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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation.  

 
 

Dags att planera resan 
På följande sidor kan du ta del av våra kryssningar och ett urval av alla utflyktspaket. 

När du valt en kryssning kan du lägga till olika utflykter, i Stockholm, Roslagen och 

Uppland före och efter resan. 

 

Hittar du inget som passar? Hör med oss, det finns många paket utöver de vi 

presenterar här och vi hjälper gärna till att sätta ihop hela gruppens drömresa. 

Vi har många års erfarenhet av resor och kan destinationerna på våra fem fingrar. 

 

Ta med hela föreningen, oavsett om ni är många eller bara några få – alla våra resor 

kan göras i små eller stora grupper. Vi har bussanslutning ifrån ett flertal orter till 

både Rosella och Cinderella. Ska ni ut och kryssa och fått ihop fler än 35 personer? 

Grattis! Då får ni egen buss och kan välja exakt var ni vill bli hämtade inom vårt 

upptagningsområde. Är ni en mindre grupp och önskar egen buss kan vi oftast 

lösa det men då tillkommer en kostnad. Kontakta oss för mer information. Ta gärna 

kontakt med den lokala arrangören, ibland kan två mindre grupper dela buss till ett 

förmånligt pris. Nu är det bara att sätta igång med planeringen. 

Lycka till! 
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation.  

 
 

MINIKRYSSNING 
ROSELLA 

KAPELLSKÄR–MARIEHAMN 

5,5 timmar 

Prisex 355  per person inkl 

dagskryssning, Säsongsmeny 

med vin, öl, läsk och kaffe, 

vid minst 8 personer. 

Kod SENIOR. 

 

TILLÄGG: 

• Anslutningsbuss från 50  

• Hytt från 140  

• Konferens/möte 5 timmar 

60  per person inkl kaffe & frukt 

• Bussen parkerar ombord vid 

minst 35 personer (förbokas) 

• Julbord 

 
 

DAGSKRYSSNING 

GRACE AMORELLA 

STOCKHOLM–MARIEHAMN 

11 timmar 

Pris kan fås vid förfrågan 

DYGNSKRYSSNING 
VIKING CINDERELLA 

STOCKHOLM–MARIEHAMN 

22 timmar 

Prisex 435  per person inkl 

kryssning och Kocklandslagets 

buffé med vin, öl, läsk och kaffe. 

Gäller när två personer delar 

Insidehytt, avresa söndag och 

torsdag vid minst 8 personer. 

Kod SENIOR. 

 

TILLÄGG: 

• Brunch 189  alt frukost 

• Anslutningsbuss t/r fr 175  

• Avresa fredag och lördag fr 50  

• Seasidehytt från 75  

• Enkelhytt från 100  

• Konferens/möte 4 timmar 

60  per person inkl kaffe & 

frukt 

• Julbord och Seaviews exklusiva 

julbord 

DYGNSKRYSSNING LYX 
VIKING CINDERELLA 

STOCKHOLM–MARIEHAMN 

22 timmar 

Prisex 960  per person inkl 

trerättersmiddag och Premium- 

frukost med bubbel i Seaview. 

Gäller när två personer delar 

Seaside Comfort-hytt, avresa 

söndag eller torsdag vid minst 

8 personer. 

Kod SENIOR. 

 

TILLÄGG: 

• Avresa fredag–lördag 

• Konferens/möte 4 timmar 

60  per person inkl kaffe & 

frukt 

• Julbord och Seaviews exklusiva 

julbord 

 

 

När ni blir 35 personer eller fler hämtar bussen upp på valfri plats inom Rosellas eller 

Cinderellas bussupptagningsområde. Med reservation för pris- och utbudsändringar. 

 

 

Kryssningar 

Kobba Klintar 
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Utflyktspaketen går endast att kombinera med kryssning. Priset baseras på 35 personer i gruppen. 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

 

Natursköna utflykter runt knuten 
Starta eller avsluta kryssningen med en utflykt. När du beställer något av utflykts- 

paketen nedan ingår kaffe, smörgås och guidad tur. Vill du skräddarsy utflykten eller 

ha fler förslag? Hör med oss – vi hjälper gärna till! 

 

SMÅSKALIGT  

NORRTELJE BRENNERI 

Mitt i skönaste Roslagen ligger 

Norrtelje Brenneri. På bränneriet 

tillverkas högklassiga destillat 

av ekologisk frukt och bär. Se 

kopparpannorna och hör 

historien om hur allt började. 

