
Kryssning till Höga Kusten med Cinderella
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 utflyxter att välja på! På vägen
dit njuter du av ett tillbakalutat kryssningsliv med fantastisk mat, taxfreeshopping och roliga
aktiviteter.

Avresedatu m 22/8

Pris 3.095:- per person
I priset ingår:
Buss ansl t/r Tredagarskryssning Stockholm-Mariehamn-Härnösand (Höga

Kusten) t/r Två nätter med del i lnsidehytt för två, däck 5-10
Svenska Kocklandslagets 3 rätters meny i restaurang Seaview på utresan, frukost
buff6 dag 2 Skaldjursbuffd inkl vin, ö1, läsk och kaffe på returen samt brunch.
Rundtur på Högakusten med buss samt lunch

Tillägg Utsideshytt 430:-/person
Confort A hytt 615:-/pers
tyx B hytt 1450:-/pers
Singelhytt 850:-

Giltigt pass erfodras!

FÖR BOKNING OCH MER INFORMATIoN KONTAKTA sIV STEEN TELE 072.5574553
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Avresedagen
Vi reser på förmiddagen efter sträckan iärvsö-
Delsbo-Hudiksvail mot Stockholm och Vartaham-
nen. Påstigningsplatser och tider kommer meddelas
närmare avresa. Vi gör en paus vid Gävle station
för en bensträckare. På |ärnvägsstationen serveras
lunchbuffd för 99 kronor om man önskar äta, Subway
och Ilspressohouse finns ocl<sä inne på stationen.
Gågatan med butiker startar också här, Ica Spegeln
ligger i anslutning tills stationen för den som hellre
vill handla med något.

Klockan 17 .30 avgär Tallinks {ärja frän Stockholm -

logi i tvåbädds insideshytter med golvstående sängar
ingår,

För er som önskar middag ombord går det att för-
boka vid bokningen mot tillägg. Det är alltid billigare
att förboka än att betala på plats,

Ankomst Tallinn
Frukost serveras ombord på båten innan vi ankom-
mer till Tallinn kl 10.15. Vid hamnen väntar transfer
som tar oss vidare till Pärnu. Resan tar ca2 timmar,
sä vid lunchtid är vi framme och då väntar incheck-
ning samt lunchbuffö på hotellet.

Läkarbesök sker under eftermiddagen eller nästkom-
mande dag. Midclagsbuffd serveras på kvällen.

Våra dagar på spa
Nu släpper vi ned axlarna och njuter!
Frukostbuffö, lunchbuffö och middagsbuffd serveras
varje dag på hotellet. Likaså de ordinerade behand-
lingarna.

Detta ingår i resan:

Hemresedagen
Frukost, behandling och lunch på hotellet därefter
åker vi med bussen till Tallinn. Vi hinner med en
del shopping innan Tallinks båt avgår från hamnen
i Tallinn kl 18.00. Även här sköter reseledaren/
chaulftiren incheckningen.

Hemkomstdagen
Frukost äter vi ombord. Fartyget anländer till
Stockholm ld. 10.00 Våran buss väntar utanför
terminalen och reser hemåt när alla är ombord. Vi
stannar för en bensträckare på Gävle Bro.

Pris från 7 690 sek

Frivilliga tillägg
2 personer A-hltt per person 400 sek
Enkelrum och insides hytt 1300 sek
Dbl Superiorrum per person 480 sek
Måltidskupong Tallink Silja 374 sek
Avbokningsskydd 350 sek

Transfer från hemorten till Värtahamnen.
Silja kryssning t o r dpl i i hytt inkl
Transfer till och från andlingar snitt
dag. Konsultation med
till Relax och bastuavdelni
morgongymnastik. Helpensiori
lunch ankomstdag till lunch
med pä resan.

Resan arrangeras av Vida Resor

Anmälan:
Karin Holm 070-573 06 52 Vilhelm Engström 070-340 84 46

I vlc, Travel Group AB
I
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Vida Resor I S. Skeppsbron 28 Gävlel www.vidaresor.sel info@vidaresor.sel Tel020 89 94gO
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Sparesor till Pärnu i Estland

'"rtlili

Spa och semester på samma gång!

En resa till Pärnus hälsohotell Tervis är mer än bara
en sparesa. Hotellet samarbetar med stadens sjukhus
och kan erbjuda både välgörande, forebyggande och
verksamma beh andlingar. Svensktalan de I äkare fi nns
på plats och värdar/värdinnor följer alltid med från
Vida Resor.

Mer iin bara gurkor på ögonen

På Tervis kan du få hjälp om du har besvär med dina
ben, leder, hjärta och kärl samt det periferiska nerv-
systemet. För hälsokontroller finns det ett kliniskt \
och biokemiskt laboratorium, det finns även rum för
sonografi ska och funktionsdiagnostiska undersök-
ningar. Specialläkare för öron-näsa-hals finns också
på plats. Det finns till och med tandvårdsmottagning
med möjlighet att tillverka och laga tandproteser. Be-
handlingar kan beställas på plats för kostnader långt
under våra svenska priser.

ru

Det finns få destinationer som kan mäta sig med Pärnu. Stadens litenhet och charm, stora hjärta och vida
stränder är en del av denna innehållsrika resa. Oavsett vart du kommer ifrån, om du är van att resa eller inte,
i vilket syfte du reser, om du reser på egen hand eller i sällskap, söker nöje, avkoppling eller bara vill komma

iväg en stund Passar den här resan dig. Våra sparesor till Pärnu är en perfekt och prisvärd semester där
nästan allt ingår. Det finns en anledning att så många gäster återvänder år efter år på denna resa och att den

fortsätter locka fler och fler nya resenärer.

Enkel avkoppling, gemenskap och nya minnen

På fritidscentrat finns en spa- och bastuanläggning.
På hotellet finns även fler barer, ett bokcafe och
restaurang. Här har du närhet till både Pärnus pito-
reska stadskärna och lummiga parker samt till havet

vida Resor I s. skeppsbron 28 Gävlel www.vidaresor.sel info@vidaresor.sel Tel

Vår resa börjar häir

www.vidaresor.se
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10- 1 1 oktober
Oscarsteatern.

Kryssning med Cinderella.
Vi ser foreställningen kl 14.00 och kryssar sedan med

Cinderella till Mariehamn
Pris | .7 50:-

I resan ingår: Lunch på nerresan, teaterbiljett-höstbuff6-
Del i insideshyt-brunch på hemresan.

Tillägg Singelhytt kat B 100:- Del i utsideshytt 100:-/pers.
Anmälan till Siv Steen tele 072-5574553

Lämna din mailadress vid anmälan.
Medtag giltig legitimation.
Sista anmälan 9 aueusti

Buss avgär från Ljusdal kl 08.25 Järvsö kl 08.45

Rain Man



fiNS gUSS

6 November
SATURDAYNIGT FEVER!

China Teatern Stockholm.
Följ med på en dagstur till Stockholm.

Eftermiddagsforeställning på China teatern med bla
David Lindgren Andreas Lundstedt, Suzanne Reuter,

Samuel Fröler
Lunch serveras i Upps alatral<ten och middag efter

foreställningen på hemresan.
Pris 1.550:-

Anmälan till Karin Holm tele 070-5730652
Ville Engström tele 070-3408446

Sista anmälningsdag 9/8
Buss avgär från Delsbo kl 08.30 Ljusdal kl 09.00

Järvsö kl 09.20
SPF Dellenbygden PRO Delsbo
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