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Följ med oss på Silja 
Symphony på en fantastisk 
höstlovsresa tar vi 
kryssningsupplevelsen till 
nya höjder – närmare 
bestämt från Härnösand och 
Höga Kusten till Stockholm. 
Kliv ombord på Silja Symphony och upptäck världens högsta kustlinje från vattnet medan 
vi sakta seglar inomskärs i nästan fyra timmar, från Härnösand genom Sannasundet till 
Högakustenbron och Ulvön. Ombord väntar underbara matnjutningar, underhållning, 
taxfreeshopping och bad & relax. 

 
Dag 1 -Avresa 
Vi åker bussen från Umeå till Härnösand, här kliver vi ombord Silja Symphony, som avgår kl 11, vi njuter 
av utsikterna, god mat och shopping, massor av trevliga aktiviteter för hela familjen. På eftermiddagen 
samlas vi i Buffén kl 16:45 och avnjuter middag tillsammans.  
 
Dag 2  Stockholm 
Vi vaknar upp och njuter av Stockholms Skärgård medans vi njuter av frukost Buffén. Ankomst i 
Stockholm, Värtahamnen kl 10:15 där ni får ta er ut i Huvudstaden, njuta av staden, shopping mm. Senast Kl 
15:45 söker vi oss tillbaka till båten för att kliva ombord. Båten avgår kl 16:45 från Stockholm och påbörjar 
resan mot Härnösand.  Kvällen är fri för egna upptåg på båten, avnjut en god middag på egen hand. TAX 
FREE, det är även extra aktiviteter för barnen ombord.  
 
Dag 3- Hemresa 
Vi avnjuter frukost buffé innan ankomst i Härnösand kl 11:00. Vi kliver av båten och tar bussen hem igen. 
Tackar för denna fantastiska resa, med god mat, underbara utsikter och Shopping. Hoppas att vi får njuta av 
denna underbara resa ännu en gång framöver.  
 
 
DATUM:  28/10            PRIS:  2870:- 
 
TIDTABELL:                    I priset ingår: 
Umeå Östra stn    kl 06.30        Buss t/r Umeå-Härnösand* Dag 1 middagsbuffé*  
Nordmaling Resec  kl 07.15        Del i Promenad hytt*, Dag 2 frukost Buffé* 
Örnsköldsvik Arenan kl 08.10                    Dag 3 Frukostbuffé* Reseledare   

Tillägg För singel hytt och A-hytt se mer information på vår 
hemsida.  

OBS! Kom ihåg giltig ID-handling.  Obligatorisk ID-kontroll vid ombordstigning på båten! 
Åldersgräns 21 år. 