Här finns också det världs- 

berömda Bellmanfatet från 

1872 där punsch skapas. 

Prisex 399:- per person. 

 
UPPLÄNDSK IDYLL  

SMEDJORNA I WIRA BRUK 
I underbart vackra Wira bruk 

ligger de gamla vapensmedjorna, 

som under stormaktstiden 

tillhörde Sveriges främsta. 

Under besöket tar vi oss en titt 

på de välbevarade smedjorna, 

bruksmuseet, tingshuset och 

konstsmidesbutiken. 

Prisex 255:- per person. 

EN NOSTALGITRIPP  

BRÖDERNA ANDERSSONS 

Ett stenkast från Kapellskär 

bor bröderna Andersson, 

lanthandlare sedan tre 

generationer. Hemma på 

gården har de byggt upp ett 

nostalgimuseum med interiörer 

från föräldrarnas lanthandel, 

en Essomack och en Formel 1- 

utställning med föremål som 

tillhört Ronnie Peterson. 

Prisex 240:- per person. 

 
PROMENAD MED 
MICKE BLUM 
Följ med Roslagsguiden  på 

en spännande vandring längs 

mysiga gator och små torg 

i Norrtälje, när han berättar 

och sjunger om sin vackra 

hemstad. Högtalare under hela 

vandringen, så att publiken kan 

hålla bra avstånd. 

Prisex 290:- per person. 

VILDMARKSTUR  

SAMSTORPS GÅRD & JAKT 

Välkommen till Gräddö och 

fantastiska Samstorps Gård. 

Här får hela gruppen följa med 

in i det 40 hektar vidsträckta 

vilthägnet och möta dovhjortar, 

mufflonfår, vildsvin, visenter och 

kronhjortar på nära håll, från 

vagnen som dras av traktorn. 

En fikastund på caféet  och 

ett besök i den trevliga gårds- 

butiken hör också till. Här kan du 

botanisera i kött, fisk och andra 

produkter av högsta kvalitet. 

Beställa det du vill ha med dig 

hem – och få allt levererat i 

fryspåse till bussen. 

Prisex 415:- per person. 

PAKETPRIS 

Cinderella fr 610:- 

Rosella fr 405:- 

+ 

Utflyktspaket 
Norrtelje brenneri 



Utflyktspaketen går endast att kombinera med kryssning. Priset baseras på 35 personer i gruppen. 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

 
 

Upplev Stockholms pärlor 
Lägg till en eller flera utflykter före eller efter kryssningen och få ännu fler minnesvärda 

upplevelser tillsammans. På kungliga Djurgården ligger sevärdheterna vägg i vägg. Här 

är bara ett axplock, vi har även Vasamuseet och Skansen. Hör med oss för fler förslag! 
 

TANKEVÄCKANDE HISTORIA 

− NOBEL PRIZE MUSEUM 

Titta in i Marie Curies 

laboratorium och möt Nelson 

Mandela på väg ut ur fängelset. 

Museet vill visa att människor 

kan förändra världen. Här får 

du veta allt om Alfred Nobel, 

Nobelpriset och pristagarna. 

Fri introvisning med guide för 

grupper på minst 10 personer 

när du bokar via oss. 

Prisex 210:- per person. 

 
LEKSAKSMUSEUM 

− BERGRUMMET 

I Skeppsholmens underjordiska 

tunnlar ligger Bergrummet, med 

norra Europas största samling 

av leksaker och serier. Här finns 

1400-talsdockor, farbror Joakims 

badkar och 40 000 andra objekt 

i en fantasieggande miljö. Upplev 

historien bakom leksakerna och 

gå på jakt efter egna favoriter. 

Prisex 235:- per person. 

FÖR CHOKLADÄLSKAREN 

− CHOKLADFABRIKEN 

Mitt i trendiga SOFO på 

Södermalm hittar du 

Chokladfabriken – drömmen för 

alla gottegrisar. Här fylls plåt 

efter plåt av tryfflar, praliner 

och rena chokladbitar. 

Köp med dig handgjorda 

mästerverk, härliga tårtor 

och andra godsaker från den 

charmiga butiken som ligger 

vägg i vägg med fabriken. 

Prisex 230:- per person. 

