Långkryssa med Viking Cinderella!
21-24 augusti

BORNHOLM

VISBY

Följ med oss på en härlig kryssning!
En dag i på Bornholm och på Gotland.
Program
21/8
Avresa från Söderhamn för resa till Viking Line terminal i Stockholm.
Vi stannar för att servera kaffe/smörgås från busscafèt.
M/S Cinderella avgår mot Bornholm kl 15.30.
Middag serveras kl 18.30. Kvällen fri för egna aktiviteter ombord.
22/8
Efter frukost lägger Cinderella till i Rönne kl 11.00 på Bornholm.
Vår buss kör iland och vi gör en rundtur med lokal guide. Det här är
utflykten där vi får uppleva så mycket som möjligt av Bornholm under
strandhugget. I Svaneke möts vi av charmiga korsvirkeshus och
gamla köpmansgårdar. Hamnen och staden binds samman av ett
myller av små butiker och verkstäder. En typisk fisklunch avnjuts.

I närheten breder Dueodde, en av Europas vackraste stränder, ut sig.
Här stannar vi till en stund och stoppar tårna i sanden. Den kritvita
sanden är så finkornig att Napoleon lär ha använt den i sitt timglas.
Under turen stannar vi också till vid en av öns fyra vitkalkade
rundkyrkor med medeltida anor. Kyrkorna, som också är öns
kännetecken, fungerade en gång i tiden både som gudstjänstlokaler
och tillflyktsorter under tider av oro och plundring. Det är dags att
lämna Bornholm för denna gång.
Kvällens tre rätters middag serveras kl 20.30
Nästa strandhugg blir Visby.

23/8
Cinderella lägger till centralt i Visby hamn strax utanför ringmuren.
Följ med på en trevlig rundtur på södra delen av ön vi besöker bla en
hantverks/handelsgård och ser på de vackra omgivningarna.
Efter en intressant rundtur på ön kör vi åter mot Visby för några
timmar på egenhand i denna vackra stad.
Cinderella lägger ut kl 18.00 mot Stockholm.
Vi avnjuter en stor skaldjurs buffè kl 19.30

24/8
Cinderella glider igenom Stockholms skärgård och ankommer
Stockholm kl 14.00. Brunch serveras kl 10.00

Fakta
Avresa 21 augusti
Resans längd 4 dagar
Resans pris 4.650:I resan ingår
Bussresa
Kaffe/smörgås från busscafèt.
Boende i del i dubbelhytt insides kat B
3 middagar
2 frukost
1 lunch
1 brunch
Utflykt på Bornholm
Utflykt på södra Gotland
Tillägg enkelhytt kat B insides 985:Tillägg A hytt
300:-/pers
Tillägg comfort insides 400:-/pers
Tillägg comfors utsides 675:-/pers
Tillägg lyx B 1820:-/pers

Däck 7-8-9-10
Däck 7-8-9-10
Däck 9
Däck 9
Däck nr 11

Giltigt Pass erfordras.
Anmälan senast 22 juli till Gunnel Wikström tele 073-376 32 70 alt
tele 073-346 31 95
gwikstrom14@gmail.com
Buss avgår Abrahambäck kl 10.15 via Granvägen-NorralagatanKöpmantorget kl 10.30

SÖDERHAMN

