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Dag 1. Till Stockholm
Avresa till Stockholm under förmiddagen med rast längs 
vägen. Under e� ermiddagen når vi vår vackra huvud-
stad. Incheckning på Tallink Silja Lines fartyg Silja 
Symphony och avgång mot Helsingfors. Vår chau� ör 
ser till att vi får både hyttnycklar och måltidskuponger. 
Bussen och chau� ören är inte med under kryssningen. 

Ombord � nns 2-bäddshytter reserverade, samtliga 
hytter är belägna högt upp i båten. De är modernt in-
redda med d/wc, TV samt 2 golvstående sängar.

För gäster som förbokat kvällens middag, står smörgås-
bordet uppdukad i bu� érestaurangen. Välj bland kalla 
och varma rätter, kött, � sk, skaldjur samt ett dessert-
bord fyllt av sötsaker, ostar och frukt. Till middagen 
ingår dryckesbu� é. E� er middagen väntar fartygets 
nöjesutbud på oss, dansmusik, trubadur och karaoke, 
det � nns något för alla smaker. 

På däck 7 hittar vi fartygets paradgata Promenaden, 
kantad av restauranger, barer och butiker. Butikerna 
erbjuder ett brett sortiment av shopping, allt från par-
fymer, dryckesvaror, choklad till presentartiklar. På 
däck 12 hittar vi Sun� ower Oasis tropiska värld, med 
bubbelpooler och bastu. 

Dag 2. I Helsingfors
Fartyget lägger till i centrala Helsingfors och vi har till-
gång till våra hytter under hela uppehållet. Helsingfors 
är inte speciellt stort. Utan större problem tar vi oss på 
några timmar runt bland både museer, restauranger 
och sevärdheter.

Under vår- och sommarmånaderna blommar uteserve-
ringar, parker och människor upp, och det är då staden 
gör sig allra bäst. Det mesta i shopping hittar vi på det 
gigantiska varuhuset Stockmann mitt i city eller i buti-
kerna på gatorna runt omkring. På promenadavstånd 
från terminalen hittar vi Saluhallen som är värt ett 
besök. Salutorget, som ligger vid Södra hamnen i ändan 
av Esplanadparken, är Helsingfors mest internationella 
och kända torg. I torgstånden säljs traditionella delika-
tesser men även handarbeten och souvenirer.

Fartyget lämnar Helsingfors kl. 17.00 (svensk tid kl. 
16.00). Ytterligare en trivsam kväll väntar oss ombord. 
Spara en slant och förboka både frukostar och middagar 
vid bokningstillfället.

Dag 3. Till avstigningsorten
Vi inväntar våra medresenärer som kryssat till Tallinn 
innan vi påbörjar vår hemresa med rast e� er vägen.

Ombord på Silja Lines fartyg Silja Symphony � nns allt för en lyckad kryssning. Shopping till förmånliga 
priser, restauranger för alla smaker, underhållning varje kväll och relaxavdelningen med bastu och jacuzzi. 
Helsingfors ligger för våra fötter och väntar på att utforskas.

Helsingforskryssningar
3 dagar

Silja Symphony. Helsingfors.

www.tallinksilja.com
www.visit� nland.com

 29/5 Arvika-Kil-Karlstad-Krhmn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Stockholm
 12/6, 18/9 Åmål-Säffl  e-Grums-Ksd-Krhmn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Sthlm
 15/8, 24/10 Sunne-Kil-Ksd-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Stockholm
  29/8 Munkfors-Deje-Forshaga-Karlstad-Krhmn-Karlskoga-Arboga-Sthlm

Pris: 1.107:-
I resans pris ingår:
• Bussresa t/r
• Kryssning Sthlm-Helsingfors t/r
• Del i insides 2-bäddshytt 

med golvbäddar
• Nöjesprogram ombord
• Bränsletillägg
• Förekommande skatter
• Reseledningens tjänster

Tillägg per person:
• Del i 2-bädds fönsterhytt ..325:-
• Del 2-bädds promenadhytt 

mot gågatan ........................325:-
• Enkelhytt utan fönster.......325:-
• Enkelhytt med fönster .......650:-
• Enkelhytt promenadhytt ...650:-
• Frukostbu� é t/r ..................380:-
• Specialfrukost t/r ...............516:-
• Smörgåsbord inkl. dryck ... 504:-
• Avb.skydd mot sjukdom .....75:-

Giltig ID-handling krävs.
Åldersgräns 18 år, utan målsman. 
Valuta: EURO.
Samtliga tider i programmet är 
lokala tider. 
Tidsskillnad +1h.

Silja Symphony:
Sthlm-Helsingfors  16.45-10.30
Helsingfors-Sthlm  17.00-10.00