 
KONSTHALLEN PÅ ALLAS 

LÄPPAR  LILJEVALCHS 
Besök Stockholms vackraste 

utställningsmiljö ute på natur- 

sköna Djurgården. Här visas 

samtida konst och form i minst 

fyra stora utställningar om året. 

Prisex 200:- per person. 

EN HISTORISK FÄRD 

− THE VIKING MUSEUM 

På Vikingaliv får du den 

sanna bilden av vikingar och 

vikingatiden, baserad på de 

senaste upptäckterna. Den 

stora attraktionen är Ragnfrids 

saga, en fängslande vagnfärd 

som tar dig med till år 963. När 

du bokar via oss får gruppen 

halva priset på entrén och fri 

guidad tur måndag–torsdag. 

Prisex 265:- per person. 

PAKETPRIS 

Cinderella fr 610:- 

Rosella fr 405:- 

+ 

Utflyktspaket 

Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm 

 
 

Vi skräddarsyr 
efter gruppens 

önskemål 



FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

 

 

Att göra ombord 
Krydda resan med något extra. Här är några exempel på tilläggspaket. Hör med oss för 

exakt pris och fler tips – vi hjälper dig att skräddarsy ett paket som passar dig och din 

grupp som handen i handsken. 

 

SAMLA 
BRIDGEGÄNGET 

UTMANA VÄNNERNA 

Samla gänget för ett par 

partier bridge med oslagbar 

havsutsikt. Ombord finns 

både bridgebord och bud- 

lådor. Mellan spelen är det 

bara att gå till dukat bord 

och äta gott, roa sig eller 

fynda i de välsorterade 

taxfreebutikerna. 

Tilläggspaket från 60  

per person 5 timmar 

DRYCKES  
PROVNING 

HITTA NYA FAVORITER 

Prova whisky, öl, vin eller 

champagne. Få tips och råd 

kring de god dryckerna . Vår 

kunniga personal berättar mer 

om ursprung, framställning 

och smakkomposition. 

 

Tilläggspaket från 310  

per person 

KONFERERA 
TILL HAVS 

TID ATT MÖTAS 

När det är dags för presenta- 

tioner och sammanträden 

erbjuder vi fantastiska lokaler 

med all nödvändig utrustning. 

Förbeställ mat och fikabröd/ 

tilltugg och fokusera på själva 

mötet istället för allt runt 

omkring. 

 

Tilläggspaket från 60  

per person inkl kaffe och 

frukt, 4 timmar på Cinderella 

eller Rosella. 
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

 
 

Kryssning till Höga Kusten 
Semester på hemmaplan i sommar? Då bara måste du följa med oss på en tredagars- 

kryssning till Höga Kusten och Härnösand. Se världens högsta kustlinje från soldäck 

på Cinderella och upplev en unik mix av skärgård, vild natur och kornblått hav. I land 

har du flera spännande utflykter att välja på! På vägen dit njuter du av ett tillbakalutat 

kryssningsliv med fantastisk mat, taxfreeshopping och roliga aktiviteter. 

 
Avresedatum 16/5, 13/6, 22/8, 29/8 och 5/9. 

Avgångstid kl 17.00 dag 1, åter dag 3 kl 14.30. 

 

Prisexempel 2 000:- per person 

I prisexemplet ingår 

Tredagarskryssning Stockholm–Mariehamn–Härnösand (Höga Kusten) t/r 

Två nätter med del i Insidehytt för två, däck 5–10 

Svenska Kocklandslagets middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på utresan 

Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på returen 

Bokningskod SENHGKST. 

 

 
Anslutningsbuss 
Vi har anslutningsbuss till Cinderella från ett flertalorter 

fr 175:- per person enkel väg. Är ni 35 personer eller fler får ni egen buss. 

Nyhet 
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

Upplevelser - Höga Kusten 
Höga Kusten är utan tvekan en av norra Europas allra vackraste platser. 

Ta pulsen på sommarstaden Härnösand och njut av kustens magiska natur. 

