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Kryssningsnyheter 2018:  

Vasa och ö-luffning med Rügen  
 

Från nio till elva kryssningar och 3 000 fler platser. Sommaren 

2018 utökar Birka Cruises sitt långkryssningsprogram. Bland 
nyheterna märks ö-luffning i Östersjön med nya resmålet Rügen 

samt Höga Kusten i kombination med Vasa.  
 

Sveriges enda renodlade kryssningsrederi lägger till ytterligare en weekendkryssning till 

Gotland och utökar dessutom de populära kryssningarna till Höga Kusten från fyra till 

fem. 

  

Nya resmålet Rügen är Tysklands största ö och ingår med Gotland och Bornholm i en lite 

lyxigare ö-luffning i Östersjön:   

– Rügen är oväntat komplett med både dramatisk och ovanligt orörd natur och klassiska 

badorter med fina sandstränder. Exotiskt fast det är så nära och fortfarande okänt för de 

flesta svenskar, säger Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises. 

 

Nyheten Höga Kusten i kombo med Vasa i bjuder på två länder och ett världsarv. 

Förutom naturupplevelser står lokal mat och dryck i centrum. Bland annat kan 

resenärerna jämföra två världsberömda, lokala gintillverkare och lära sig allt om den 

finska nationalsymbolen nummer ett – bastun.   

 

Långkryssningar från Sverige blir allt populärare. Föregående sommar slog tidigare 

rekord med 15 procent fler resenärer. 

– Kryssningar generellt har blivit populärare hos svenskar vilket beror på att det är 

enkelt, bekvämt och prisvärt, säger Marcus Hammarström. 

 

Under kryssningarna tillbringas en dag på varje resmål på utflykt eller på egen hand.  

– Våra resenärer är nyfikna på resmålen vi besöker. I stort sett alla åker på utflykter 

eller besöker butiker, kaféer och sevärdheter på egen hand, vilket har en positiv 

betydelse speciellt för de lite mindre resmålen, säger Marcus Hammarström.  

  

Totalt 11 kryssningar ingår i Birka Cruises långkryssningsprogram 2018. Kryssningarna 

släpps till försäljning i mitten av december. 

 

 

LÅNGKRYSSNINGAR SOMMAREN 2018 

 

NYHET! Rügen – Tysklands största ö 

Ö-luffning i Östersjön: Rügen, Gotland och Bornholm  

4 dygn, avresa 5/7 och 13/8 

En ö-luffning med klass: tre öar och tre länder på fyra dygn. Tre öar i Östersjön med 

Tysklands största ö Rügen bjuder på nationalparken Jasmund med kalkstensklippor och 

UNESCO-skyddad bokskog, historia och anrika badorter. De övriga öarna under ö-

luffningen är Gotland och Bornholm.  

Pris från 4 250:- per person inkl halvpension. 

 

NYHET! Höga Kusten och Vasa – Ett världsarv, två länder 

3 dygn, avresa 26/6 

Världsarven Höga Kusten och Kvarkens skärgård i Finland under en och samma resa. 

Under kryssningen besöks kuststäderna Härnösand och Vasa. Förutom unika 



naturupplevelser står lokal mat och dryck i centrum under kryssningen och på 

utflykterna. 

Pris från 3 175:- per person inkl halvpension. 

 

NYHET! Lübeck och Köpenhamn med Gotland  

5 dygn, avresa 3/6 

Hansastaden Lübeck i en alldeles ny kombination med storstaden Köpenhamn och 

Gotland som extra bonus. Detta är dessutom Birkas första femdygnskryssning med ett 

dygn till havs.  

Pris från 5 285:- per person inkl halvpension. 

 

Lübeck & Hamburg med strandhugg på Bornholm och Gotland  

4 dygn, avresa 29/7 

Pris från 4 250:- per person inkl halvpension. 

 

Höga Kusten och Luleå – Världsunik natur och midnattsljus 

3 dygn, avresa 11/6 och 21/6 (midsommar) 

Pris från 3 175:- per person inkl halvpension. 

 

Världsarvet Höga Kusten med strandhugg i Härnösand  

2 dygn, avresa 28/5 och 20/8 

Pris från 2 245:- per person inkl halvpension 

 

Weekend i Visby 

2 dygn, avresa 13/7 och 20/7 

Pris från 2 125:- per person inkl halvpension. 

 

 

Frånpriserna inkluderar del i tvåbädds Cabin Ekonomi, halvpension (frukost och 

trerättersmiddagar), underhållning och aktiviteter ombord. 

 

 

UNESCOs Världsarv hos Birka 

 Ny! Jasmund nationalpark, Rügen, naturarv (utflykt) 

 Lübecks gamla stad, kulturarv 

 Ny! Kvarkens skärgård, Vasa, naturarv (utflykt) 

 Höga Kusten, naturarv 

 Gammelstads Kyrkstad i Luleå, kulturarv, (utflykt) 

 Visby, kulturarv 

 Ny! Kronborg slott, Helsingör, kulturarv (utflykt) 

 

 

Bilder 

https://birka.repro8.se/fotoweb/albums/Wgmxq5derqSb_Mk2vTB65bwsU983_SZ1-ylSwg/ 

 

För mer information 

Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises, 08-702 72 08 

Marie Malmros, kommunikatör Birka Cruises, 076-111 26 15 

 

 
 
Birka Cruises erbjuder skärgårdsinspirerade kryssningsupplevelser sedan 1971. Rederiet kryssar alla dagar i 
veckan från Stockholm via Mariehamn med kryssningsfartyget M/S Birka. Sommartid görs dessutom 
långkryssningar till utvalda destinationer runt Östersjön. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001. M/S 
Birka är ett av världens mest miljöanpassade kryssningsfartyg. Det har ett slutet avloppssystem och allt 
avloppsvatten pumpas iland till reningsverk – inget släpps ut i Östersjön. Birka Cruises ingår i Eckerökoncernen 
med 1 350 anställda och en årsomsättning på 240 miljoner euro.  

 


