Välkommen till världsarvet
Höga Kusten tar andan ur sina besökare. De dramatiska klipporna som stupar rakt ner i havet är resultatet av
världens största landhöjning, hela 800 meter sedan isen började smälta efter den senaste istiden. Och den
fortgår än i dag. Högakustenbron, Sveriges svar på Golden Gate, och det mäktiga Skuleberget är några av de
mest kända landmärkena. År 2000 upptogs Höga Kusten på Unesco:s världsarvslista, och har på senare år
poppat upp som en av Sveriges främsta attraktioner. Och du som bara behöver kliva på Cinderella för att ta dig
hit!
Vi lägger till i Härnösand, Sveriges näst bästa sommarstad enligt resesajten Reseguidens omröstning. Välj din
favorit bland alla utflykter med olika tema från historia och natur till lokal mat och dryck. Samtliga ledda av
kunniga Högakustenguider.
När vi styr ut från Härnösand glider vi som enda fartyg i världen inomskärs i fyra timmar genom Sannasundet
till Högakustenbron, via surströmmingsparadiset Ulvön och Trysundaön upp till Skagsudde.
Resan toppas av alla upplevelser ombord med härliga trerättersmiddagar, aktiviteter för alla smaker,
underhållning, spa, ljusa sommarkvällar, shopping till taxfreepriser och allt annat som skapar en komplett
semesterupplevelse.
Dag 1 – Söndag
När vi har installerat oss i våra hytter ombord väntar en härlig 3-rätters à la carte-middag tillsammans medan vi
sakta glider ut från Stockholm. Under kvällen blir det underhållning i pianobaren och i nattklubben Étage som har
förvandlats till en teaterscen.
Dag 2 – Måndag- Höga Kusten med Härnösand
Vi vaknar upp i Härnösand – Höga Kusten är utan tvekan en av norra Europas vackraste platser. Fartyget ligger ett
stenkast från centrum med bevarade trähus och båtliv mitt i staden. Ni som bokat utflykter samlas på kajen för
att åka på dem och ni andra kan uppleva staden enkelt på egen hand. På kvällen kan ni njuta av den vackra
utsikten medan vi sakta seglar inomskärs från Härnösand upp till Skagsudde via Högakustenbron. Vi lovar dig en
utsikt som inte finns någon annanstans i världen!
Dag 3 – Tisdag
Vi tillbringar vår sista kryssningsdag till havs. Delta i aktiviteterna ombord, passa på att shoppa till sjöpriser,
koppla av på soldäck eller unna dig en härlig behandling i Cinderella SPA Wellness. Bada i jacuzzin, basta och
bada kallbad eller bara koppla av en stund i relaxen med härlig utsikt över Stockholms skärgård, valet är ditt!

I kryssningspaketet ingår: Färdledare från Norrtälje (min. 20 resenärer),
buss från Norrtälje t/r, del i vald hyttkategori, två 3-rätters middagar,
en frukostbuffé och en brunch.
OBS! Begränsat antal platser, vissa hytter vid förfrågan!

Pris per person:
Seaside Premium Lyx A: 3.975:Seaside Premium Lyx B: 3.775:A-hytt utsides standard: 2.875:B-hytt insides standard: 2.575:C-hytt insides ekonomi: 2.175:OBS! Begränsat antal platser, hytter vid förfrågan!

