Fira in det nya året
ombord på
Viking Cinderella!
Allt serverat!

Nyårskryssning
31dec 2021-1jan 2022
Gott slut och Gott Nytt År!

Fira in det nya året ombord på Viking Cinderella med allt serverat, sprakande underhållning,
Nyårssupé med ett glas champagne och utvalda drycker. Dubbla partyband gör det dubbelt så
nyårsfestligt. Räkna med en liveupplevelse utöver det vanliga!
Sätt extra guldkant på årets sista eller första dag med att boka en härlig SPA-ritual med lyxiga
BABOR-produkter, endast 225:-. Förboka i god tid!
Naturligtvis är taxfree-shoppingen öppen så vi kan handla både mode, kosmetik, dofter och drycker
till sjöpriser.

Nyårsmeny

Förrätt:
Lättrökt fjordlax med
jorärtskockspuré, löjrom samt
svarbrödsflarn
Varmrätt:
Sjötunga färserad med
kammussla, champagne beurre
blanc och potatispuré
Eller
Kalvrygg med potatisfondant,
timjandoftande portobello och
portvinssky
Efterrätt
Chokladkaka med
passionsfruksmousse,
mandelkrisp och halloncoulis

Hyttkategorier:
Seaside Premiumhytt LXA
Däck 9, 10. Hytt med havsutsikt, fast dubbelsäng (160 cm) och bäddsoffa (endast för barn). TV, wifi,
telefon, hårtork och kylskåp med 2 st piccolo mousserande vin och 2 st läsk) Yta: 29 m²
Seaside Premium Promenade (LXB)
Däck 11. Hytt med havsutsikt, fönster mot promenaddäck och fast dubbelsäng (160 cm). TV, wifi, telefon,
Hårtork, kylskåp med2 st piccolo mousserande vin och 2 st läsk) Yta: 12,9 m²
Seaside Comfort (AD2)
Däck 9. Utsideshytt med havsutsikt, dubbelsäng (140 cm), wifi, telefon, hårtork och TV. Yta: 9,0 m²
Seaside Standard (A2)
Däck 7, 10. Utsideshytt med havsutsikt, två underbäddar, telefon och hårtork. Yta: 9,0 m²
Inside Standard (B2)
Däck 10. Insidehytt med två underbäddar och telefon. Yta: 8,4 m²
Del i Seaside Premiumhytt LXA:
Del i Seaside Premium Promenad LXB:
Del i Comforthytt A:
Del i utsides A-hytt:
Del i insides B-hytt:

3.875:- /pers
3.575:- /pers
3.475:- /pers
3.175:- /pers
2.775:- /pers

I priset ingår:

•
•
•
•
•

Färdledare från Norrtelje Resebyrå
Buss Norrtälje-Viking Lines terminal t/r
Del i vald hyttkategori
Nyårssupé inkl. dryck i Restaurang Seaview
Brunch

Kontakta oss för bokning och information!

