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Viking Glory 

Dygnskryssning till Åbo  

Välkommen till flottans sköna splitternya nykomling – ett av 
världens klimatsmartaste passagerarfartyg. Njut av 
skärgården genom stora panoramafönster och unna dig en 
kryssningsupplevelse utöver det vanliga. Ultrabekväma hytter 
och massor av faciliteter att välja på! 
 
 

Dag 1. Hemorten – Stockholm 
På eftermiddagen sätter vi oss till rätta på bussen och lämnar 
våra hemorter. På Stadsgårdsterminalen får var och en sina 
hytt- och matbiljetter. Väl ombord installerar vi oss och 
utforskar fartyget. Kl.20:00 lämnar vi kajen och buffén 
serveras i matsalen längst fram i fören där vyerna är som allra 
vackrast. Du plockar själv ihop dina favoriter bland massvis av 
välsmakande för- och varmrätter på den dignande buffén. 
Desserter står också uppdukade. Vin, öl, läsk och kaffe ingår. 
Under kvällen blir det underhållning och dans, kanske blir det 
tid för ett besök i taxfreeshopen också.  
 
                                                                       

Dag 2. Stockholm - Hemorten 
Frukosten serveras från kl. 08:30 svensk tid. Vi har en heldag 
ombord att njuta av allt som Glory har att erbjuda. Varför inte 
unna dig en stund av skön avkoppling och skämma bort dig 
lite extra i Viking Glory Archipelago Spa på däck 11. Vi 
ankommer Stockholm kl. 18:55 och när alla har samlats i 
bussen bär det av hemåt efter en underbar kryssning. 
 
 

 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 
 

 
 
Avresa: 23/5, 15/8, 17/10 2023 

 

Pris per person 1 705:- del i 2-bäddshytt 
insides  
 
Pris per person 1 775:- del i 2-bäddshytt 
utsides 
Övriga hyttkategorier på förfrågan 
 

Avgångstider 
14:45   Skärblacka Eskilsvägen 23 
15:20   Linköping Fjärrbussterminal 
15:55   Norrköping Resecentrum C3-C6 
16:45   Nyköping Brukslagarvägen 
 

I resans pris ingår 
- Bussresa  
- Del i 2-bäddshytt insides 
- Buffé inkl vin, öl, läsk och kaffe 
- Sjöfrukost 
 

     Viking Glory 
     http://www.vikingglory.com 
 
    OBS: Pass/ID krävs för att komma ombord 
     Alla resenärer måste ha med ett giltigt pass 
     eller internationellt ID-kort. 
     Körkort (medborgare av ett nordiskt land) 

 

http://www.vikingglory.com/

