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Svenskt hantverk i världsklass: 

Ginkryssning med svenska 
smaker och världens bästa gin 
 
Ginboomen är tydlig. Intresset för de enbärsdoftande dropparna och antalet 

små gindestillerier växer så det knakar. Den 1 juni arrangerar Birka Cruises 

Sveriges första renodlade ginkryssning i samarbete med Hernö Gin. Förutom 

världsmästarna i gin deltar Norrtelje Brenneri och Stockholm Bränneri.  

 

– Vi är stolta över att svenska eliten av lokala, mikrodestillerier deltar på ginkryssningen. 

Svenska gindestillerier med världsberömda Hernö Gin i spetsen står för kvalitet och 

hantverk i världsklass, säger Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises, 

Sveriges enda renodlade kryssningsrederi. 

 

Nyligen utsågs Hernö till världens bästa gin alla kategorier i World Gin Awards för andra 

året i rad. Birka samarbetar sedan flera år med Jon Hillgren och Hernö Gin, både som 

leverantör men också som populärt utflyktsmål under rederiets långkryssningar till 

världsarvet Höga Kusten.   

 

Under kryssningen lanserar alla destillerierna varsin unik specialgin. Minimässa med ett 

20-tal olika ginsorter, ginprovningar med experter från destillerierna och Hernö Gins 

cocktailskola med Emil Åreng, årets bartender i Skandinavien 2017, står också på 

programmet. Med på mässan finns också Swedish Match med en specialupplaga av 

Hernö Gin-inspirerat snus, exklusiv för kryssningen.   

 

Ginkryssning 

Avresa: 1/6, 21 timmar. Pris kryssning från 250:- per person inkl del i tvåbäddshytt 

Cabin Ekonomi.  

Provningar och cocktailskola går att boka från 9/4 (internationella gin & tonicdagen).   

 

Pressbilder: https://birka.repro8.se/fotoweb/albums/WrIgbjJdnBFs3-

FFDKkaOJ1Ej9TsLVRo4zovDg/ 

 

Läs mer: https://www.birka.se/kryssningar/ginkryssning 

 

Pressinformation: 

Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises, tel: 08-694 72 30. 

Marie Malmros, kommunikatör Birka Cruises: 076-111 26 15. 
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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. Fartyget 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.  
 


