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Dag 1 - Torsdag
Samling vid Norrtälje busstation där vår privata buss väntar för färd mot Stadsgårdsterminalen. Kryssningen börjar med
sommarfest och härlig stämning på soldäck medan vi sakta seglar ut från Stockholm. Under Captain’s cocktail samlas
alla resenärer för att skåla och inviga kryssningen innan vi slår oss ned vid dukat bord för välkomstmiddag. Senare
under kvällen erbjuds underhållning med Birkas nöjesvärdar och blir du sugen på en svängom kan du välja på
dansband, disco eller partyband eller slå dig ner ute på däck för att avnjuta den norrländska midnattssolen.
Dag 2 - Fredag - Höga Kusten med Härnösand
På midsommarafton vaknar vi upp i Härnösand – Höga Kustens sydligaste kuststad. Fartyget ligger ett stenkast från
centrum med bevarade trähus och båtliv mitt i staden. Strosa omkring, slå dig ned på ett café eller vill du uppleva ännu
mer av den unika Höga Kusten, följ med på någon av Birkas guidade utflykter. På kvällen väntar en härlig
trerättersmiddag medan vi sakta seglar inomskärs i fyra timmar. Vi lovar dig en utsikt som inte finns någon annanstans i
världen! OBS! Skyttelbussarna går också upp till midsommarfirandet på Murberget!
Dag 3 - Lördag - Luleå
Ny dag, ny destination! Vi är i Luleå, bara 16 mil från polcirkeln och längst upp i Bottenviken. På midsommarkryssningen
tillbringar vi midsommardagen i Luleå. Ett tips är att förboka någon av Birkas utflykter eftersom mycket i staden är
stängt just den här dagen. För första gången någonsin övernattar vi på ett resmål. Njut av din middag, åk på en sen
utflykt, upplev det speciella ljuset och ta en dans i sommarnatten.
Dag 4 - Söndag
På morgonen lämnar vi Luleå på vår resa hemåt. Vi kopplar av ombord och njuter av den vackra utsikten och
sommardagen. Birka erbjuder en mängd olika aktiviteter ombord om du inte bara vill njuta vid poolen, ta en spabehandling, ta en promenad eller sitta ute i solen.
Dag 5 – Måndag
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 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.

Pris per person:
Seafront Lyx: 9.585:Seaview Premium: 7.470:Seaview Komfort: 6.345:Seaview Standard: 5.895:Cabin Design: 5.445:Cabin Standard: 5.045:-

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

OBS! Begränsat antal platser, hytt vid förfrågan!

