Ta sjövägen till

Tyskland
Kielkryss

fr 699:-/pers*
två nätter ombord
& en heldag
i Tyskland

Hamburg

Storstadspuls & charmig hamnkänsla

Kielkryss
Minisemester till havs

*Se mer info på baksidan och på www.stenaline.se.

Kielkryss

699:-

fr

/pers*

Göteborg–Kiel

Minisemester

Upptäck Kiel över dagen
Unna dig en Kielkryss, en perfekt minisemester till havs. Två
sköna, avkopplande kvällar ombord och en heldag i marina
Kiel. Härlig atmosfär, bra shopping, god öl och mysiga caféer.

Kieler Woche 16-24/6, världens största seglingstävling

Kieler Brauerei

*Se mer information på baksidan.

Efter en god natts sömn ombord
vaknar du mitt i Kiel, ett stenkast
från gågatan. Nu har du en heldag
att utforska staden på. Strosa runt
på mysiga gågator, njut av en skön
promenad vid havet längst med
Kiels botaniska trådgård.
Eller varför inte ta en b
 åttur till
den charmiga badorten L aboe,
perfekt för lata dagar på den b
 reda
sandstranden e
 ller för att b
 esöka
Laboes marina m
 innesmärke och
museiubåt. A
 vrunda dagen med
att vila fötterna på någon av Kiels
trevliga caféer.
Kiel är en perfekt shoppingstad.
Här hittar du allt från mode till goda
tyska delikatesser. I närheten ligger
även märkesoutlet M
 cArther&Glenn,
Neumünster. Hit tar du dig enkelt
med tåg. Efter en innehållsrik dag
väntar en skön och avkopplande
hemresa till havs.

TIPS!
Mat & Dryck
Rådhuskällaren serverar goda
typiska lokala rätter och god
öl. Blockhouse, här njuter du
av härliga kötträtter. Kieler
Brauerei, Kiels eget bryggeri med
tradtionella rätter och drycker.
Restaurang Pier 16 med fina
råvaror & Bar 8 med panoramavy
över staden beläget i Hotel
Atlantic. Ta en kaffe och något
hembakat på Café Hilda.

Shopping
Sophienhof, Kiels största
shoppingcenter ca 10 min
promenad från färjeläget.
Holstenstrasse, Tysklands första
gågata med över 300 affärer.
Dänische Strasse, idyllisk gata
med exklusiva affärer. Citti-Park
– ta gratisbussen
från terminalen till
shoppingcentrat.
Här finns även Kiels gigantiska
stormarknad CittiMarkt. 80
affärer och b
 utiker under ett tak.

Kielkryss Flex

899:-

fr

/pers**

Göteborg–Kiel

Weekend i världsmetropolen

Hamburg

Kielkryss Flex, förläng din Kielkryss och unna dig två härliga dagar
i trendiga metropolen Hamburg. En stad med ett f ärgsprakande
nöjesliv, högklassiga restauranger, shopping i världsklass och fler
kanaler än Venedig och Amsterdam tillsammans.
Hamburg kallas även norra Venedig.
Med sina många vattenvägar och
kanaler så har man större kanalsystem än Venedig och Amsterdam
tillsammans. Längs kanalerna reser
sig stora magasinbyggnader i tegel.
Flanera runt på kanalbroar, njut av
industriarkitektur och missa inte att
ta en kaffe i det populära området
Speicherstadt.
Hamburg är även Europas näst
största m
 usikalstad efter L ondon.
Och nu kan man även stolt p
 resentera

 lbphilharmonie, det glänsande
E
konserthuset som har blivit en ny
siluett för staden.
För den shoppingsugne är
Hamburg toppen. Mönckebergstrasse
är “fina gatan” med massor av
flotta m
 ärkesbutiker. Och i livfulla
stadsdelen Sternschanze hittar man
många hippa butiker, barer och
kaféer. Oavsett om du reser hit själv,
med vänner eller familj har Hamburg
garanterat något att erbjuda alla.

