Ta Cinderella till Gotland och njut av en härlig sommarkryssning med skärgård, soldäckshäng, god mat, soft
underhållning och inte minst – en dag i semesterpärlan Visby.
Ombord väntar kulinariska upplevelser för alla magar. På Visbykryssningens ut- och hemresa njuter vi av en
3-rättersmiddag samtidigt vi får njuta av havet och utsikten.

Maxa din resa till Gotland genom att boka någon av våra utflykter. Gå på upptäcktsfärd bland rosor och ruiner
i Visby, upplev magiska Fårö eller gör en familjeutflykt till roliga Kneippbyn.

Dag 1 – Lördag
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 – Söndag- Visby
Vi vaknar upp i Visby - Den medeltida Hansastaden Visby är en av de bäst bevarade i hela Europa. Följ med på en
spännande tidsresa genom stadens gränder och smaka på mat och dryck kryddad med historia vid en unik
medeltida mötesplats, som tycks vara som klippt och skuren ur en film. 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 3 – 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 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: 4.475:Seaside Premium Lyx B: 4.275:A-hytt utsides standard: 3.175:B-hytt insides standard: 2.975:C-hytt insides ekonomi: 2.275:OBS! Begränsat antal platser, hytter vid förfrågan!

