Helkväll till havs!

Partybåten fortsätter 2019 ombord på Stena Danica på fredag- och lördagskvällar. Ta med dina kunder på en helkväll till havs med underhållning, god
mat, dryck, dans och shopping i Bordershop ombord.

DJ

Pris till dig som Buss/Gruppresearrangör

49:/pers

Ta med bussen ombord för endast 800 SEK
på lördagar så kan dina gäster handla i Bordershopen och få hjälp med nedlastningen.
Se mer info på nästa sida.
(Ursäkta! På fredagar har vi tyvärr inte
möjlighet att erbjuda att ta med bussen)

stenaline.se/buss

Partyband

Buffé

Program våren 2019
Sep

Okt

Nov

13

Creedence Tribute

4

Lars Kristerz

1

Presenteras inom kort

14

Snowstorm

5

Rock Off (Stones Tribute)

2

Presenteras inom kort

20 Barbados

11

Blyga Läppar

8

Presenteras inom kort

21

Black Ingvars

12

Nääk & Nimo

9

No Tjafs

27

Soultrain med Nöjespaketet

18

Haaks

15

Drängarna

19

LBSB

16

Rock Cirkus

28 Jsons Skuta med Mp3

25 Presenteras inom kort
26 Jsons Skuta med Partypatrullen

Boka via business.travel@stenaline.com eller via telefon på 0770 – 67 67 00
Avbokningsregler (Obs! gäller endast för kvällsturerna):
4 veckor före avresa kontaktar ni vår bokningsavdelning (gärna via mail) för en lägesavstämning
3 veckor före avresa kontaktar ni oss för en ny lägesavstämning och information om hur många ni behöver vara för att köra
2 veckor före avresa kontaktar ni oss för att ge oss antalet resenärer alternativt om ni behöver avboka (utan kostnad)
Har ej avstämning skett enligt ovan kan vi ej garantera avbokning utan kostnad.

Nu 100% mer Bordershop!
Nu storsatsar vi på Bordershop ombord på Stena Danica med en
ny större butik i 2 plan. På det nedre planet finner ni ett utökat
sortiment, på det övre planet finns öl, BiB, etc. Behöver ni hjälp
med nedlastning, läs mer på stenaline.se/buss.
Upp till 60 % billigare än i land!

stenaline.se/buss

Nyhe

t!

