Resefest på Cinderella

BESKRIVNING

RESEFAKTA

2019 års Resefest på Cinderella

Allt detta ingår:Bussresa, färjeavgifter samt del i insides

Vi har haft ett fantastiskt år fyllt av resor och det är tack

dubbelhytt.Buffé inkl dryck (öl/vin/vatten), frukostbuffé &

vare er resenärer. För att visa vår uppskattning vill vi

underhållning ombord.

bjuda in dig till vår Resefest 2019 på Viking Lines
härliga kryssningsfartyg Cinderella.
Skynda att boka!
Vi presenterar vårt reseprogram 2019 och du får
möjlighet att träffa vår härliga personal. Du äter och
dricker så mycket du orkar i den goda Vikingbuffén, som
inkluderar dryck!
Artister 20190212 Östen med Resten, Skåningarna &
Martinez
Artister 20190325 ej ännu fastlagt

Dag 1
Efter påstigningarna i Skåne beger vi oss norrut längs E4 upp till Stockholm. Med stopp för fika och lunch är vi framme
vid skymningen och går ombord på Cinderella för ett dygns kryssning tillsammans. Ombord finns pub, spa, vinbar, en
stor tax-free avdelning och flera danslokaler.
Kl 17.00 går vi ombord och får våra hytter. Sen är det bara att ta del av utbudet ombord och kanske vila upp sig lite inför
kvällen. Kl 19.45 träffas vi vid nattklubben för en välkomstdrink och en liten privatshow. Vi fortsätter sedan till
restaurangen där vi tar för oss av den stora Viking buffén där även måltidsdryck ingår.
Skynda att boka för att försäkra dig om plats!

Dag 2
Vi startar dagen med den härliga frukostbuffén. Det blir sedan inspirerande presentationer av vårt nya reseprogram
2018 hos Tjörnarpsbuss och Atlantresor.
Var med och få chansen att vinna presentkort på både Atlantresor och Tjörnarpsbuss!
Kl 15.30 är vi åter i Stockholm och vi intar våra bussar för resa söderut.
Med stopp för att äta lite är vi i Skåne sent på kvällen fyllda av glädje och inspiration efter en härlig resefest!

HOTELLFAKTA

Avgångar
Avgång:

Pris:

2019-02-12

695 kr

2019-03-25

695 kr