 

 
Utflyktspaket 

mot tillägg 

 

 

High Coast Whisky – rundtur & provning 
En utflykt om du älskar whisky och gamla 

skrönor. Efter ett kort fotostopp vid 

Högakustenbron är vi framme vid 

Ångermanälvens brusande mynning och 

High Coast Whisky. Under en guidad tur får 

vi inblick i den världskända whiskyn. Efter 

lunchen med råvaror från bygden, är det 

dags för whiskyprovning. (Guidad busstur 4 tim) 
 

Utflykt till Hernö Gin 
Det doftar gott av enbär hos Hernö Gin, 

Sveriges första och världens nordligaste 

renodlade ginproducent. Destilleriet har fått 

flest priser av alla ginmärken i Europa mellan 

2013 och 2018. Dessutom har grundaren Joe 

Hillgren tilldelats utmärkelsen Gin Grand 

Master hela två gånger. (Guidad busstur 2.5 tim) 
 

 

Högakustenbron och lokala delikatesser 
Upplev allt från spektakulära broar 

till surströmmingtapas och historiska 

händelser. I fokus står så klart den mäktiga 

Högakustenbron, som med sina 180 meter 

ovan vattenytan är ett av Sveriges högsta 

byggnadsverk. (Guidad busstur 3 tim 10 min) 

 

Hemsö fästning – historia och havsutsikt 
Låt våra duktiga guider ta dig med till kalla 

krigets dagar vid Hemsö fästning. 

I natursköna omgivningar, mitt i Ångerman- 

älvens mynning, ligger det som en gång var 

kustförsvarets största anläggning. Förr var 

fästningen klassad som topphemlig, men 

nu har du chansen att känna på hur det var 

att verka och leva där för de 360 män som 

huserade i anläggningen. Samtidigt får du 

höra mer om de hot Sverige stod inför efter 

andra världskrigets slut.                           
(Guidad busstur 3 tim 40 min) 

 

Härnösand med svindlande vyer 
Stadsvandring genom Norrlands bästa 

sommarstad med anor ända från 1585. 

Längs promenaden berättar vår guide 

allt om Härnösands spännande historia, 

byggnaderna och människorna som levt och 

verkat här. Med buss tar vi oss till toppen 

av Vårdkasberget med milsvid utsikt över 

staden och havet. Upplevelsen toppas med 

en Höga kusten-buffé på anrika Sankt Petri 

Logens restaurang. 
(Guidad busstur 3 tim 40 min inkl. 1,5 tim promenad)
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

 
 

Kryssning till Visby 
Ta Cinderella till Gotland och njut av en härlig svemesterresa med skärgård, hav, god mat, 

tillbakalutad underhållning, och inte minst, en dag i Sveriges sommarpärla Visby. 

 

Res till Gotland för att upptäcka ön under en dag – vi erbjuder olika upplevelsepaket i 

land, både för barnfamiljer och andra Gotlandsnyfikna. Ta våra specialbussar direkt från 

Cinderellas hamnplats till Österport inne i Visby. 

 

Vill du cykla på Gotland? Ta med dig egen cykel utan kostnad. 

Avresedatum: 
23/5, 2/6, 15/6, 23/6, 4/7, 6/7, 10/7, 18/7, 20/7, 25/7, 1/8, 3/8 och 8/8. 

Avgångstid kl 17.00 dag 1 och åter dag 3 kl 14.30. 

 

Prisexempel 2 000:- per person 

I prisexemplet ingår 

Tredagarskryssning Stockholm–Visby t/r 

Två nätter med del i Insidehytt för två, däck 5–10 

Svenska Kocklandslagets middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på utresan 

Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på returen Bokningskod SENVISBY. 

 

 

 
Anslutningsbuss 
Vi har anslutningsbuss till Cinderella från ett flertalorter 

fr 175:- per person enkel väg. Är ni 35 personer eller fler får ni egen buss. 

 

Förboka våra 
utflykter 
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

Att göra - Visby och Gotland 
Upplev det bästa av Gotland. Boka en utflykt på förhand. 

 
 

Utflyktspaket 
mot tillägg 

 

 
 

Visby med smak av medeltid 
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. (Guidad promenad inkl. 

busstransfer och 2 smakprovningar. Tid: 3 tim) 

 
 

Fårö – den magiska ön i norr 
En härlig heldag till det mytomspunna Fårö, 

ett av Gotlands mest kända besöksmål. 

Dagen bjuder på säregen natur med 

vindpinad tallskog, hedmarker och myrar, 

ståtliga raukar och långa sandstränder. Med 

buss tar vi oss norrut till färjeläget i Fårösund 

och efter en kort färjetur når vi den populära 

ön för dagens höjdpunkter.                               
(Guidad tur med buss och lunch. Tid: 6 tim) 

Gotland Panorama med Visby 
Gotland är en ö av kontraster och visar 

många förändringar i natur och arkitekturer. 

