Miniristeilylle Turusta Tukholmaan,
M/S Viking Grace
Bussireitit:

Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
- lähdöt :
pe 2.11. / pe 9.11. / la 17.11. / la 1.12.

Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Keuruu-Mänttä
- lähdöt :

-

Itämeren uusin, ympäristöystävällisin ja hiljaisin risteilyalus Viking Grace vie sinut miniristeilylle Turusta
Tukholmaan, jossa arki unohtuu! Uudenlaiset hytit, lukuisat ravintolat ja monipuolinen viihdetarjonta toivottavat
sinut tervetulleeksi uuden ajan alukselle.
M/S Viking Gracen kylpylästä on upeat näkymät Itämeren kauneimpaan saaristoon. Spa-osasto on keidas, missä
sielu ja keho kohtaavat rauhallisessa ympäristössä. Valittavana on myös useita korkealuokkaisilla tuotteilla tehtäviä
hoitoja.
Laiva tarjoaa lapsille paljon ohjelmaa ja leikkejä, aikaisempia klassikoita ja uusia tuttavuuksia.
Jotta jokaiselle olisi tarjolla juuri oikeanlaista riemua, perheen pienemmille ja isommille lapsille on erilliset tilat ja
erilaista ohjelmaa, mutta samalla koko perheelle löytyy yhteistäkin puuhaa. Hauskoja hetkiä vietetään esimerkiksi
karaoken, limbon, kasvomaalauksen, lastendiskon ja bingon merkeissä.
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Tutustu Viking Linen laivojen viihdetarjontaan tästä.

Poimintoja Viking Gracen viihdetarjonnasta :

2.11. Birdie & Sani
9.11. Artisti: Michael Monroe, tanssiorkesteri: Unelmavävyt
17.11. Neljä Ruusua
1.12.

Reino Nordin

Lähde miniristeilylle bussikuljetuksin Keski-Suomesta!

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Bussimatka Turun satamaan, jossa kuljettaja jakaa maihinnousukortit ja etukäteen ostetut ateriakupongit. M/S
Viking Grace lähtee miniristeilylle klo 20.55. Ilta ja yö vietetään laivalla.
2. matkapäivä
Aamu- ja iltapäivä aikaa nauttia laivan viihteestä ja ostoksista. M/S Viking Grace saapuu Turkuun klo 19:50. Bussi
lähtee Turun satamasta paluumatkalle kohti Keski-Suomea n. klo 20.20.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset Keski-Suomesta menopaluu
- risteily valitsemassanne hyttiluokassa
- risteilyohjelma laivalla
Lisämaksusta laivaruokailut 1.1.-15.11 2018 ennakkoon ostettuna:
Aikuinen
Meriaamiainen
Buffet-lounas
Buffet-illallinen
Buffet-päivällinen

11 €
24 €

Nuori
(12-17 v)
7,5 €
13 €

Lapsi
(6-11 v.)
4€
7€

33 €

13 €

7€

Alle 6-vuotiaat syövät maksavan aikuisen seurassa ilmaiseksi ja nuoret aina 17 ikävuoteen saakka
saavat ateriansa reilusti alennettuun hintaan.
Päivällis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyvät ruokajuomat (olut, viini, vesi ja virvokkeet)
Illallisbuffet: Buffet Aurora
1. kattaus klo 20:55 / 21.15
(2. kattaus klo 23:00 *avoinna tarpeen mukaan)
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Lounasbuffet: Buffet Aurora
1. kattaus klo 11:00/11.30
Päivällisbuffet: Buffet Aurora
1. kattaus klo 13:30/14.00,
(2.kattaus klo 16.00/16.30 *avoinna tarpeen mukaan)
Meriaamiainen: Buffet Aurora
klo 05:30 – 08:45
Illallisbuffetin ajat Suomen aikaa, muut Ruotsin aikaa
Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.

VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!

IKÄSÄÄNNÖT
joka päivä 21v.
Tarkista Viking Linen ikäsäännöt tästä.

MATKUSTUSASIAKIRJAT
Pohjosmaiden kansalaiset eivät tarvitse passia matkustaessaan Pohjoismaissa.
Henkilöllisyyden todistamiseksi on kuitenkin oltava mukana:
- Passi, EU-henkilökortti tai poliisin myöntämä henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman
huoltajan suostumusta annettua henkiökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia)
- Alle 15-vuotias voi lähteä Ruotsin risteilylle, kun hänellä on mukana kuvaton Kela-kortti
HUOM! Luotto-ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan
henkilöllisyytensä.
Henkilöllisyys on todistettava joko passilla, poliisin myöntämällä henkiökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EUajokortilla.

Mukavaa risteilyä!
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