Transport

Speicherstadt

**Se mer information på baksidan.

Ta med bilen för 995:eller ta dig från Kiel till
Hamburg med Flixbuss
fr 69:- eller tåg fr 197:-

TIPS!
Mat & Dryck
Gourmetpuben Altes Mädchen
i Schanzenviertel som brygger
sitt eget öl Ratsherrn bakom
glasväggar. Restaurang
Wasserschloss i Speicherstadt
med charmig teeaffär. Bullerei,
drivs av en av Tysklands
kändaste TV-kockar. Gröninger
Privatbrauerei, mysigt och
med egen öl. Café Elbgold,
här rostar man sitt eget kaffe.
Clouds - Heaven’s Bar med en
vidunderlig utsikt.

Se & göra
Fischmarkt. Varje söndagsmorgon förvandlas St Pauli till
en färgsprakande livlig marknad
fylld av spännande d
 ofter.
Båttur i det gamla hamnområdet
”Hafencity”, en ny stadsdel med
det glänsande konserthuset
Elbphilharmonie. Miniatur
Wunderland, världens största
modelljärnväg belägen i ett av de
gamla lagerhusen i Speicherstadt.
Alstersjön, en lugn oas mitt i
Hamburg. Strosa runt, hyr en
roddbåt eller bara sitt och njut av
en glass i solen.

Koppla av till havs

Välkommen ombord på vår populära och bekväma Kielkryss. Andas in havsbrisen
på däck, njut av god mat och sköna toner i baren, umgås och shoppa billigt i vår
Bordershop ombord. En perfekt minisemester - två sköna kvällar ombord och en
heldag i Tyskland.
Kielkryss

699:-

fr

10%
rabatt på
förbokad
mat!

/pers*

Göteborg–Kiel

VÄLKOMMEN OMBORD!
Checka in i god tid och inta din hytt med
sköna DUX-sängar.
Uppgradera din hytt fr 400:-/pers1

UNDERHÅLLNING I BAREN
Umgås i Riva bar med en god drink, kall
öl eller en kaffe och njut av vår liveunderhållning i C-viewbar.

GOD MAT MED STORT UTBUD
Välj mellan en välfylld härlig buffé eller en
god a la carte med en 3-rättersmeny.
Buffé 314:-/pers, 3-rätters 359:-/pers2

10%
å
rabatt p d
förboka
t!
frukos

SHOPPA LOSS I VÅR BORDERSHOP
Vår butik har ett stort utbud av dryck,
kosmetika och parfym till billiga priser.
Upp till 60% billigare än iland!

VAKNA TILL EN GOD FRUKOSTBUFFÉ
Njut av en fantastisk frukostbuffé
med utsikt över havet.
Frukostbuffé 125:-/pers2

ANKOMST TILL KIEL
Nu är du redo för en heldag i Kiel! Bara
några minuters promenad till gågatan.
Ankomst kl 9.15. Avgång kl 18.45.3

1.I Kielkryssen ingår insides 2-bäddshytt med över- och underbädd. Möjlighet till uppgradering finns. 2. 10% rabatt vid förbokning är
avdragen i prisexempel. 3. Lördagar och söndagar är det avgång 17.45 från Kiel.

699:-

fr

/pers***

Nöjeskryssar ombord

Nyhet!

Nu har vi nöjeskryssar för många smaker. Välj ditt favorittema.
Boka resan och packa ner dansskorna så ses vi ombord!
13/4
3/5
14/9

Schlagerkryss		
Partypatrullen		
Disco Fever		

5/10
9/11
14/12

*Gäller båtresa Göteborg-Kiel t/r med vändande båt vid 2 personer i 2-bädds insideshytt med över- och underbädd.
**Gäller båtresa Göteborg-Kiel t/r med möjlighet att stanna 1-2 nätter iland vid 2 personer i 2-bädds insideshytt med över- och underbädd .
***Nöjeskryss med underhållning fr 699:-/person. Gäller båtresa Göteborg-Kiel t/r med vändande båt vid 4 personer i 4-bädds insideshytt med över- och underbädd.
För mer information & bokning se stenaline.com

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00

60-talskryss
80-talskryss
Jingle Bell Rock

Vi reserverar oss för tryckfel. Priserna är aktuella vid tryckning februari 2018, därefter kan de ändras bland annat beroende på valutaförändringar samt utbud och efterfrågan. Aktuellt pris på stenaline.se.

Ta med vännerna på en Kielkryss

