Viking Events
OHJELMAA

RY H M I L L E

Kokousmatka, yhdistyksen kokoontuminen, syntymäpäiväjuhlat tai polttarit?
Varaa meiltä juuri teidän ryhmällenne sopivat erityisjärjestelyt!

Yksityiskaraoke
Amorella,Viking Grace, Gabriella, Mariella,
Cinderella,Viking XPRS
Laula, esiinny, viehätä! Laivan viihdeosaston henkilökunta
pitää ryhmälle oman karaoken.
Hinta alk. 230 €/2115 SEK/ryhmä (min. 10 henkilöä),
ensimmäinen tunti. Lisätunnit 100 €/920 SEK/h.

Kamerajahti
Amorella,Viking Grace, Gabriella, Mariella,
Cinderella,Viking XPRS
Kamerajahdin tavoitteena on valokuvata kuvaillut koh
teet niin nopeasti kuin mahdollista. Ensimmäisenä oikei
den kuvien kanssa maaliin tuleva ryhmä voittaa palkin
non. Kesto n. 1 h.
Hinta: 10 €/92 SEK/henkilö (10–30 henkilöä).

Design Walk
Viking Grace
Kierroksen aikana kuullaan laivan rakennusprosessista
ja sisustuksesta – sekä teollisesta muotoilusta että yksi
tyiskohdista – ja saadaan vastaus siihen, miksi laivalla on
kokolattiamatot, mitä laivan sisustuksessa pitää huomioi
da ja kuka on suunnitellut mm. hyttien verhot. Kierros al
kaa laivan lyhyellä esittelyllä, ja sen jälkeen käydään ravin
toloissa, kokoustiloissa ja muissa yleisissä tiloissa. Lopuksi
nautitaan lasi kuohuvaa tai alkoholitonta virvoketta.
Kesto n. 1 h.
Hinta: 10 €/92 SEK/henkilö (8–20 henkilöä).

Senshin Do

Viking Grace
Senshin Do on uudenlainen, hauska ja innovatiivinen
rentoutusmenetelmä, jolla saavutetaan syvä meditatiivi
nen rentoutuneisuuden tila. Liikkeet eivät vaadi aiempaa
kokemusta, ja harjoituksen pystyy tekemään tavallisissa
vaatteissa. Ohjausta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Kesto n. 45 min.
Hinta: 290 €/2700 SEK/ryhmä (5–20 henkilöä)

Tietovisa

Kaikilla laivoilla
Risteilyisäntä järjestää ryhmällenne hauskan tietovisan,
jonka kysymysten aiheet voi toivoa etukäteen.Voittajalle
on luvassa palkinto. Kesto n. 30 minuuttia.
Hinta: 130 €/1200 SEK/ryhmä (min. 10 henkilöä).

Taukojumppaa

Amorella,Viking Grace, Gabriella, Mariella,
Cinderella
Taukojumppaa 5–50 hengen ryhmille. Erinomainen valin
ta väliohjelmaksi täyden päivän keskellä tai virkistykseksi
muuten vain. Taukojumpan voi yhdistää myös osaksi
muuta ohjelmaa, esimerkiksi maistajaisiin tai Shopping
Hostin tuote-esittelyyn. Kesto n. 10–15 minuuttia.
Hinta 30 €/275 SEK (50 €/460 SEK yli 50 henkilön
ryhmältä).

Tanssikurssit
Amorella,Viking Grace, Gabriella, Mariella,
Cinderella,Viking XPRS
Paritanssit: Tanssinopettajaparin johdolla opetellaan
tavallisimmat tanssiaskeleet. Sopii erityisesti ryhmille,
joissa on sekä miehiä että naisia. Ryhmä voi toivoa
tanssilajia etukäteen (esim. valssi, foksi, tango, salsa,
samba, rumba, cha-cha-cha). Kesto n. 1 h.
Hinta alk. 890 €/8190 SEK/ryhmä (min. 10 henkilöä).
Yksintanssit: Tanssinopettaja opettaa ryhmälle tietyn
tanssin (esim. salsan, vatsatanssin tai rumban) askeleet
yksinharjoittelua varten.
Hinta alk. 590 €/5430 SEK/ryhmä
(min. 10 henkilöä).

