
Årets premiärkryssning till Höga Kusten
Birka Cruises långkryssningssäsong inleds med en tvådygnskryssning till Höga Kusten. Den 28 maj, tidigare än någonsin, är det
dags för den första av årets fem kryssningar till världsarvet.

I sommar utökar rederiet de populära kryssningarna till Höga Kusten från fyra till fem. På morgonen den 29 maj kan boende och besökare för
första gången i år se det 177 meter långa fartyget M/S Birka Stockholm i farleden. 

Med på premiärkryssningen finns rederiets VD Satu Andersson:
– Äntligen har jag lyckats knipa en plats till Höga Kusten, en av vår mest populära långkryssning. Förutom att jag ser fram emot alla
smakupplevelser och aktiviteter ombord så är jag spänd på att få möta den kreativitet och utveckling som sjuder där uppe, säger Satu
Andersson.

Satu Andersson deltar bland annat i smygpremiären av Nya Sambiblioteket tillsammans med Mikael Damberg, Närings- och
innovationsminister, finansmannen Olof Stenhammar och Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet samt landshövding Berit Högman.

Den 28 maj går kryssningen från Stockholm för att dagen efter lägga till i Härnösand och vid avresan gå inomskärs i Höga Kusten. De cirka
1500 passagerarna kan åka på utflykter och strosa i Härnösand. Från hamnen till centrum är gångstråk som vanligt uppmärkt med
regnbågsfärgade band och på plats finns också pendelbussar till centrum för passagerarna. 

Datum och tider
Birka Cruises anländer till Djuphamnen i Härnösand den 29 maj, 12, 22 och 27 juni samt 21 augusti cirka 08.30. I juni avreser fartyget
kl 17.00 medan maj- och augustikryssningarna lämnar en timme tidigare för att gå inomskärs i Höga Kusten.

Bilder
https://birka.repro8.se/fotoweb/albums/WwZ9wsx0vF6Qtlis3eJUOe-5wBZqzujl5-g3fg/

Utflykter med flest resenärer 5-i-topp (alla avresor per 21/5)
1. Stadsvandring med utsikt från Vårdkasberget
2. Högakustenbron, lokala specialiteter och Ådalen
3. Världsarvet Höga Kusten (Skuleberget)
4. Hemsö Fästning
5. Smaka på Höga Kusten (med Ruben Madsen på Ådalen III)

Årets kryssningar

Världsarvet Höga Kusten med strandhugg i Härnösand, 2 dygn, avresa 28/5 och 20/8
Höga Kusten och Luleå, 3 dygn, avresa 11/6 och 21/6
NYHET! Höga Kusten och Vasa, 3 dygn, avresa 26/6
TEMA Vandringskryssning: Också i sommar fortsätter samarbetet med TEMA som arrangerar vandringskryssning till Höga Kusten
och Luleå 11 och 21 juni. I Höga Kusten går vandringen i år i Smitingen

För mer information
Marie Malmros, kommunikatör Birka Cruises, tel: 076-111 26 15.
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Birka Cruises erbjuder skärgårdsinspirerade kryssningsupplevelser sedan 1971. Rederiet kryssar alla dagar i veckan från Stockholm med
kryssningsfartyget M/S Birka. Sommartid görs dessutom långkryssningar till resmål kring 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. www.birka.se


