
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till Viking Line Trophy 2022 
En händelserik resa till Mariehamn med övernattning 1-2 juni 

Följ med till Åland och var med i bouletävlingen Viking Line Trophy där medlemmar från både SPF 
och PRO är med och tävlar - denna resa en upplevelse utöver det vanliga med samvaro och nöje! 
 
Pris från: 2 395 kr/person 

 
I resan ingår: Se program 

Lokala tider: 

Onsdagen den 1 juni 
Bussarna avgår från Nykvarn 07:20, Södertälje 08:00 Cityterminalen 09:00,  
Danderyd 09:15 och Norrtälje 10:05 

Kl 10:30 Bussarna kör ombord på Rosella – vi går direkt till caféet när vi kommer ombord 
Kl 10:30 Dagens rätt serveras i caféet, däck 6 
Kl 12:00 Rosella avgår från Kapellskär 
Kl 15:30 Rosella ankommer till Mariehamn och vi tar oss till boulebanan 
Kl 16:00 Start för Viking Line Trophy och vi spelar en match innan bussen tar 

oss till hotellet 
Kl 20:00 Tvårättersmiddag inkl. en dryck på Mariepark 
 
Torsdagen den 2 juni 
 Frukost innan utcheckning från hotellet 
Kl 09:40 Bussen avgår från hotellet till boulebanan för att spela fyra matcher 
Kl 16.00 Rosella avgår från Mariehamn 

The Buffet inkl. vin, öl, läsk och kaffe 
Kl 17.30  Rosella åter i Kapellskär 

 
 
Tillägg: Enkelrum – 550 kr, Bil t/r 280 kr  
De som kör bil checkar in i terminalen, INTE i bilincheckningen! Kör sedan ombord tillsammans med bussarna.  

Pris per 

person från 

endast 

2 395 kr 

Stefan Lund 

från Rosella 

underhåller 

vid middagen! 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ett lag innehåller tre personer, detta betyder att ni alltså måste anmäla minst ett fullständigt lag  

(3 pers) för att spela. Självklart kan ni anmäla flera lag. Boulebanorna ligger på Strandnäs Grusplan ca 

2 km från centrala Mariehamn. Busstransfer mellan hotellet och boulebanorna ingår. 

Enklare förtäring finns till självkostnadspris vid boulebanorna 

Regler för Bouletävlingen/Monrad görs vid informationen på boulebanan 
 
Dag 1: Start ca 16:00 – 1 omgång boulespel 
Dag 2: Start ca 10:00 – 4 omgångar boulespel 
 
 
Matchtid: 55 minuter 
 

Anmälan sker senast 8/4 till Björcks Resor på grupp@bjorcks.se alternativt kan ni skicka in er 

anmälan till: 

Björcks Resor 

Järnagatan 1 

151 71 Södertälje 

Bekräftelse, handpenning/ inbetalning skickas efter anmälan och detaljerat program skickas senast 

18/5. 

Har du frågor angående bokning av resa tag kontakt med Björcks Resor på 08-550 192 15 

 

Reservation för ändringar. Ta med giltig id-handling. 

Arrangörer: Viking Line och Björcks Resor i samarbete med PRO Stockholm och SPF Seniorerna 

Stockholm. 

mailto:grupp@bjorcks.se

