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Helsingfors och Tallinn 
Historiska Julmarknader 
När julbelysningen tänds på den officiella 
julgatan Alexandersgatan, vet man att 
julen står för dörren  Tomasmarknaden på 
Senatstorget är det vackraste jultorget i 
Helsingfors och har årligen hundratusentals 
besökare 

 I Estland är juletiden den mest betydel-
sefulla på hela året, den har anor från det 
hedniska firandet av vintersolståndet  Jul-
marknader hålls på städernas torg oftast den 
historiska mittpunkten och mötesplatsen och 
idag kan du fortfarande gnugga rygg med 
lokalbefolkningen och njuta av den vintriga 
stämningen på Rådhustorget i Tallinn  

Dag 1   Hemorten–Stockholm
Vi lämnar hemorterna och tar oss till Stock-
holm där Viking Lines m/s Gabriella väntar 
för avgång till Helsingfors klockan 16:30  
Efter inkvartering i våra hytter väntar ett 
fantastiska julbord  Efter maten är det dags 
att utforska båtens hela nöjesutbud 

Dag 2   Helsingfors julmarknad – Tallinn
Vi äter en god frukost innan ankomst till 
Helsingfors klockan 10:10  Vi gör en kort 
rundtur med vår buss innan det är dags att 
ta itu med stadens julaktiviteter  Under julen 
förvandlas Senatstorget till stans populä-
raste julmarknad  Här hittar du allt från finska 
hemslöjdsartiklar till modern julmat  Givetvis 

serveras även rykande het glögg  Ett sten-
kast bort ligger den populära shoppinggatan 
Alexandersgatan med sin berömda julbelys-
ning  Klockan 16:30 äntrar vi vår båt för att 
under två timmar ta oss över Finska viken till 
Estlands huvudstad – Tallinn  Inkvartering på 
vårt hotell innan vår reseledare tar oss med 
för en frivillig middag i gamla staden   

Dag 3   Tallinn
Vi börjar med en rundtur i och utanför Tallinn 
och förflyttar oss därefter till julmarknaden 
som äger rum på Rådhustorget i Tallinn  
Det levande jullandet är pyntat med granar, 
juldekorationer och ljus  Hantverksmästare 
med sina verk, estniska julrätter och drycker, 
allt från blodkorv och surkål till pepparkakor 
och varma juldrycker  Sent på eftermiddagen 
far vi ner till hamnen och Tallink/Silja Lines 
fartyg som avgår klockan 18:00  Inkvartering 
i våra hytter och middag på egen hand  Här 
finns ett stort utbud av restauranger att välja 
mellan samt båtens hela nöjesutbud 

Dag 4   Stockholm – Uppsala
Frukost innan ankomsten till Stockholm 
klockan 10:00  Därefter vidare norrut mot 
respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 3 december, 4 dagar

 � PRIS: 3 995 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i insides 
tvåbäddshytt/rum, båtresa Stock-
holm-Helsingfors-Tallinn, Tallinn-Stock-
holm, tre frukost, Julbord dag 1, rundtu-
rer enligt program, reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 920 kr 
Del i A-hytt 280 kr

 � VALUTA: Euro

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

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbersbuss se

Viking Line
Resor i samarbete med



Resor i samarbete med   viking line 
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SKÖRDEFEST PÅ ÅLAND
1 DAG

Grödorna mognar, åkrarna gulnar och det 
drar ihop sig till årets upplaga av Skörde-
festen på Åland  Som vanligt bjuder den 
åländska landsbygden in till fest och med 
det, många spännande möten  Detta är 

höjdpunkten på Åland och den åländska 
matkulturens motor och bultande hjärta  
Under två härliga september dagar kan man 
njuta av den åländska landsbygden mitt i 
rikaste skördetid, lära dig om livet på landet, 
handla direkt från producenterna och äta 
fantastiskt god mat baserad på lokala och 
säsongsbaserade råvaror 

MARY POPPINS
Helsingfors Svenska teater
Mary Poppins flyger igen över hustaken i 
London, men det är inne i vår vackra salong 
vi får uppleva det hela som magisk teater 
i en färgsprakande och fantasifylld värld  
Svenska Teatern presenterar stolt en musikal 
med vackra dräkter och detaljrik dekor  Mary 
Poppins, som är bland de största musikal-

satsningarna på Svenska Teatern, har en 
förtrollande historia, oförglömliga låtar och 
bländande dansnummer som redan har char-
mat och fängslat hela världen   

