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FAKTA OM RESAN

AVRESA: 5 december, 4 dagar

PRIS: 3 790 kr

I RESAN INGÅR: bussresa, del i tvåbädds
hytt/rum, båtresa Stockholm–Helsingfors, 
Helsingfors–Tallinn, Tallin–Stockholm, tre 
frukost och stora julbordet ombord dag 1, 
rundturer enligt program, reseledare  

TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 920 kr 
Del i Ahytt 280 kr

VALUTA: Euro

LOGI: Viking Line m/s Gabriella 
Sokos Hotel Viru, Tallinn 
Tallink/Silja Viktoria 

PÅSTIGNINGSORT: Se hogbergsbuss se

Musikalen Chess  
Helsingfors Svenska teater
Ett stort passionsdrama med väldigt starka 
känslor – det har publiken att vänta när de 
hyllade musikalen Chess får ur premiär på 
Svenska Teatern i Helsingfors i höst  Efter 
Svenska Teaterns oförglömliga musikal
succéer som Kristina från Duvemåla och 
Mamma Mia kommer nu CHESS på svenska, 
den tredje musikalen signerad Benny 
Andersson och Björn Ulvaeus  

CHESS på svenska hade premiär i Stock
holm 2002, då i regi av Lars Rudolfsson  
Sedan dess har Anders Eljas (Kristina från 
Duvemåla) gjort en ny orkestrering,  anpassad 
för en mindre scen  Svenska Teatern är den 
första professionella teatern i världen att 
framföra den  Rollen som Florence axlas 
av skådespelerskan och sångerskan Maria 
Ylipää (Kristina från Duvemåla, Wicked, 
Evita)  De övriga tre huvudrollerna samt 
 resten av ensemblen avslöjas på våren 

DAG 1: Hemorten – Stockholm

DAG 2: Helsingfors

DAG 3: Stockholm – Hemorten

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 20 mars, 3 dagar

PRIS: 2 495 kr

I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds
hytt insides, tvårätters skeppsmeny inkl 
två glas vin/öl, två buffé frukost, en buffé
middag, teaterbiljett 

TILLVAL / PERSONL: Del i utsideshytt 150 kr 
Enkelhytt insides 150 kr

VALUTA: Svenska kronor och Euro

LOGI: Viking Line m/s Gabriella

PÅSTIGNINGSORT: Se hogbergsbuss se

Historiska Julmarknader  
Helsingfors och Tallinn
Den första snön faller vanligtvis lagom till 
jul i den finska huvudstaden och staden 
draperas i vitt för att skapa den rätta, festliga 
atmosfären  När den officiella julgatan Alex
andersgatans julbelysning tänds vet man att 
julen står bakom knuten  

Tallinns julmarknad är känd över hela 
världen och äger rum på Rådhustorget  I 
Estland är juletiden den mest betydelsefulla 

på hela året, den har anor från det hedniska 
firandet av vintersolståndet  Julmarknader 
hålls på städernas torg oftast den historiska 
mittpunkten och mötesplatsen och idag kan 
du fortfarande gnugga rygg med lokalbefolk
ningen och njuta av den vintriga stämningen 

DAG 1: Hemorten–Stockholm

DAG 2: Helsingfors julmarknad – Tallinn

DAG 3: Tallinn

DAG 4: Stockholm – Uppsala 

SKÖRDEFEST PÅ ÅLAND, 1 DAG
Skördefesten erbjuder en fantastisk möjlighet 
att åka runt på den åländska landsbygden, 
besöka olika gårdar, lära om livet på landet 
och handla lokalt  Gårdarna som  bjuder in till 
besök är en blandning av lantbruk, matpro
ducenter och lokala hantverkare  I tre dagar 
erbjuds mängder av nyskördade grönsaker, 
färskt lamm och nötkött, mat varor omsorgs
fullt tillagade av närproducerade härligheter 
och mängder av vackert hantverk  Den åländ
ska landsbygden bjuder in till färgsprakande 
höstdagar och en mysig helg!

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 21september 

PRIS: 890 kr

I RESAN INGÅR: bussresa, Båtresa Kapell
skär–Mariehamn t/r, brunch, lokalguide som 
berättar om Åland, Bistro buffé inkl  vin/öl/
läsk och kaffe på hemresan 

Viking Line
Resor i samarbete med

FÖR KOMPLETTA DAGSPROGRAM: besök hemsidan www.hogbergsbuss.se eller ring oss 018-10 25 00




