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29-30 november 

Lyxkryssa i underbar skärgårdsmiljö. Njut av maten och handla till taxfree-priser 

M/S Birka ger Dig möjlighet att uppleva ett dygn i lyxkryssarmiljö. Allt Du kan önska Dig finns ombord. Här finns 

ett gigantiskt inglasat soldäck där Du kan luta Dig tillbaka i en skön solstol, sluta ögonen, lyssna till vågornas brus 

och drömma Dig bort. Här finns flera pooler, en exklusiv Spa-anläggning med mängder av sköna behandlingar, 

flera restauranger, barer, nattklubbar och shoppingtorg. 

 

Söndag 29 november 

Avresa: 07.15 Tomas Buss, Löt *  07.30 Borgholm, ReseCentrum *  

07.50 Färjestaden, Träffpunkten *  08.00 Kalmar, Fiskaregatan (Silverlinjens hpl.) *  

08.30 Mönsterås, Kronmunken * 09.00 Oskarshamn, Forum. 
(Påstigning kan efter önskemål ske vid andra hållplatser längs vägen) 

 

Ert pris: 995:-/person där följande ingår:  

 

Bussresa Öland/Kalmar – Stockholm tur o retur.  

Sittplatsbiljett, rad 1-13, till adventskonsert i Blå hallen i Stockholms stadshus. Adventsfika  

Kryssning med M/S Birka Stockholm – Mariehamn tur o retur inklusive del i tvåbäddshytt Cabin 

standard, julbord inklusive dryckesbuffé (öl, vin, juice, mjölk, läsk, kaffe, te) samt frukostbuffé.         

                                                                                 

 

                                                                                                                                           Var god vänd! 

 

Miljön ombord är superb, M/S Birka är en 

kryssningsdröm, garanterat bilfri och med ett ständigt 

miljöfokus. 

 

Vi utgår från standardhytten Cabin standard 2-bädd  

i vår prissättning.  

Läs mer om de tillval du kan göra under respektive 

hyttkategori. 

 

CABIN STANDARD 2-BÄDD  - Insideshytt 

Hytten är 8,4 m², utan fönster, och utrustad med tv, 

garderob, sminkbord, hårtork, dusch, toalett och telefon.  

I hytten finns en säng och en bäddsoffa. 

Önskar Du boka enkelhytt? + 150:- 

SEAVIEW KOMFORT 2-BÄDD - Med fönster 

Passar dig som önskar bo med fin utsikt. Hytten är 10,2 

m² och utrustad med tv, garderob, sminkbord, hårtork, 

dusch, toalett, telefon, kylskåp samt kassaskåp. I hytten 

finns en säng och en bäddsoffa. 

Önskar Ni boka utsideshytt?  +125:-/person 

Önskar Du boka enkelhytt, utsides? +400:- 

 

För mer information om, och priser för, 3-4bäddshytt, 

Seafront-  Lyx, Svit eller Etagesvit är du välkommen att 

kontakta oss på telefon 0485-732 85 eller 

info@tomasbuss.se 

Vi hjälper dig även gärna att boka massage- och  

SPA-behandlingar att njuta under din kryssning. 
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(Angivna tider är svenska tider)  

Bokning till Tomas Buss senast 9 oktober 2015 

 

Välkommen att kontakta oss på 0485-732 85 eller www.tomasbuss.se 

 

 

 

 
 

Vi följer paketreselagen, läs gärna mer på vår hemsida, www.tomasbuss.se 

Resa garanteras vid 25 resenärer. 

Resdag 1 – Söndag 29 november 

Bussresa Öland/Kalmar - Stockholm med rast 45 min. vid Ringarums värdshus 

 

Cirka kl. 14:15 ankomst till Stockholms stadshus. Kl. 15.00 börjar adventskonserten 2015 med programvärd 

Bo Aurehl som dirigerar bl.a. Stockholm Singers, Stockholms musikgymnasiums kammarkör och 

Danscompagniet m.fl. Vi sitter i bästa biljettkategori. Adventsfika serveras vid bussen. 

Cirka kl. 16.30 ankomst till Stadsgårdskajen, Stockholm. Ditt resebevis i form av hyttnyckel fås vid ankomst 

av Er chaufför. Samling i Birka Cruises terminal och ombordstigning.  

Tänk på att giltigt ID-kort måste medföras då du vid ombordstigning måste visa  

nyckelkort till hytt och ID-kort!  (Körkort/Pass går utmärkt) 

Kl. 18.00 avgår M/S Birka från Stockholm med destination Mariehamn. 

Kl. 18.30 serveras julbord i bufférestaurangen Sjösalen och därefter ligger M/S Birkas nöjesutbud öppet för 

Era fötter. 

Under kryssningen finns särskilt nöjesprogram ombord.  

Dansband under kryssningen är ännu ej fastställt för november månad.  

På www.birka.se/noje finns nöjeskalender med information om aktuella dansband tillgängligt. 

Resdag 2 – Måndag 30 november 

Kl. 07.00 – 10.00 serveras frukostbuffé i Sjösalen. 

Under dagen njuter Ni efter eget val av vyerna, sol, bad, spa, shopping, underhållning….. 

Kl. 15.45 lägger M/S Birka till i Stockholm och hemfärd med bussen påbörjas cirka 30 min senare, även idag 

med uppehåll vid Ringarums värdshus 

 

Ankomst till Kalmar cirka kl. 22.00 och Öland kort därefter med härliga reseminnen att bevara.. 


