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Skaldjurskryssning 19/9 
Havet är serverat – förläng sommaren med en skaldjurskryssning i 
skärgården med oss på Birka. Torsdag den 19 september dukar vi upp vår 
populära skaldjursbuffé med extra allt i restaurang Compagniet. Du äter så 
mycket du orkar av alla godsaker – hummer, havskräftor, räkor, ostron, 
musslor, skaldjurssoppa, goda röror, såser och mycket, mycket mer.  
 

 

Välkommen ombord! 
M/S Birka byggdes 2004 och är ett renodlat kryssningsfartyg med plats för 1800 
passagerare. De komfortabla hytterna har separata sängar, tv och dusch/wc. 
Fartyget är känt för kockarnas utomordentligt välsmakande mat, den goda 
servicen och den familjära stämningen som råder ombord. Njut av god mat och 
dryck, trevlig gemenskap, dans och prisvärd shopping i taxfree-butikerna.  
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TIDTABELL. Ankomst och avgångstider är 
svenska tider. 
Fartyget avgår kl. 17.00 (incheckningen stänger 
kl. 16.45). Ankomsttid till Stockholm är kl. 14.00 
dagen därpå. Du får tillgång till din hytt i samband 
med ombordstigning och behåller hytten fram till 
dess att fartyget lagt till i Stockholm. 

BUSSANSLUTNING. Birka Cruises har egna 
bussar som går till fartyget. Buss är inkluderat i 
priset men måste bokas samtidigt som du bokar 
din kryssning. På hemresan går anslutningsbussen 
tillbaka senast 30 minuter efter att fartyget anlänt 
till Stockholm. 

 
 
 

 
 

Boka på grandtours.se eller på telefon 08-24 15 25 måndag–fredag kl. 09–17

Allt detta ingår i priset: 
 

 

SKALDJURSKRYSSNING 19/9        670 kr           
Del i hytt Cabin Standard, insides 
Skaldjursbuffé, 1a sittning klockan 17.30 
Frukost 
Bussanslutning i Birkas anslutningsnät 
 
 

TILLVAL (pris per person)  
Del i utsides hytt Seaview Standard          745 kr 
Del i utsides hytt Seaview Komfort           820 kr  
Hytt för eget bruk Cabin Standard            830 kr 
Hytt för eget bruk Seaview Standard        880 kr 
Hytt för eget bruk Seaview Komfort        980 kr 

 

http://www.birka.se/bra-att-veta