Överallt varvas historiska platser med unika 

naturupplevelser. Besök några väl bevarade 

platser ur Gotlands historia och se mer av 

den karga kalkstenskust som format ön 

genom väder och vind och som gett Gotland 

dess unika natur. (Guidad tur med buss. Tid: 3 tim) 

 

Konstnärernas och raukarnas kreativa 

östra Gotland 
Upplev kreativa östra Gotland under en tur 

som tar dig med tusentals år tillbaka i tiden 

till gamla hantverkstraditioner och raukar till 

nutid och den skaparkraft som flödar på ön. 
(Guidad tur med buss och lunch. Tid: 5 tim) 

 

 

 

 

Historiskt med Herman Lindqvist 

Passa på att boka plats på en 

föreläsning 23/5, 2/6, 15/6 och ta del 

av Herman Lindqvists historia. Herman 

är författare, föreläsare och journalist 

och det är hans böcker ”Historien om 

Sverige” som har fått många att bli 

intresserade av svensk historia. 
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Kryssning till Gdansk och Visby 
Låt Cinderella visa vägen till Östersjöns pärlor i sommar. På vår sprillans nya kryssning till 

Gdansk och Visby väntar en oslagbar mix av shopping, historia och soldränkta stränder. 

Det här är för dig som vill uppleva så mycket som möjligt under en fyradagarskryssning 

med två dagslånga strandhugg – utan att behöva göra avkall på det bekväma livet till 

sjöss, där din hytt är ditt flytande hotellrum. 

Avresedatum 27/6 och 10/8. 
Avgångstid kl 16.00 dag 1 och åter dag 4 kl 14.30. 

 

Prisexempel 2 610:- per person 

Fyradagarskryssning Stockholm – Mariehamn – Gdansk (Gdynia) – Visby t/r Tre nätter 

med del i Insidehytt för två, däck 5–10 

Svenska Kocklandslagets middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på utresan 

Polskinspirerad middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe 

på sträckan Gdansk – Visby 

Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på returen 

Bokningskod SENGDNVI. 

 

 

Anslutningsbuss 
Vi har anslutningsbuss till Cinderella från ett flertalorter 

fr 175:- per person enkel väg. 
Är ni 35 personer eller fler får ni egen buss. 

 

Att tänka på! Ni behöver giltigt pass på denna resa. 

Nyhet 

 
 

Förboka våra 
utflykter 
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FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 

 

Att göra - Gdansk, Sopot och Gdynia 
Upplev Polens Östersjökust under en dag. Cinderella lägger till i Gdynia hamn och 

därifrån är det nära till upplevelser. 

 

 

Panorama busstur, heldag med guide i 

Trójmiasto ”Trestaden” 
De tre numera ihopväxta grannstäderna 

GDANSK, SOPOT och GDYNIA bildar ett stort 

stadsområde som ibland kallas för 

Trestadsområdet. Det ligger vid Östersjön, i 

norra Polen. Gdynia är en modern stad, Gdansk 

är känd för flera historiska minnesmärken medan 

Sopot kallas för en kurort. 

Välj mellan en tur med traditionell polsk trerätters 

lunch eller en tur med fikapaus. 

 

 

10-i-topp sevärdigheterna - alla värda ett besök 

1. Hansastaden Gdansk – gå på sightseeing till fots med audioguide och upptäck en av Polens 

äldsta och vackraste städer på egen hand. 

2. Långa torget – populärt torg mitt i Gdansk som kantas av uteserveringar och mysiga caféer. 

Här ligger också Neptunusfontänen från 1300-talet, rådhuset och Gröna porten, som är ett 

vackert valv. De färgglada husen och ståtliga byggnaderna för tankarna till teaterkulisser från 

någon gammeldags opera. Måste upplevas! 

3. Pirerna – Sopots träpir är Europas längsta, hela 512 meter lång! Här kanske du stöter på en och 

annan polsk kändis, men framför allt ska du ta dig hit för att strosa runt och beundra utsikten. 

Södra piren i Gdynia lockar med museifartyg, ett havsakvarium, måsar och trutar. 

