
LANDSKAMPSRESA TILL FINNKAMPEN DEN 1-4.9.2017
Bästa vän av friidrott, i september är det åter dags att mäta vår styrka med vår granne. 
Världens äldsta landskamp går av stapeln på Stockholms stadion och vår uppgift är att med 
gemensamma krafter lotsa Finland till seger! Platserna är begränsade, så boka din resa redan 
nu och försäkra dej om en plats till sommarens friidrottshöjdpunkt!

PRODUKTKOD:
92FINNK

I priset ingår:

• Båtresorna Åbo-Stockholm-Åbo med Tallink Silja i B-hytt för   

2-personer

• En natt på Scandic Hotel i delat dubbelrum inklusive frukost

• 2 dagars resekort gällande på Stockholms lokaltrafik

• 2 dagars inträdesbiljett till N-läktaren

• Supporterpaket samt landskampsprogrammet både  

på båten och i land

Till tilläggspris:

• Annan hyttkategori  

på båten

• Singelhytt/-rum

• Måltider ombord  

• Busstransport  
till hamnen

RESEPROGRAM:
1.9.2017  
Samling i Silja Lines terminal vid disken Matkapojat, en timme innan båtens avgång.
m/s Baltic Princess avgår kl 20:15 från Åbo till Stockholm. Inkvartering i hytterna.
På båten möjlighet att njuta av kvällsbuffet till tilläggspris. Gemensamt program i
båtens nattklubb, Starlight Palace kl 21:30-22:00.

2.9.2017  
Ankomst till Stockholm tidigt på morgonen kl 06:10 lokal tid. Till tilläggspris möjlig-
het till frukost på båten eller på Scandic Ariadne. Till hotellet tar du dej behändigt
med hjälp av de resekort som ingår i resans pris. Enligt internationella regler får du
hotellrummet kl 14:00/15:00. Under dagen kan bagaget lämnas till förvaring i 
hotellets förvaringsrum. Finnkampen på stadion. På kvällen fritt program.

3.9.2017 
Frukost på hotellet. Bagaget kan antingen lämnas till förvaring på hotellet eller
tas med till stadion för förvaring. Avhämtning av bagaget på hotellet, därefter tar
du dej på egen hand till terminalen och båten. m/s Galaxy avgår från Stockholm kl
19:30 lokal tid. I hamnen är det bra att vara ca en timme före båtens avgång. Inkvar-
tering i hytterna. Kl 19:30-21:00 gemensamt program i båtens nattklubb. På båten
finns det möjlighet att njuta av kvällsbuffet till tilläggspris.

4.9.2017  
Möjlighet till frukost på båten till tilläggspris. Båtens ankomst till Åbo är kl 07:00. 

Båttidtabeller, lokal tid:
1.9. Utresa Åbo – Stockholm 20:15 – 06:10 Baltic Princess
3.9. Retur Stockholm – Åbo 19:30 – 07:00 Galaxy

Svenskspråkig telefonservice: 010 2323202 (må-fre 9-16) • matkapojat.fi
8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min, från mobiltel 19,2 cent/min. Serviceavgiften 12 €/bokning, (gäller ej gruppbokningar) nätbokningar utan serviceavgift.

Pris

335€
från/person


