
Vårens häftigaste kryssning
– dans, sång, mässa, show och glädje! 
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Måndagen den 27 april kl 19.30 är det dags för vår härliga succé-
kryssning Skepp & Skoj! Det är nu sjunde året som vi arrangerar  
denna uppskattade kryssning. Vi fyller Silja Lines fina fartyg  
Galaxy med 55 plussare och kryssar från Stockholm till Åbo  
och är tillbaka i Stockholm 28 april kl 18.15. Ombord bjuds du på  
massor av skön underhållning, mässa med intressanta utställare 
 och mycket mer!

Läs mer på www.skeppskoj.se

27
april

4 Välkomstdrink
4 Del i 4-bäddshytt (kat E)* ovan vattenlinjen
4 Inspirerande mässa
4 Föreläsningar
4 Stort underhållningspaket

I ”krysspaket” ingår:

425 kr/person (medlem)

Uppge rabattkod: SKEPP & SKOJ MEDLEM

*vid två personer i ovan hytt blir medlems- 
priset från 595 kr/person.

Välj till måltider
I samband med bokningen väljer du till de
måltider du önskar. Förutom buffén finns flertal 
restauranger med á la carte. Boka gärna bord.

Pris, ej medlem: från 575 kr/person
Uppge bokningskod: SKEPP EJ MEDLEM

Hep Stars 
och Hits of 

the 60’s

Claes af
Geijertam

Louise
Hoffsten

På allmän
begäran

Nu ännu mer 
underhållning!

Succékryssningen Skepp & Skoj - för sjunde året!

Stort underhållningspaket!

Micke Ahlgrens är ett av Sveriges mest 
uppskattade publikdragande dansband! 

Hep Stars och Hits of the 60’s är omåttligt 
populära! Detta gäng har fått fartyget att 
gunga på tidigare. Se Lennart Grahn, Svenne 
Hedlund, Janne Önnerud och Clabbe af 
Geijerstam ännu en gång på Skepp & Skoj!

Louise Hoffsten föreläser om hur det är att 
leva med MS och hur det har påverkat hennes 
liv. Dessutom gästar hon scenen tillsamans 
med Hits of the 60’s!

John Houdi bjuder på en fräsch och originell 
mix av humor, buktaleri och trolleri.

DJ Clabbe Förra årets succé! Clabbe bjuder 
även i år upp till skoldans med en härlig 
blandning av bugg, dans, tryckare och rock.

Artistspaning i Clabbes hörna – vi tar pulsen 
på några av artisterna. 

Skepp & Skoj arrangeras av:
BOKA IDAG!

08-666 33 33
www.tallinksilja.se/skepp-och-skoj

150 kr
medlemsrabatt!

John
Houdi


