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Välkommen på FUB Stockholms vårkryssning
med Silja Galaxy 16-17 april 2021
Denna kryssning ersätter den inställda julkryssningen 27-28 november 2020. Alla gäster som är
inbokade på julkryssningen 2020, kommer automatiskt att bli ombokade till vårkryssningen 16
april 2021. Vill ni avboka med full återbetalning kontaktar ni privatbokningen på Silja Line på tel.
08 666 33 33.
TID OCH PLATS
Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 fredag 16 april. Vi är
�llbaka i Stockholm lördag 17 april klockan 18.15. Observera a� �derna är preliminära.
KOSTNAD
Priset är 727 kr/person för boende i en 2-bädds A-hy� med fönster. Kontakta bokningen nedan
för ﬂer hy�alterna�v. Vi har även reserverat båtens 3 handikappanpassade hy�er. I priset ingår
frukost på lördag morgon, buﬀé inklusive dryck kl 13.00 på lördagen samt underhållning med
Sören Stridh i Moonlight Bar på lördag förmiddag. Medföljande personal, ledsagare och familj
betalar samma pris som FUB-medlem.
BOKNING
Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod: FUB.
Person med intellektuell funktonsnedsä�ning ska vara medlem i FUB.
Sista anmälningsdatum är 19 mars. Vi har totalt ca 200 platser och det är först �ll kvarn som
gäller!
Ca en månad innan avresa skickar vi ut mer informa�on om kryssningen �ll alla som anmält sig
så uppge också en mailadress vid bokningen.
Obs! Nu är det smidigare a� komma �ll Värtaterminalen e�ersom buss 76 går hela vägen fram.
BRA ATT VETA
Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm och de är förstås behjälpliga under
resan och håller ihop såväl programpunkter som ressällskap, men de kan inte ta ansvar för de
som reser själva utan någon stödperson. Tänk på de�a vid bokningen.
Mer informaton om kryssningen fås av Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström:
08-600 16 74.

