
Inbjudan till Årets julbord ombord på
Birka Cruises M/S Birka, tur & retur Mariehamn

27/11 – 28/11 2018

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.

Avresa: Den 27 november med samling senast 16,30. OBS tiden i Birka Cruises avgångshall, 
Stadsgårdskajen, nedanför Slussen för utdelning av biljetter och hyttnycklar. 
OBS!!! Båten avgår i år kl. 17,00. Glöm inte att ta med legitimation! 
Ingen bilparkering ombord.

Middag: Vi har bokat den s.k. andra sittningen så när vi kommit ombord har vi lite egen tid innan vi 
samlas vid Stora matsalen strax före kl. 17,30 för julbordsbuffé.

Frukost: Den 28/11 äter vi frukost i matsalen mellan kl. 07,00 och 10,00.

Lunch: Om man vill äta lunch den 28/11 betalar man själv för denna.

Hemresa: Under hemresan den 28/11 har vi reserverat ett konferensrum för oss från kl. 11,00. Det 
kommer att finnas Ramlösa och smörgås. Vi minglar, lyssnar på en gästföreläsare och 13,15
är det dags att förbereda sig för landstigning. Vi ankommer till kaj ca 14,00. 

Kostnad: Medlem i dubbelhytt kr 590,-, för medlem i enkelhytt kr 740,- och för medföljande kr 790,-. 
I priset ingår Seaside hytt med fönster, julbuffé och frukost samt konferensrum, dricka och 
smörgås. Samtliga hytter ligger på de övre däcken i fartyget. 
Att handla tullfritt ombord är en bonus.

Anmälan: Senast den 14 oktober vill vi ha din anmälan, online via hemsidan wp.spkj.se eller på 
nedanstående talong. Alla uppgifter på svarstalongen måste fyllas i.
OBS! Anmälan är bindande och måste betalas även vid förfall.

Betalning: Senast den 18 oktober får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. 
Därefter bör inbetalningen ske snarast till Plusgirokonto nr 38 74 25-2 och måste vara klubben 
tillhanda den 25 oktober. Det är viktigt att Du på plusgirotalongen anger Ditt namn och att 
det gäller M/S Birka. Du kan också använda Klubbens Swish. Numret är 123 400 2747. Även 
där anger Du namn och att det gäller M/S Birka

 
Förhinder: Avbokning eller frågor sker till Mona Dahl Kvist, 070-974 36 29

_____________________________________________________________________________________

Jag anmäler mig/oss till Julbuffén på M/S Birka

Medlem:___________________________ Födelsedatum _____________ 

Tfn ___________________________

Medföljande: _______________________ Födelsedatum _____________

Tfn ___________________________

Jag önskar enkelhytt 

Anm. ………………………………………………………………………………………………………

(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, Saab, 175 88 Järfälla)


