
Vårens häftigaste kryssning
– dans, sång, mässa, show och glädje! 
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Måndagen den 8 april kl 19.30 är det dags för vår härliga succé-
kryssning Skepp & Skoj! Det är nu sjätte året som vi arrangerar  
denna uppskattade kryssning. Vi fyller Silja Lines fina fartyg  
Galaxy med 55 plussare och kryssar från Stockholm till Åbo  
och är tillbaka i Stockholm 9 april kl 18.15. Ombord bjuds du på  
massor av skön underhållning, mässa med intressanta utställare, 
ReseSkaparnas reseshow och mycket mer!

Läs mer på www.skeppskoj.se

8
april

4 Välkomstdrink
4 Del i 4-bäddshytt (kat E)* ovan vattenlinjen
4 Inspirerande mässa
4 ReseSkaparnas reseshow
4 Stort underhållningspaket

I ”krysspaket” ingår:

425 kr/person (medlem)

Uppge rabattkod: SKEPP & SKOJ

*vid två personer i ovan hytt blir medlems- 
priset från 595 kr/person.

Välj till måltider
I samband med bokningen väljer du till de
måltider du önskar. Förutom buffén finns flertal 
restauranger med á la carte. Boka gärna bord.

Pris, ej medlem: från 575 kr/person
Uppge bokningskod: SKEPP EJ MEDLEM

Hep Stars 
och Hits of 

the 60’s

Lennie
Norman

Kalle
Moraeus

Sista
chansen!

Nu ännu mer 
underhållning!

Stort underhållningspaket!

Streaplers bjuder på riktiga danslåtar – så pas-
sa på att bjuda upp någon du tycker om!

Hep Stars och Hits of the 60’s med Lennart 
Grahn, Svenne Hedlund, Janne Önnerud 
och Clabbe af Geijerstam river av sina bästa 
klassiker – för sista gången på Skepp & Skoj. 
Missa inte detta!

Kalle Moraeus gästar Skepp & Skoj till-
sammans med nya stjärnskottet Alexzandra 
Wickman!

Lennie Norman utlovar både humor och 
allvar på scen i ”Gubbvarning”.

DJ Clabbe kör ”skoldans” med disco med 
rock, tryckare och bugg – det kommer rycka i 
benen!

I Clabbes hörna tar vi pulsen på artisterna. 
Kanske får vi veta en och annan hemlighet?

Skepp & Skoj arrangeras av:
BOKA IDAG!

08-666 33 33
www.tallinksilja.se/skepp-och-skoj

150 kr
medlemsrabatt!

Alexzandra
Wickman


