Viking
Events
ELÄMYKSIÄ
RYHMILLE

Me-henki syntyy merellä
Laivamatka kohottaa yhteishenkeä olipa kyse kokouksesta, tiimipalaverista tai vapaamuotoisesta yhdessäolosta
kuten syntymäpäiväjuhlista tai polttareista. Matkalla on hyvä olla yhteistä ohjelmaa – ryhmille sitä tarjoaa Viking
Events. Viking Events -ohjelman vetää aina innostava alansa ammattilainen.

Yksityiskaraoke

Jooga – UUTUUS!

Kaikilla laivoilla

Amorella, Viking Grace, Rosella,
Viking XPRS

Tartu mikrofoniin ja ota yleisösi
haltuun! Laivan viihdeosaston
henkilökunta vetää ryhmälle oman,
yksityisen karaoken.
Hinta alk. 230 €/2392 SEK/ryhmä/
ensimmäinen tunti
(vähintään 10 osallistujaa)
Lisätunnit 100 €/1040 SEK/tunti

Kamerajahti
Kaikilla laivoilla
Sinä, joukkueesi
ja kamera kelloa
vastaan! Photo
Run on kisa, jossa
tavoitteena on
valokuvata kuvaillut
kohteet niin nopeasti kuin
mahdollista. Ensimmäisenä
oikeiden kuvien kanssa maaliin
tuleva joukkue voittaa palkinnon.
Kesto n. 1 t.
Hinta: 10 €/104 SEK/hlö
(10–30 osallistujaa)

Tunti hyvää oloa ja mielenrauhaa.
Piristykää tiimitapaamisten
lomassa tai päättäkää kokouspäivä
rentouttavaan joogahetkeen.
Yoga Nordicin ammattitaitoiset
opettajat räätälöivät ryhmällenne
sopivan kokonaisuuden. Osallis
tuminen ei edellytä aiempaa koke
musta joogasta. Tunnille voi osal
listua aivan tavallisissa, rennoissa
vaatteissa. Kesto n. 1 t.
Hinta: 550–750 €/5720–7800 SEK
/ryhmä, riippuen linjasta jolla laiva
liikennöi (maks. 30 osallistujaa)

Pilates UUTUUS
Amorella, Viking Grace, Rosella,
Viking XPRS
Lempeää kehon hallintaa ja syvää
hengitystä. Pilates-tunti on
rentouttava tapa päättää pitkä
kokouspäivä. Yoga Nordicin osaava
ohjaaja vetää tunnin, joka sopii juuri
teidän ryhmällenne. Ennakkoosaamista ei tarvita, tälle tunnille
voi osallistua aivan vastaalkajakin.
Kesto n. 1 t.
Hinta: 650–850 €/6760–8840 SEK
/ryhmä, riippuen linjasta jolla laiva
liikennöi (maks. 30 osallistujaa)

Tietovisa
Kaikilla laivoilla
Kuka tietää eniten – vem vet mest!
Risteilyisännän vetämä leikkimieli
nen tietovisa, jonka kysymysten
aihealueet voi toivoa etukäteen.
Voittaja palkitaan. Kesto n. 30 min.
Hinta: 130 €/1352 SEK/ryhmä
(vähintään 10 osallistujaa)

Ship Sightseeing
Kaikilla laivoilla
Opastettu esittelykierros laivalla.
Ohjelma on laivakohtainen. Viking
Gracella keskitytään aluksen
designiin ja sisustukseen. Kierroksen
päätteeksi nautitaan lasi kuohuvaa
tai alkoholitonta virvoketta.
Kesto n. 1 t.
Hinta: 10 €/104 SEK/henkilö
(8–20 henkilöä).

Tanssikurssit
Kaikilla laivoilla
Tanssilajit haltuun
asiantuntijan
opastuksella.
Tanssinopettaja
tutustuttaa esim.
valssin, foksin, tangon,
salsan, samban, rumban tai
cha-chan askeliin (tanssilajia voi
toivoa ennakkoon). Sopii erityisesti
ryhmille, joissa on sekä miehiä että
naisia. Kesto n. 1 t .
Hinta alk. 980 €/10192 SEK/ryhmä
(vähintään 10 osallistujaa)
Tanssinopettaja opettaa ryhmälle
tietyn tanssin (esim. salsan, vatsa
tanssin tai rumban) askeleet yksin
harjoittelua varten.
Hinta alk. 750 €/7800 SEK/ryhmä
(vähintään 10 osallistujaa)