4. Stränderna – sandiga, breda, fina. 

5. Orgeln i Oliwadomkyrkan – maffigt 1700-talsinstrument som består av över 7 000 pipor. 

6. AquaPark Sopot – plaskiga äventyr för hela familjen, ligger ca 1,5 km från centrala Sopot. 

7. Westerplatte – platsen där andra världskriget började. Här låg polska arméns 

transitdepå, som attackerades av tyskarna natten den 1 september 1939. 

8. Mariackagatan – en mysig gränd med hundratals bärnstensbutiker. 

9. EM-arenan – fotbollsarena som byggdes inför EM 2012. 

10. Engagerande museer – Europeiska Solidaritetscentrum, 

Andravärldskrigsmuseet och Emigrationsmuseet. 
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Kryssning till Bornholm och Visby 
Missa inte chansen till en helt unik långkryssning till danska Bornholm och Visby. Det här 

är en sommardröm för hela familjen med kritvita stränder, spännande utflykter och inte 

minst tre kvällar i skärgården ombord på Cinderella – fulladdad med kryssningsgodis. 

Skynda dig att boka innan de bästa hytterna försvinner! 

Avresedatum 30/5, 6/6, 20/6, 12/7 och 15/8 
Avgångstid kl 16.00 dag 1 och åter dag 4 kl. 14.30. 

Prisexempel 2 610:- per person 

Fyradagarskryssning Stockholm–Bornholm–Visby t/r 

3 nätter med del i Insidehytt för två, däck 5–10 

Svenska Kocklandslagets middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på utresan 

Danskinspirerad buffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på sträckan Bornholm–Visby 

Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på returen. 

Bokningskod SENVIBO. 

 
Anslutningsbuss 

Vi har anslutningsbuss till Cinderella från ett flertalorter 

fr 175:- per person enkel väg. 

Är ni 35 personer eller fler får ni egen buss. 
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Att göra - Bornholm 
Bornholm – solskensön! Här väntar makalösa stränder och pittoreska 

små byar med korsvirkeshus och trånga gränder. Bornholm har de 

senaste åren vunnit renommé som gastronomiskt mecka. Passa på att 

testa öns egna specialiteter, som rökt sill, kvalitetsostar, lakrits och choklad. 

 

 
 

Utflyktspaket 
mot tillägg 

 

 

Bornholms guldkorn 
Vi tar bussen norrut mot fiskebyn Hasle 

och Hammershus medeltida borgruin. Öns 

främsta sevärdhet tronar pampigt på en 

klippa och har en spännande historia att 

berätta. I över 500 år utgjorde borgen 

Bornholms maktcentrum. Här stannar vi 

till för att höra mer om dess dramatiska 

förflutna och njuta av den hisnande 

havsutsikten. En klar dag kan du till och med 

skymta Sverige i fjärran! (Guidad busstur 4 tim) 

 

Södra Bornholm 
Det här är utflykten för dig som vill uppleva 

så mycket som möjligt av Bornholm. För 

att nå vårt första stopp i Svaneke färdas 

vi genom Almindingen, öns största skog 

med djupa sjöar och sprickdalar. I Svaneke 

möts vi av charmiga korsvirkeshus och 

gamla köpmansgårdar. Hamnen och 

staden binds samman av ett myller av små 

butiker och verkstäder. Titta in i den gamla 

köpmansbutiken, förse dig med bornholmska 

specialiteter och låt gottegrisen i dig frossa 

i egentillverkad lakrits, glass, choklad och 

karameller från stadens bodar.          
(Guidad busstur 4 tim) 

Smaka på Bornholm 
Bornholm vimlar av kulinariska höjdpunkter. 

Vi besöker bland annat Vingården Lille 

Gadegård nära Aakirkeby. De skördade sina 

första vindruvor 2002 och är idag Danmarks 

största vingård. Resan går sedan vidare 

mot Hallegård Pölsemageri, en gård som 

specialicerat sig på ekologisk korv. Vi går på 

guidad tur och får provsmaka korv.          
(Guidad busstur 5 tim) 

 

Guidad promenad i Rönne 
Rönne är Bornholms charmiga huvudort 

och det är också här vi lägger till. Vid 

kajen väntar en lokalguide på att få ta dig 

med på en guidad tur till fots genom den 

pittoreska lilla stadens torg och trånga 

kullerstensgränder. Längs vägen beundrar 

vi de vackra sekelskifteshus som är stadens 

främsta kännetecken. 
(Guidad promenad 3 tim)
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