Låt Cinderella visa vägen till Östersjöns pärlor i sommar. På vår sprillans nya kryssning till Gdansk och Visby
väntar en oslagbar mix av shopping, historia och soldränkta stränder. Det här är för dig som vill uppleva så
mycket som möjligt under en fyradagarskryssning med två dagslånga strandhugg – utan att behöva göra avkall
på det bekväma livet till sjöss, där din hytt är ditt flytande hotellrum.
Upptäck polska rivieran med kritvita stränder och Hansastaden Gdansk och njut en hel dag i Visby
Andra kryssningsdagen ankommer vi till den vackra polska Östersjökusten. Vi lägger till i Gdynia, som tillsammans
med Gdansk och Sopot utgör den så kallade Trestaden, tre hopväxta städer där var och en har sin personlighet
och charm.
Hamnstaden Gdynia är yngst, och präglas i mångt och mycket av den havsnära atmosfären. Det finns gott om
restauranger, caféer, butiker och affärer. Här kan du passa på att shoppa till riktigt bra priser!
Om du istället tar dig till Sopot kan du njuta av en dag med äkta rivierafeeling. I Polens hetaste badort möts du av
eleganta strandpromenader, breda sandstränder i världsklass och stiliga strandhotell. Strosa längs Östersjöns
längsta träpir eller slå dig ner vid en av gågatan Monte Casinos alla uteserveringar och insup atmosfären.
Vill du kombinera bad med historia, shopping och mysiga stadspromenader får du inte missa Gdansk, strax söder
om Sopot. Den gamla Hansastaden har en spännande historia, det var här andra världskriget började och
kommunismen i Östeuropa tog slut. Vi avslutar våra strandhugg med en hel dag på Gotland och Visby.
Välj att boka någon av de utflykter som erbjuds, boka snart, efterfrågan brukar vara stor!
Dag 1- avresedagen
Efter samling på busstationen för färd till Viking Lines terminal checkar vi in. Vi njuter av sommarhäng på
akterdäck medan vi stävar ut från Stockholm. Under kvällen är du välkommen till dukat bord och en god
trerätters välkomstmiddag. Kvällen bjuder på scenshow och soft underhållning och Cinderellas proffsiga
nöjesvärdar gör allt för att vi ska trivas ombord. Ville Viking aktiverar barnen med pyssel, bio och tävlingar.
Dag 2 –Gdynia (Gdansk)
11.30 ankommer vi till Gdynia. Boka någon av de utflykter Viking Line erbjuder för att utforska Gdansk
och Sopot med flera intressanta stopp. Om du istället tar en transferbuss till Gdynia finns det gott om
restauranger, kaféer och butiker att utforska på egen hand. Eller ta en dag på stranden.
Dag 3 – Visby
Knappt hinner vi lämna polska rivieran bakom oss förrän vi möts av Visbys stolta siluett i fören. Upptäck
Sveriges mysigaste sommarstad under en hel dag i land. Boka en guidad tur runt bland rosor, ruiner och raukar,
förboka en familjeutflykt till Kneippbyn eller upptäck din egna smultronställen. Ta en transferbuss direkt från
Cinderellas hamnplats till Österport inne i Visby för att spara på stegen!
Dag 4 - hemresa
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:
Seaside Premium Lyx A: 5.175:Seaside Premium Lyx B: 4.975:A-hytt utsides standard: 3.975:B-hytt insides standard: 3.675:-

OBS! Begränsat antal platser, hytter vid förfrågan!

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

Viking Line har strikta
säkerhetsåtgärder såväl i
terminaler som ombord för ett
tryggt resande för såväl
passagerare som medarbetare