VIP shopping,
maksuton
Amorella,
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma
Kutsukaa Shopping Host kokoustiloi
hinne kertomaan merimyymälöiden
valikoimista ja antamaan ostostärp
pejä tai nauttikaa yksityisestä shop
pailutuokiosta taxfreemyymälässä
klo 9.30–10.00 tai 14.15–15.00
Suomen aikaa. Voimme järjestää
myymälässä esim. tuoteesittelyn tai
tastingin kiinnostuksenne mukaan.
Hinta: 0 €/hlö,
(25–100 osallistujaa)
Viking Grace,
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma
Kutsukaa Shopping Host kokoustiloi
hinne kertomaan merimyymälöiden
valikoimista ja antamaan ostostärp
pejä tai nauttikaa yksityisestä shop
pailutuokiosta taxfreemyymälässä
klo 14.15–15.00 Suomen aikaa.
Tilaisuus suunnitellaan ryhmänne
koon ja kiinnostuksen mukaan.
Hinta: 0 €/hlö (kokoustiloissa
enintään 50 osallistujalle, tax-freemyymälässä suuremmille ryhmille)

Viking
Events
Viinien ja oluiden maailma
Amorella, Viking Grace, Gabriella,
Mariella, Cinderella, Viking XPRS
Matka viinien tai maltaiden kiehto
vaan maailmaan.
Asiantuntijan vetämä
luento ja tasting. Valitkaa teitä
kiinnostava teema: ruoka & viini,
ruoka & olut tai samppanja.
Kesto n. 1 t .
Hinta: Viini ja olut -maistatus
25 €/260 SEK/hlö
Hinta: Samppanja-tasting
35 €/364 SEK/hlö.
(10–30 osallistujalle)

Gabriella ja Mariella,
Helsinki–Tukholma
Yksityinen shoppailutuokio ryhmille
laivan taxfreemyymälässä
45–60 min ennen laivan lähtöä.
Voimme järjestää myymälässä esim.
tuoteesittelyn tai tastingin kiinnos
tuksenne mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö
(yli 10 osallistujalle)
Viking XPRS, Helsinki–Tallinna
Yksityinen shoppailutuokio ryh
mällenne laivan taxfreemyymäläs
sä satamaaikana Tallinnassa
(ei sunnuntaisin). Voimme järjestää
myymälässä esim. tuoteesittelyn tai
tastingin kiinnostuksenne mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö
(25–200 osallistujalle)
Rosella,
Maarianhamina
–Kapellskär
Yksityinen
shoppailutuokio
ryhmällenne
laivan tax-freemyymälässä. Tilaus
suunnitellaan ryhmänne koon ja
kiinnostuksen mukaan.
Hinta: 0 €/henkilö
(yli 30 osallistujalle)

ELÄMYKSIÄ
RYHMILLE

Champagne Break

Kaikki Viking Events -ohjelmat
varataan ja laskutetaan
ennakkoon. Osalle ohjelmista on
kiinteät ajat. Varaukset ja lisä
tiedot ryhmäosastojen kautta.
HUOM!
Järjestelyihin lisätään tilanteen
mukaan kokoustilan hinta
(ei koske Private Shopping
-tilaisuutta),
4 €/42 SEK /henkilö
enintään 1,5 t;
6 €/62 SEK /henkilö
enintään 2 t.
Lisätiedot ja varaukset:
KOKOUS- JA RYHMÄVARAUKSET
SEKÄ TARJOUSPYYNNÖT
Puhelin 0800 412 412
ryhma@vikingline.com

Viking Grace
Kuplivaa ylellisyyttä! Champagne
Breakiin sisältyy lasillinen samppanjaa
ja keittiömestarin amuse-bouchemakupala Seamore-samppanjabaa
rissa nautittuna. Nautinnon lomassa
Seamoren asiantuntija kertoo samp
panjoista. Ilmoitattehan mahdollisista
ruoka-aineallergioista etukäteen.
Kesto n. 15–30 min.
Hinta: 15 €/156 SEK/hlö
(5–25 osallistujalle)

Drinkkikoulu
Amorella, Viking Grace
Drinkkikoulussa opetellaan
drinkkien tekoa kolmella eri tavalla
– ravistettuna, sekoitettuna ja
rakennettuna. Lisäksi ryhmänne saa
tietoja ja vinkkejä drinkkien historiasta
ja trendeistä. Jokainen osallistuja pää
see sekä valmistamaan että maista
maan drinkkejä. Kesto n. 1 t.
Hinta: 19 €/ henkilö
(10–15 osallistujalle)
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