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Viking Line lanserar höstens temakryssningar
- Specialresor inom musik, whisky, böcker, dejting och bingo
Viking Line presenterar ett brett batteri med temakryssningar för såväl nischade musikälskare och whiskyfantaster som bokslukare, singelminglare och bingospelare. Specialresorna med tioårsfirande Viking Cinderella förgylls av stjärnor som P3-guldvinnarna
Norlie & KKV, skönhetsdrottningen Yvonne Ryding, whiskyexperten David Francis och
deckardrottningen Liza Marklund. Först ut är temakryssningen Swing Festival som avgår
från Stadsgårdskajen fredagen den 6 september.
- För att fira Cinderella har vi tagit fram riktigt attraktiva temakryssningar för olika smaker. En helg i
månaden förvandlas exempelvis nöjeskryssaren till ett mecka för whiskyfrälsta med exklusiva avsmakningar och intressanta föreläsningar, säger Gordan Schmidt, produktchef Viking Cinderella.
Jubileumshösten på Viking Cinderella bjuder på fler upplevelser utöver whisky. Musik inom olika genrer
såsom jazz, swing, rock och hiphop utgör temat för sju av höstens temakryssningar. Den bingofrälste
rekommenderas en resa med folkkära Lotta Engberg som bingovärd och litteraturälskaren ges möjlighet
att umgås med svenska författarfavoriter i mitten av november. Utöver temakryssningarna erbjuder
Viking Cinderella även ett fullspäckat underhållningsutbud där varje veckodag har sin specifika nöjesprofil.
Tema Musik – från jazz och blues till hårdrock och Stockholms hetaste dj:s
6 september Swing Festival med Carling Family Internationellt kända och 30-årsjubilerande familjen
Carling bjuder på hot jazz, dixieland och swing.
13 september Digster Party Cruise De senaste tunga beatsen och ett utbud av nya heta artister och dj:s i
samarbete med Digster. Exempelvis: P3 Guldvinnarna Norlie & KKV och hiphopduon Nääk & Nimo.
26 september Jazzkryssning Legenden Hacke Björksten bjuder på jazz i den högre skolan. Även jazzvännerna Karl Olandersson, Ulf Johansson Werre, Ronnie Gardiner och Hans Backenroth förgyller stämningen ombord.
19 oktober Blueskryssning En resa i bluesens anda med handplockade artister utvalda av July Morning. På
scenen står bland annat Mike Sanchez, Bill Öhrström band och Roffe Wikström band.
9 november Rock at sea - Rockavgång med 50- och 60-tal Svensk och utländsk 1950- och 60talsmusik är temat för Rockavgången. The Rapiers, Art Adams, John Lindberg trio, med flera.
15 november Rock at sea – Hårdrockskryssning Fyra scener med hårdrock i världsklass ombord på
Cinderella. Bland de medverkande stjärnorna finns Nazareth, Quireboys, Sham 69 och Civil War.
16 november Rock at sea – Svenska höjdare Svensk rockmusik kryddad med ett par utländska band.
Bland de medverkande finns exempelvis Kebnekajse, Pugh Rogefeldt band och Lars Demian & David Tallroth
Tema Whisky – en whiskykryssning för varje höstmånad:
12 september Whiskyexperten Magnus Fagerström föreläser. Några av whiskysorterna som provas: Images of
Dufftown1988 och Malts of Scotland, 53,2 %.
17 oktober Föreläsning med Glenfiddish-ambassadören David Francis. Tillfälle att prova flera whiskysorter från
agenten William Grants & Son. Bland whiskysorterna finns Cask of Dreams och Age of Discovery 19 YO.
21 november Provning av whiskysorter från destillerierna Jura/Dalmore. Det finns även möjlighet att delta i en
exklusiv mindre provning med whiskyindustrins lyxigaste Single Malt, Dalmore.
12 december Årets sista whiskykryssning har tema Bunnahabhain. Provning av whiskysorter från Interbrands
och föreläsning med Dr. Kirstie McCalllum.
Tema Kultur och nöje – från svenska författarfavoriter till bingo och singelmingel
15 september Bingokryssning med Lotta Engberg Lotta Engberg är värd för höstens bingokryssning.
Utöver gemensamt spel med fina vinster blir det sång och dans med Lotta Engberg, Wizex och Jive.
7 november Singelkryssning Tillsammans med Mötesplatsen.se väntar härligt singelmingel. Yvonne Ryding
håller inspirationsföreläsningar och Tobias Wallin lär ut sina bästa moves i Let´s Dance-stil.
17 november Författarkryssning Författare som Karin Alvtegen, Liza Marklund och Torgny Lindgren ombord intervjuas av Björn Wiman och Åsa Beckman från Dagens Nyheter.
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