
 
 

Åbolands Lillajulskryssning 22.-23.11.2022 med Viking Grace 
 
Preliminärt Program (alla tider är finsk tid) 
 
22.11.2022  
 
Kl. 19.30 Biljetterna delas ut i Viking Line terminalens gruppbokning på andra våningen.  
 
Kl. 20.55 Båten avgår 
 
 Mat serveras i de olika restaurangerna (på egen bekostnad) 

Underhållning med dansbandet Carisma som kommer från Nykarleby. Deras 
repertoar är en blandning av traditionell dansmusik och fräschare låtar, som 
passar för en danspublik i alla åldrar.    

23.11.2022 
 
Kl. 8.45  Sjöfrukost 
 
Kl. 10.30 Träff i Konferensutrymmet   

Thomas Lundin och Susanne Sonntag underhåller oss med Taube-program 
 

 Paus med glögg 
  

Programmet fortsätter till ca kl. 14.15 
 
Kl. 14.30 Julbord i fartygets matsal, efter maten fri samvaro 
  
 Underhållning med Matz Bladhs orkester. Med drygt 40 år i bagaget kan man 
 lita på att Matz Bladhs uppfyller minsta önskan hos den publik som älskar 
 klassisk dansbandsmusik.  
 
Kl. 19.50 Båten anländer till Åbo 
 
 



Medlemmarna i Åbo Svenska Pensionärsklubb anmäler sig till Leena Sjöblom senast 
28.10.2022 (leena.sjoblom@pp.inet.fi eller tel. 040 572 2469). 
 
I anmälningen skall framgå önskad hyttkategori, födelsedatum och eventuella allergier.   
Deltagaravgiften betalas in till Åbo Svenska Pensionärsklubbs konto (OBS! Nytt 
kontonummer) FI75 6601 0010 7439 79 senast 28.10.2022. Observera, att anmälningen 
är bindande efter 28.10.2022. Se därför till, att du har en giltig reseförsäkring. 

 

Hyttkategorier och priser 
 
SD1 100,00/person = Seaside Double-hytt för 1 person i hytten  
SD2 81,00/person =   Seaside Double-hytt för 2 personer i hytten  
Trivsam högklassig hytt med havsutsikt för två personer på däck 6, 7 
och 8. Hytten har en dubbelsäng på 160 cm. Inget utrymme för 
extrasäng. TV, telefon, hårtork. Yta: 9,7 m2. 
 
 
SF1 80,00/person = Seaside Four för 1 person i hytten  
SF2 71,00/person = Seaside Four för 2 personer i hytten  
Trivsam Standardhytt med havsutsikt för fyra personer på däck 6, 7 
och 8. Två nedre och övre Pullmansängar. TV, telefon, hårtork. Yta: 
9,4-9,7 m2. 
 
 
IF1 72,00/person = Inside Four-hytt för 1 person i hytten  
IF2 67,00/person = Inside Four-hytt för 2 personer i hytten  
Standardhytt för fyra personer på innerdäck 5, 6, 7 och 8. Två nedre 
och övre Pullmansängar. TV, telefon, hårtork. Yta: 9,4-9,7 m2. 
 
 
 
Begränsad tillgång på allergi- och handikapphytter. 
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Viking Graces restauranger 

Frank's 
I avslappnade Frank’s på Viking Grace kan du stilla både den stora och den lilla hungern. 
Vi serverar portioner både för vuxna och barn, allt tillrett i det öppna köket. På menyn finns 
pizza, hamburgare, biffar och sallader. 
Allt registreras på ett betalkort och betalas då du lämnar restaurangen. Gott & smidigt! 

 

Oscar à la carte 
Smakfull à la carte-restaurang med "fine dining". De kulinariska höjdpunkterna tillreds med 
säsongens bästa råvaror från när och fjärran. I den tidlösa och moderna inredningen finns 
en öppen vinkällare samt stora fönster med utsikt över hav och skärgård. Före middagen 
kan du ta en aperitif eller ett glas vin i champagnebaren Seamore alldeles intill, där du 
även kan avnjuta en kaffestund med salta och söta delikatesser. 

 

Buffet Aurora 
Viking Graces största restaurang – på morgonen en ljus frukostmiljö och efter förändring 
en mysig kvällskrog med mindre utrymmen. Här serveras både traditionellt smörgåsbord 
och en del internationella rätter. Vin, öl, läsk och kaffe ingår. Barnen har ett eget buffébord. 

 

 

https://www.vikingline.ax/ombord/mat-och-dryck/pubar-och-barer/
https://www.vikingline.ax/ombord/mat-och-dryck/cafeer/

