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Sommarnytt:

Viking Cinderella kryssar till Riga och Visby
I sommar erbjuder Viking Line flerdygnskryssningar till Riga och Visby med Viking
Cinderella. Kryssningarna avgår från Stockholm måndagarna den 24 juni och 5 augusti.
Resenären får tre kvällar ombord, en dag i Riga och en dag i Visby. Ett flertal sightseeingturer med buss erbjuds på destinationerna. Avgiftsfria citytransfers till och från
fartyget i båda städerna ingår i kryssningspriset.
– Vi är mycket glada över att i sommar kunna erbjuda två så kallade destinationskryssningar med Viking
Cinderella. Det är många av våra resenärer som kommit med önskemål om att kunna kombinera besöket
i Riga med ett stopp i exempelvis Visby. Nu ges den möjligheten både direkt efter midsommarhelgen och i
början av augusti, säger Gordan Schmidt, produktchef Viking Cinderella.
Under en Riga–Visby-kryssning hinner man uppleva städernas särart, känna historiens vingslag samt bekanta
sig med dagens moderna stadsliv fyllt av caféer, restauranger och shopping. I Riga anordnas två olika tretimmars stadsrundturer med buss, en i centrala Riga samt en tur till pittoreska Jurmala som ligger strax
utanför staden. I Visby kan man välja turer till landsbygden såsom västra Gotland och Gotland Panorama
alternativt fokusera sig på Visby, Rosornas och Ruinernas stad. All personal, inklusive guider i både Visby
och Riga, talar svenska.
I Riga anländer fartyget till Riga Passenger Terminal med gångavstånd till Gamla Stan och i Visby sker
ankomsten till Visby kryssningskaj.
Ombord finns underhållning och aktiviteter av flera slag för alla åldrar. Ett besök i Kerstin Florian-spat eller
en shoppingrunda i stora taxfreeavdelningen uppskattas av de flesta. Kryssningspriset per person i dubbelhytt, kategori B, är 3 245 kronor inklusive måltidspaket bestående av tre middagar, två frukostar och en
brunch.
Två kryssningar till Riga
Utöver de två nyinsatta kryssningarna till Riga och Visby kommer Viking Line även i år att erbjuda fjolårens succéresor till Lettlands huvudstad. Avgångarna är tisdagen den 2 juli och måndagen den 12 augusti.
Busstransfer mellan fartyget och centrum/Nationaloperan ingår i kryssningspriset. Tre olika turer med
sightseeingbuss anordnas. Turerna måste förbokas, de kan ej beställas ombord eller på plats i Riga.
(Gäller även i samband med Riga–Visby-kryssningar).
Sommarkryssningarna till Riga säljs med måltidspaket, det vill säga med två middagar inklusive dryck, frukost
och brunch. Resenären kan välja mellan att äta i buffetrestaurangen båda kvällarna alternativt att inta sin
middag i à la carte restaurangen ena kvällen. Kryssningspriset per person i dubbelhytt, kategori B, är från
1 795 kronor med måltidspaket.
Bildäcket på fartyget fungerar som parkeringsplats för personbilar och turistbussar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel. 08-452 41 00