Lasten syntymäpäiväkutsut
Amorella,Viking Grace,
Gabriella, Mariella
Laivalla järjestettävien lastenjuhlien
hintaan sisältyy serpentiinit, ilmapallot, paperihatut, kakku ja limsaa.
Ville Viking vierailee tilaisuudessa
ja antaa päiväsankarille lahjaksi
repullisen karkkia.
Hinta: 8,50 €/78 SEK/henkilö
(min. 10 henkilöä).
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Private shopping, maksuton

Champagne Break

Amorella,Turku–Ahvenanmaa–Tukholma
Nauttikaa ryhmän kanssa yksityisestä shoppailuhetkestä
tax-free-myymälässä klo 9.30–10 ja14.15–15. Suomen ai
kaa. Henkilökunta suunnittelee tilaisuuden ryhmän luku
määrän ja kiinnostuksen mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö (25–100 henkilöä).

Viking Grace
Champagne Breakiin sisältyy
lasillinen samppanjaa ja keittiö
mestarin amuse-bouche
Seamore-samppanjabaarissa.
Seamoren asiantuntija kertoo
samppanjasta. Ilmoitathan
mahdollisista ruoka-aineallergioista
etukäteen. Kesto n. 15–30 minuuttia.
Hinta: 15 €/138 SEK/henkilö (5–25 henkilöä).

Viking Grace,Turku–Ahvenanmaa–Tukholma
Ryhmän koosta riippuen Shopping Hostin voi kutsua
kokoustilaanne kertomaan uutuuksista tai voitte naut
tia yksi
tyisestä shoppailuhetkestä tax-free-myymälässä
klo 14.15–15 Suomen aikaa. Henkilökunta suunnittelee
tilaisuuden ryhmän lukumäärän ja kiinnostuksen mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö (kokoustiloissa enintään 50 henki
lölle, tax-free-myymälässä suuremmille ryhmille).
Gabriella ja Mariella, Helsinki–Tukholma
Nauttikaa ryhmän kanssa paluumatkalla yksityisestä
shoppailu
hetkestä tax-free-myymälässä 16.30–17.30
Suomen aikaa. Henkilökunta suunnittelee tilaisuuden
ryhmän lukumäärän ja kiinnostuksen mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö (min. 50 henkilöä).
Viking XPRS, Helsinki–Tallinna
Nauttikaa ryhmän kanssa yksityisestä shoppailuhetkes
tä tax-free-myymälässä klo 16.00–16.30 satama-aikana
Tallinnassa (maanantai–lauantai). Henkilökunta suunnit
telee tilaisuuden ryhmän lukumäärän ja kiinnostuksen
mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö (25–200 henkilöä)

Viininmaistajaiset
Amorella,Viking Grace, Gabriella, Mariella,
Cinderella,Viking XPRS
Luento ja viinimaistajaiset, kolme vaihtoehtoista aihetta:
Ruoka & viini,Viinimaa Espanja tai Samppanja.
Kesto n. 1 h.
Hinta alkaen 25 €/230 SEK/henkilö (10–30 henkilöä).

Käsitöitä ja kuohuvaa

Viking Grace
Jos ryhmänne on kiinnostunut käsitöistä tai haluaa ko
keilla jotakin uutta, suosittelemme virkkaushetkeä kuo
huvan kera. Käsi
työtuokiossa virkataan kaulahuiveja,
nautitaan kuohuviiniä ja kuullaan samalla päivän risteily
ohjelmasta. Hintaan sisältyy käsityötarvikkeet ja lasillinen
kuohuviiniä. Kesto n. 30 minuuttia.
Hinta: 10 €/92 SEK/henkilö (n. 15 henkilöä)
Kaikki Viking Events -tapahtumat varataan ja laskute
taan aina ennakkoon. Osalle tapahtumista on kiinteät ajat.
Varaukset ja lisätiedot ryhmäosastojen kautta.
HUOM. Järjestelyihin lisätään kokoustilan hinta
(ei koske Private Shopping -tilaisuutta).
Kokoustilaveloitus on 4 €/40 SEK henkilö/alkava tunti.
Lisätiedot ja varaukset:
Turun ryhmäosasto, puh. 02 333 1332 tai
ryhma.turku@vikingline.com
Helsingin myyntipalvelu, ryhmä- ja kokousmatkat,
puh 09 123 571 tai ryhma@vikingline.com

vikingline.fi

