
Schack till sjöss 

 
Vilka lirare 

 

Vi åker med Viking Lines Cinderella tur och retur till Åland med 

avresedag den 6/6 och ankomstdag den 7/6. Vi hyr ett 

konferensrum för spelet, äter tre måltider inkl. öl/vin kaffe 

tillsammans vid bokade bord och bor i en- eller tvåbäddshytter. 

Ta gärna med din livskamrat eller en god vän. 

Priset är 900 kr och ska vara inbetald på klubbens bankgiro 111-1038 senast den 2 maj.  

 

Det finstilta: Resekostnaden betalas inte tillbaka oavsett skäl om du inte följer med på resan. Kontrollera att du har reseskydd i 

din hemförsäkring. Resan är beställd men kommer att avbokas om färre än tio anmäler sig. I det fallet återbetalas alla inbetalda 

pengar. 

Antalet anmälningar kommer att synas på hemsidan. Inbetald avgift ger dig en garanterad plats till resan, givet att du hör till de 

12 första. Vid överbokning försöker vi få till en ny 12-mannagrupp.  Notera alltså att vi kommer att åka i grupper om tolv 

personer per grupp (minimum 10) och vi reser enbart med fulltecknade grupper. Det är först till kvarn som gäller. 

 

 

 

På nästa sida hittar du alla uppgifter om resan som vi fått ifrån Viking Line. 

  



Resa med M/S Cinderella 

Avresa Stockholm on 6/6 2018 kl 18.00 

Ankomst Stockholm to 7/6 2018 kl 15.15 

Delad hytt 6 A2 Seaside Standard (enkelhytt tillägg 170 kr ) 

Dag 1 
 
Måltider 
Buffémiddag i The Buffet kl 21.00 (svensk tid) 12 vuxna 
 

Konferens 
Konferensrum 12 Personer on 6/6 2018 kl 17.30 - 20.30 (svensk tid)  
 
Dag 2 
 
Måltider 
Sjöfrukost kl 07.00 - 09.30 (svensk tid) 12 vuxna i Viking Buffet  
lunch kl 12.30 (svensk tid) 12 vuxna 
 

Konferens  
Konferensrum 12 Personer to 7/6 2018 kl 09.00 - 15.00 (svensk tid) 

Ingår: 
Resa i vald hyttkategori 
9 timmar konferens inkl. kaffe och frukt 
Middag i Viking Buffet med vin, öl. läsk och kaffe 
Frukost i Viking Buffet 
Lunch i Viking Buffet med vin, öl. läsk och kaffe 

Passageraruppgifter och åldersgränser 
Namnlista/hyttfördelning (namn, kön, födelsedatum ÅÅÅÅMMDD, nationalitet) ska vara ifylld senast 4 veckor 

Incheckning 
Reseledare för grupper ska hämta ut biljetter i incheckningen senast 1 timme före avgång. Alla i gruppen ska 
vara redo för ombordstigning senast 45 minuter före avgång. Fordon ska vara incheckade och redo att köra 
ombord senast 30 minuter innan avresa, vi rekommenderar dock att fordonsburna passagerare befinner sig i 
hamnen en timme innan avresa. Incheckning och ombordstigning stänger 10 minuter innan avgång. Detta 
gäller även för hemvändande kryssningsresenärer. 

Vi går emellertid ombord kl 16.15 och slipper därmed stå och köa. 

 

Nedanstående är informationen vi valde resa på 

Programförslag    
Dag 1 
16.15 Välkommen ombord till en inspirerande skärgårdskonferens till Mariehamn 
16.30 Mötet börjar på konferensavdelningen på däck 9 
18.00 Viking Cinderella avgår mot Mariehamn 
21.00 Buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe serveras i The Buffet på däck 8 
Dag 2 
07.30 Frukost i The Buffet på däck 8 
09.00 Mötet fortsätter på konferensavdelningen på däck 9 
12.30 Lunch i The Buffet 
13.30 Mötet fortsätter på konferensavdelningen på däck 9 
15.15 Viking Cinderella ankommer till Stockholm 

 

 


