
Nick borgeN

ekmaN fråN freestyle & syd fråN gylleNe tider

JaN HÖilaNd srtime macHiNe

kryssning med silja symphony den 8–10 februari 2015. kod: HÄNg me 

avresa från stockholm:   tillbaka i stockholm:
8 februari, kl 16.45 från Värtahamnen 10 februari, kl 9.45 till Värtahamnen

Hyttkategori antal personer i hytten, pris per person inkl matpaket*           
                 
b-hytt    4-bädds  3-bädds  2-bädds  1-bädds
utan fönster   1660:–           1760:–            1940:–           2490:–           
                 
Promenade   4-bädds  3-bädds  2-bädds  1-bädds
fönster mot gågatan 1760:–            1860:–            2030:–           2670:–           
                 
a/seaside   4-bädds  3-bädds  2-bädds  1-bädds
fönster mot havet 1850:–      1930:–         2100:–  2710:–
      
*i priset ingår resa och hytt i 2 nätter, 2 frukostar, 2 smörgåsbord inkl dryck.        
              
obs! det finns 12 st hytter för rullstolsburna. först till kvarn gäller.  
    

boka en rundtur i Helsingfors samtidigt som du bokar din biljett. rundturen tar ca 1,5 timme  
och avgår från terminalen kl 09.45 svensk tid 10.45 finsk tid. Pris/person 235 kr.

för bokning och information ring tallink silja 08-666 33 33 eller för grupper ring 08-22 08 30. www.tallinksilja.se 
arrangör är Nöjen & co carina olsberg, telefon: 0474-400 07, mobil: 0708-87 22 66, e-mail: carina@nojenco.com, www.nojenco.com

med reservation för programändringar.

Häng mé  på Party  
– dansa och kom loss!

8–10 februari 2015

✧

följ med på en riktigt rolig kryssning. den är 
speciellt gjord för dig och dina kompisar. Vi 
reser med det nyrenoverade och lyxiga far-
tyget m/s silja symphony. Ni har två sköna 
partykvällar ombord ute till sjöss och en dag 
i Helsingfors. du och dina kompisar kan dan-
sa och festa ombord. kom och träffa dina 
idoler!

✿ tommy ekman från freestyle & micke 
syd från gyllene tider ✿ Jan Höiland sr ✿ 

time machine ✿ Nick borgen ✿ mads 
clausen ✿ rockom ✿ led Zixy med 
alexander ✿ Vinnare av Halmstads 
melodifestival, Pär andersson ✿ Vinnare 
av musikschlaget 2014 ✿ karaoke ✿ 

trubadur ✿ disco ✿ midnatts show.

Ät och drick gott. shoppa i våra butiker: 
drycker, godis, cd-skivor, spel och mycket 
annat. och ha bara jättekul tillsammans! 
den 9 februari kl 11.00–14.00 svensk tid 
finns pizzabuffe inklusive läsk att köpa om-
bord, pris: 95 kr. 

rockom

mads clauseN

❋

✿

✪

musikscHlaget 2014

?
ViNNare aV

✥

led Zixy med alexaNder

✶

Halmstads melodifestiVal

ViNNare aV

✣

❀


