
 

 

 

 

 

 

 

 

Fira in det nya året ombord på Viking Cinderella. Fartyget ligger kvar i hamnen i Stockholm till 

strax efter midnatt vilket ger dig första parkett till fyrverkerierna vid tolvslaget. Upplev en 

nyårsafton du sent kommer att glömma med god mat, dryck och trevlig underhållning. 

Dag 1 
Efter att anslutningsbussen kommit fram till 
Stadsgårdskajen (för de som valt till det) sker incheckning 
hos vår representant från Björcks Resor fram tills det är 
dags att gå ombord klockan 17:00. Vi får tillgång till våra 
hytter och hinner fräscha upp oss innan det är dags för vår 
festmåltid. Klockan 18:00 avgår Viking Cinderella men 
kvällen till ära ligger fartyget kvar vid kajen till efter 
tolvslaget, vilket gör att vi får den bästa utsikten över alla 
vackra fyrverkerier vid tolvslaget. Under kvällen underhålls 
vi med bra musik av olika band, DJs och pubartister. 
 

Dag 2 
Dagen efter serveras en härlig brunch mellan klockan 9:00 
och 14:00. Passa sedan på att handla fantastiska produkter 
till Taxfree-priser, unna dig en spabehandling, eller njut av 
den vackra vintriga skärgården medan den passerar 
utanför fönstret. Klockan 15:15 ankommer Viking 
Cinderella till Stadsgårdskajen igen och vi blir kvar med 
härliga minnen att se tillbaka på medan vi tar oss an ett 
fantastiskt 2018. För de som har valt till anslutningsbuss 
står nu bussarna och väntar på att få ta oss hem till 
hemorten igen. 
 
För bokning kontakta Björcks Resor 08-550 192 15 

Avresa: 31 december 

Pris: 1 749: -/person 

I priset ingår: Dygnskryssning 

Stockholm – Mariehamn, Del i 

insideshytt, Festbuffé med 

välkomstdrink, vin, öl, läsk och kaffe, 

Brunch. 

Tillägg/person:  

 Nyårssupé inkl. alkoholfritt 

dryckespaket 145:- 

 Nyårssupé inkl. vinpaket 255:- 

 Anslutningsbuss enligt Viking 

Lines ordinarie upphämtnings-

område t/r 200:- 

 Avbeställningsskydd 75:- 

 Utsideshytt 310:- 

 Bilparkering ombord 130:- 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Förrätt 
Lättrökt fjällröding med jordärtskockspudding, löjrom och 

halstrad gurka samt svartbrödsflarn 

 

Varmrätt, välj mellan 
Sjötunga färserad med pilgrimsmussla serveras med hummer- 

och champagnesås, fänkålscrudité och potatispuré 
 

eller 

 
Kalvrygg med potatispuré och grillad sparris, rödvinssky samt 

ankleverskum 
 

Dessert 
Citronglaserad mascarpone- och punchmousse med 

björnbärssorbet på mandelbotten 
 
 

Vegetariskt alternativ finns. 
 


