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Kryssning för grupper 

M/s BIRKA  
 

Utresa söndag - onsdag 

                 1/1  – 1/7   och 20/8 – 31/12  2019 

Följ med på en kryssning med god mat, och dryck ingår samt underhållning och kända orkestrar 

med M/s Birka. Östersjöns modernaste kryssnings båt.      

På morgonen reser vi från våra hemorter till Stockholm med buss, dit vi anländer i god tid före 

M/s Birkas avgång. Ombord finns allt du kan önska dig av bland annat tropisk värme under 

stjärnorna och ett strålande soldäck med över 30 plusgrader. Här finns flera pooler, restauranger, 

barer, nattklubbar och shoppingtorg. Hytterna är dessutom generöst luxuösa och inbjudande.  

En kryssning med ”Östersjöns drottning”, är som tre resor på samma gång. Utresan består av 

sol, bad, god mat och skön underhållning med dans till kända orkestrar Ankomsten sker i vacker 

solnedgång. När stjärnhimlen tänds på aftonen ökar tempot och det blir fest och flärd!  

Återresan blir en dag i ”Paradiset” med avkoppling, shopping, bad, god mat och underhållning. 

http://www.cab-resor.se/


 

 

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden 

Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-59 131 61 

E-post: info@discovereurope.se • Web: www.cab-resor.se 

 

                                                                                                 Se programmet på baksidan-. 

 

Program   

Dag 1  Avresa från våra hemorter: Vi hämtar i hela Skåne och Halland. 

 

 Ca. 16.00 Ankomst Stockholm  

 18.00 Avgång M/s Birka  

 18.30 Birkas stora smörgåsbord serveras med vin/öl allt efter behag. 

 

Efteråt blir det dans, show, och mycket mer natten lång! 

Dag 2 01.00 Ankomst till Mariehamn.  

 09.30 Frukost Avgång mot Stockholm. Dans, taxfree-shopping med mera. 

Kl 16.15 Ankomst Stockholm . Mot våra hemorter 

 

PRIS FÄRDIGA GRUPPER FÖR 2019 

PRIS: 575:- kr per person i Cabin Standard insida  

Övriga tillägg: Julbord nov –dec 75:- per person 

Seaview Standard 200 kr per/person. Seaview Premium 450:- 

                                              per person. Enkelhytt Cabin Standard 200 kr i tillägg.  

                                             Alla hytter ovan vatten ytan. Båten tar inga bilar,    

                                            Avbeställningsskydd 100 kr.  

I resans pris ingår: 

Buss från hemorten till Stockholm tur & retur. Båtresa Stockholm - Mariehamn med M/s Birka 

Plats i 2-bädd Cabin Standard insida, frukost, smörgåsbord med vin/öl allt efter behag och reseledare. 

Bokning/information CAB-Resor tillhanda senast den 45 dagar före avresa 

Anmälan är bindande. Eventuellt avbeställningsskydd på 100 kr erläggs 7 dagar efter utsänd faktura. 

Reservation:  Minimum 40 deltagare. 

Bankgiro 528-9715 CAB-Resor, Handelsbanken, Båstad. 

Välkommen med din beställning! 

http://www.cab-resor.se/
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