
Sommaren 2018: Birka Cruises utökar till Gotland
I sommar utökar Birka Cruises antalet kryssningar till Gotland från fem till sex. Den 7 juni besöker det 177 meter långa fartyget
M/S Birka Stockholm Visby för första gången i år.  

Till sommaren har Sveriges enda renodlade kryssningsrederi utökat med ytterligare en weekendkryssning till Gotland.

– Intresset för våra kryssningar till Gotland har vuxit de senaste två åren och resorna bokar allt tidigare. Många tycker att det är bekvämt och
enkelt att åka direkt från centrala Stockholm för att uppleva ön för en dag, säger Sofia Juniwik, kryssningsproducent Birka Cruises.

Birka Cruises gäster vill i högre grad upptäcka resmålen till skillnad från många utländska rederier. Cirka 50 procent åker på utflykter, övriga
upptäcker ön på egen hand.

Rederiet erbjuder sex utflykter, varav två nyhet: Medeltida ruiner och Gotlands museum samt Vandring längs kusten från Ygne till Fridhem.

Fem-i-topp utflykter Gotland sommaren 2016 (beläggningsgrad)
1. Fårö
2. Medeltida Visby - stadsvandring
3. Medeltida ruiner och Gotlands museum (ny)

Birkas besök på Gotland sommaren 2018
7/6 (torsdag) 11.00-18.00
8/7 (söndag) 10.00-18.00
14/7 (lördag) 10.00-19.00
21/7 (lördag) 10.00-19.00
1/8 (torsdag) 11.30-18.00
16/8 (torsdag) 10.00-18.00

Bilder: https://birka.repro8.se/fotoweb/albums/WwgI_sx0vF6Qtli04riQGTc2LYkDZ99BX9xdOA/

Birka Cruises långkryssningar
Birka Cruises med fartyget M/S Birka är ensamma om att arrangera långkryssningar från Stockholm till olika resmål i Östersjön: Gotland,
Köpenhamn, Rügen, Lübeck, Bornholm, Höga Kusten, Luleå, Vasa och julkryssningen till tomten i Rovaniemi den 22/12.  På kryssningarna
tillbringas en dag i varje hamn, antingen på egen hand eller på guidade utflykter.

 

 

 

För mer information
Sofia Juniwik, upplevelseproducent Birka Cruises, 070-848 77 07
Marie Malmros, kommunikatör Birka Cruises, 076-111 26 15

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


