Kryssning med Cinderella 8-9 oktober 2020
Viking Cinderella är ett kryssningsfartyg och helt perfekt när du vill göra ett dygns
avstickare i skärgården. Passa på att boka en privat danslektion med Tony Irving ombord!
18.30 väntar en trerätters middag i restaurang Seaview- komponerad av världsmästarna
Svenska Kocklandslaget. Kvällen avslutas sedan med underhållning utöver det vanliga!

Robert Wells
Riktigt folkkär blev nog Robert Wells när han var pianist i Så ska det låta, där han
medverkade i flera år och fick tillfälle att visa sitt fantastiskt breda register. Den egna
produktionen, Raphsody in Rock, är välkänd och har setts av över 1,5 miljoner åskådare
bara i Sverige.

Svahn & Michailoff
Michael Michailoff och Micke Svahn - två multi-instrumentalister, sångare, kompositörer
som träffades 2002 i Fame Factory. Michailoff som framgångsrik deltagare och Svahn
som lärare/hustomte. 2008 var Michailoff med i Melodifestivalen med låten
"That's love". Samtidigt bildade Svahn bandet Svahnmärkt.
Nu framträder dom för första gången som en duo.

Smaka på OS! Kocklandslaget har tagit fram en meny inspirerad
av deras tävlingsmeny från Culinary Olympics tidigare i år där de
knep silvermedaljen. Smakerna är desamma som från
tävlingsmenyn med härliga nordiska smaker som anpassats till
köket ombord.
Förrätt
Bakad torskrygg med grönärtskräm smaksatt med pepparrot,
löjrom, ostronsallad samt yoghurt och krassedressing.
Varmrätt
Kryddstekt hjort med variation på rotselleri, terrine på murklor och hjort toppad med
gräslöksmajonnäs, ragu på gotlandslinser och hjortsky.
Dessert
Hallonmousse med mjölkchokladcrisp, kolasås, hallonkräm samt glass smaksatt med
tonkaböna.

Superdeals i taxfreen
En sväng till taxfree-butiken lönar sig rejält. I höst råder rena rama shoppingyran med priser som är
upp till 40% lägre än i land. Men det är inte bara priserna som gör dig glad utan även det stora
sortimentet ombord.
Tryggt resande
Viking Line följer smittskyddsmanualen med avstånd och trygghet för både gäster och personal och
har även skaffat sig ett certifikat på detta med DNV GL. Se mer information på Viking Lines hemsida
eller kontakta oss med frågor gällande denna verifiering.
Danskurs med Tony Irving
Behöver du och din partner öva in bröllopsvalsen, slipa på cha-chan eller vill ni kanske slänga er ut i
en eldig tango? Med Tony Irving som danscoach för bara er två under 45 njutbara minuter kommer
det hela att gå som en dans! Du bokar samtidigt som du beställer kryssningen, 950:- /lektion

Pris per person:

I resans pris ingår:

Del i utsideshytt: 1.795:Del i insideshytt: 1.675:Prenumerationsrabatt: -150:- per person!

Buss Norrtälje-Viking Lines terminal t/r
Färdledare under hela resan
Del i vald hyttkategori
Kocklandslagets trerätters meny, sittning 18.30
Dryckespaket Premium & kaffe/te
Brunch

Möjlighet till uppgradering av hytt finns,
kontakta oss för mer information/priser!

