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Två pärlor vid havet
Klaipeda är hav, stränder, kullerstenar, kaféer och restauranger.
Och alldeles unik natur med sanddyner höga som femvåningshus. Denna
prisvärda litauiska pärla är en väl bevarad hemlighet och nästa sommars
nyhet! Under kryssningen gör vi också strandhugg på vår favoritö Gotland.

En av Klaipedas alla små bronsstatyer välkomnar oss på kajen där vi lägger till, bara ett stenkast från Klaipedas
gamla stad. Här kan du strosa på kullerstensgatorna (höga klackar göre sig icke besvär), handla bärnsten på torget
och slå dig ned på en av restaurangerna längs kanalen, titta på folklivet och båtarna. Klaipeda lär ha fler
restauranger per capita än någon annan litauisk stad!
Vi besöker också vår favorit, Gotland – här finns alltid något nytt att upptäcka! Världsarvet Visby ser du bäst till
fots, ät lunch på en av alla serveringar och testa en ny glassmak på Europas största glassbar.
Mellan strandhuggen bjuds du på mängder av upplevelser ombord med god mat, dans, musik, underhållning,
shopping, aktiviteter och spabehandlingar. Allt ackompanjerat av ljusa sommarkvällar och havsutsikt.
Dag 1 – Söndag
Efter samling på busstationen för färd till Birkaterminalen checkar vi in. Vi börjar med sommarfest och härlig
stämning på soldäck medan vi sakta seglar ut från Stockholm. Under Captain’s cocktail presenterar befälhavaren
flera av alla som kommer att ta hand om dig under kryssningen. Under kvällen är du välkommen till dukat bord
och en god trerätters välkomstmiddag. Birka bjuder på underhållning med sina proffsiga nöjesvärdar och blir du
sugen på en svängom kan du välja på dansband, disco eller partyband.
Dag 2 – Måndag- Klaipeda
Vi vaknar upp i Klaipeda på Litauens kust. Fartyget ligger ett stenkast från centrum och gamla stan med
kullerstensgator, torg och kanalen kantad med restauranger och kaféer. Vill du se ännu mer av Birkas nya resmål
som har massor att erbjuda, följ med på någon av de guidade utflykterna! På kvällen väntar en härlig
trerättersmiddag medan vi sakta lämnar Klaipeda för denna gången.
Dag 3 – Tisdag– Gotland
Efter frukosten lägger vi till i världsarvstaden Visby. Vandra runt med guide som berättar om Visbys historia eller
gå omkring på egen hand. Vill du se mer av Gotland så är du välkommen att följa med på någon av de guidade
utflykterna som erbjuds, bland andra till favoriten Fårö. Tillbaka ombord slår vi oss ned för att njuta av en sista
middag tillsammans för denna gång.
Dag 4 – Onsdag
Idag kan du smälta alla intryck, delta i aktiviteterna ombord, passa på att shoppa till sjöpriser, koppla av på
soldäck eller unna dig en härlig behandling i den fina spa-anläggningen på däck 10. Här kan du ta det lugnt en
stund i en utomhusjacuzzi med härlig utsikt över Stockholms skärgård och inloppet till Stockholm innan vi är
tillbaka vid Stadsgårdskajen igen. Många upplevelser rikare. Buss åter till Norrtälje.

Pris per person:
Seafront Svit: 9.000:Seafront Lyxhytt: 7.450:Seaview Premium: 6.455:Seaview Komfort: 5.755:Seaview Standard: 5.305:Cabin Design: 4.760:Cabin Standard: 4.570:-

I kryssningspaketet ingår: Färdledare från Norrtelje Resebyrå (min
20 anmälda resenärer), buss från Norrtälje t/r, del i vald
hyttkategori, tre 3-rätters middagar, två frukostbufféer och en
brunch.

OBS! Begränsat antal platser, hytter vid förfrågan!

