
Den stora, härliga Adventskonserten i Blå hallen äger rum 2 december

2018. Högklassiga körer, fina solister, utsökt orkester, Skandinaviens största orgel.

Från det högtidliga som Hosianna, Bereden väg, Dotter Sion, via lekfulla och fartfyllda
inslag, till det stämningsfullt traditionella som Jul, jul, strålande jul, Det är en ros ut-
sprungen, O helga natt, Hallelujakören.
Härlig inledning till jultiden. Stämningsfull musik, unik lokal, vacker ljussättning.

Ombord på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella har  ett fantastiskt julbord dukats
upp, skapat av Sveriges kocklandskap. Med nutida och nordiska smaker serveras klas-
siska rätter på säsongens allra bästa råvaror och vi vågar lova en matupplevelse utö-
ver det vanliga. Ta med aptiten och välkomna till (jul-)bords! här finns något för alla
ovasett smak.

Dag 1
Avresa från resp hemort ör att i god
tid komma upp till Stockholm och Blå
Hallen, Stadshuset.
Adventskonserten i Blå Hallen börjar
16.00 och håller på ca 1 timma.
Sedan tar vi oss ner till Stadsgården och
Viking Lines lyxfartyg Cinderella. Allt på
Cinderella är stort, elegant, inbjudande
och trivsamt. Vilken veckodag du än
reser med Cinderella får du en
storslagen upplevelse. Efter att vi
installerat oss i våra hytter äter vi ett
välsmakande julbord i restaurang Viking
Buffet. Kvällen är fri för dans, shopping
mm. Fartyget har ett stort nöjesutbud
som passar alla smaker.
Dag 2
07.00-09.30 Sjöfrukost
15.15 Ankommer vi Stockholm
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2 dagar

Adventskonsert i Blå hallen  & julbordsresa med Cinderella

I priset 845:- ingår:
Bussresa Stockholm t/r
Adventskonsert i Blåhallen
Dygnskryssning Stockholm - Mariehamn
Del i insides B2-hytt (golvsängar)
Julbord inkl. öl, vin, kaffe & dessert
Sjöfrukost

Tillägg per person:
Fönsterhytt kat A 70:-
Enkelhytt insides kat B 100:-
Enkelhytt utsides kat A 240:-
Frukost i restaurang Seaview 60:-
Avbeställningsskydd 60:-

Datum: 2 decemberProgramProgramProgramProgramProgram

Telefon: 0550-83346/47
resetjanst@charterbuss.se
 www.charterbuss.se

Charterbuss Resetjänst AB
Lagmansgatan 1:b
681 34  KRISTINEHAMN

Tips!
Alternativt kan du boka det exklusiva julbord
i Seaview (exkl dryck) tillägg 100:-.
I Seaviews lugna miljö kan du avnjuta
julrätter i egen takt. Dessutom ingår skaldjur.

Anmälan görs till Charterbuss telefon
0550-83346/47 (Uppge SPF Värmland)

Bokas senast 31 oktober