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Avresa från hemorten till Stockholm där Viking 
Lines m/s Gabriella väntar med god mat, sköna 
hytter och fartygets hela  nöjesutbud  

Dag 2   Helsingfors
Efter en god natts sömn är vi i Helsingfors  Vi 
tar oss via Senatstorget, gör en kort rundtur 
innan vi anländer till Svenska Teatern där 
föreställningen börjar klockan 12:00  Efter 
föreställningens slut finns det lite tid att 
strosa i Helsingfors för den som så önskar 
eller åka tillbaka med bussen till fartyget 
som avgår klockan 17:15  Vi äter en gemen-
sam middag ombord 

Dag 3   Stockholm – Hemorten
Innan ankomst till Stockholm njuter vi av en 
härlig frukost  Bussen tar oss sedan norrut till 
våra respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 20 oktober, 3 dagar

 � PRIS: 2 495 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds-
hytt insides, trerätters skeppsmeny inkl 
två glas vin/öl, två buffé frukost, en 
buffémiddag, teaterbiljett 

 � TILLVAL / PERSON: Del i utsideshytt 150 kr 
Enkelhytt insides 150 kr

 � VALUTA: Svenska kronor och Euro

 � LOGI: Viking Line m/s Gabriella

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbersbuss se

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 19, 20 september 

 � PRIS: 795 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa Kapell-
skär–Mariehamn t/r, brunch, lokalguide 
på Åland, Bistro buffé inkl  vin/öl/läsk 
samt kaffe på hemresan 
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KRYSSNING TILL

VISBY OCH ALMEDALSVECKAN
Kryssa med Cinderella till Visby och upplev politikerveckan i Almedalen. En 
kryssning med underbar mat, dryck och nöjen samt möjlighet till både taxfree-
shopping och skön vila i fartygets exklusiva spa. Om Almedalsveckan inte lockar 
är du självklart även välkommen att kryssa för att upptäcka Visby över dagen. 
Det erbjuds olika guidade turer i land samt en transferbuss som tar dig direkt 
från Cinderellas hamnplats till Österport inne i Visby. Turerna och transferbussen 
bokas i förväg.

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Fartyget Cinderella avgår från Stockholm 
klockan 17:00  På utresan serveras en 
gemensam Viking Buffé klockan 18:00  
Kvällen är sedan fri till att utforska nöjesli-
vet ombord 

Dag 2   Visby och Almedalen
Efter sjöfrukosten anländer vi till Visby 
klockan 9 30  Njut av en hel dag i Visby! Boka 
en guidad rundtur eller besök folkfesten 
kring Almedalsveckan  En tranferbuss går 
mellan hamnen och Österport för den som 

beställt ett dagkort  Det är ca 1,5 km in till 
centrum, för den som hellre vill promenera  
Fartyget avgår igen mot Stockholm klockan 
20:45  Om du inte vill äta middag inne i Visby 
vill vi rekommendera Cinderellas fantastiska 
Skaldjursbuffé ombord, serveras klockan 
18:00 

Dag 3   Stockholm – Hemorten
Efter en skön sovmorgon serveras brunch 
klockan 09:30  Vi anländer till Stockholm 
klockan 14:30  Här väntar bussen på att köra 
oss den sista biten hem 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 29/6, 1/7, 3/7, 16/8, 3 dagar

 � PRIS: 2 390 kr / 2 320 kr (16/8)

 � I RESAN INGÅR: Bussanslutning till Stock-
holm t/r, del i insides tvåbäddshytt, buffé 
inkl  vin, öl, läsk och kaffe på utresan, 
sjöfrukost, brunch 

 � TILLVAL / PERSON:  
Utsideshytt    29/6, 1/7, 3/7 450 kr  
 16/8  430 kr 
Enkelhytt 29/6, 1/7, 3/7 1 495 kr  
 16/8  1 420 kr 
Enkelhytt utsides  
 29/6, 1/7, 3/7 1 945 kr 
  16/8  1 850 kr 
Skaldjursbuffé dag 2 kl  18:00   470 kr 
Transfer hamnen – Visby t/r     60 kr

VISBY PANORAMA – BUSSRUNDTUR MED 
GUIDE:  Visby Ringmur, vackra Krusmynta-
gården, Galgberget och Dalmans porten  
3 tim   299 kr 

ROSORNA & RUINERNAS STAD: guidad 
promenad i Visby  2,5 tim   235 kr 

 � ALMEDALEN GÄSTAS AV: 
30 juni – Moderaterna 
2 juli – Liberalerna   
4 juli – Socialdemokraterna

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbergsbuss se




