
TID OCH PLATS
Vi åker med Cinderella som avgår från Stadsgården 
klockan 17.00 fredag 2 juni. Vi är �llbaka i Stockholm
lördag 3 juni kl 15.20.

h�ps://www.bjorcks.se/bokning-steg-2?ps=B-FUBSTHLM-2023-06-02&ppassword=FUB
BOKNING

KOSTNAD

BRA ATT VETA

Priset är 1025 kr/person.

Kontakta bokningen nedan för fler hy�alterna�v. 
Vi har även reserverat handikappanpassade hy�er. 
Medföljande personal, ledsagare och familj betalar
samma pris som FUB-medlem. 

Bokning görs till Björcks Resor på tel: 08 550 192 15 eller via denna länk. Det går även a� boka via 
mejl �ll: grupp@bjorcks.se. Ange kod ”FUB” vid bokning. Ett FUB-medlemskap per tre resenärer.

Sista anmälningsdatum är 2 maj. Vi har totalt 200 platser.  

Vikingterminalen ligger vid Stadsgårdshamnen nära Slussen.

Från den 11 april skickar vi ut mer informa�on om kryssningen via mejl �ll alla som anmält sig så glöm 
inte uppge en mejladress vid bokningen. 

Tre reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm och de är behjälpliga under resan och håller 
ihop såväl programpunkter som ressällskap, men kan inte ta ansvar för de som reser själva utan någon 
stödperson. Tänk på de�a vid bokningen. 

Mer informa�on om kryssningen fås av Eva Söderbärj: 0739 83 85 82 eller Stefan Fagerström: 
0737 10 77 79.  

FUB Stockholm bjuder in till en sommarkryssning med Viking Lines fartyg M/S Cinderella. 
Kryssningen sker mellan fredag 2 juni och lördag 3 juni 2023 och alla medlemmar i FUB och dess 
närstående är varmt välkomna. 

Häng med på 
Sommarkryssning med 
Viking Cinderella 2-3 juni 2023!

På fredag kväll 2 juni uppträder Tusse i Etage på Cinderella. 2021 gick Tusse segrande ur 
Melodifes�valen med låten ”Voices”, som nu har över 30 miljoner streams på Spo�fy. 
Tusse har även deltagit i ”Talang” och skrivit vinnarlåten i Idol, ”Rain”. Missa inte de�a!

Tusse uppträder!
På fredag kväll 2 juni 

uppträder Tusse i 
Etage på Cinderella. 

I resans pris ingår:
• plats i Insides Standard 2-bäddshy�
• middagsbuffé inklusive dryck kl 17.30 
   fredag kväll
• lä�are frukost med kaffe, macka och frukt 
   kl 9.00 lördag morgon i na�klubben Etage
• gemensam underhållning lördag kl 9.00 -                        
   11.00 i na�klubben Etage med Sören Stridh
• brunch inklusive dryck på lördagen från kl    
   11.30


