
Reseinformation  Personuppgifter mm  

 

Namn    
Epostadress    
Mobiltelefon   

Personuppgifter   
Kön     

Förening     
Delegat/Repr    

Dela hytt med ?    

Medlem betalar själv  
Dagpaket/ 

Dag+dygnspaket 
 

Medtag ID handling    

Pass Ursprungsland   
Namn enligt pass   

Medborgarskap   
Nummer   

Giltigt t o m   

Önskemål Tåg 
Tänk på –  
Se Viking Lines hemsida 
för bussanslutnigar 
hemresor!  
 
https://www.vikingline.se 

 
 Från och till Sthlm   

Cityterminalen 
   

Avrese ort   Till båten  
   

Ankomst ort   Från båten  
   
   

Bonusprogram 
SJ Prio  
Flyg  
Hotell  

Namn   
Kundnummer   

Namn   
Kundnummer   

Namn   
Kundnummer   

Önskemål – flygresor 
Tänk på – Se Viking Lines 
hemsida för buss-
anslutningar hemresor!  
 

   

 

  

https://www.vikingline.se    
   

Önskemål –I mån av plats! 
Egen hytt  
Insides/utsides – Betalas 
av enskild delegat/ 
representant  
 

   
   
   
   
   
   

 Allergier/ Kött el Fisk    
   



Reseinformation för kongress 6-7 april 2019 
 
Samtliga bokningar och anmälan skall göras till:  
tinnatravel@gmail.com /vid frågor per telefon – 072-503 14 52.   
Vi följer Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas resepolicy!  
 
Chartrad buss avgår fr Stockholm Cityterminal kl 10.15. till Stadsgården, Helsingforsbåten 
M/S Mariella. Vi kommer att boka så långt det går att ni alla skall kunna vara framme vid 
Cityterminalen i tid. För er som kanske måste åka redan 5 april så har vi bokat upp några 
rum.  
 
Vi samlas för incheckning på båten senast kl 10.30.  
Dagkongress ombord på Helsingforsbåten. Båtbyte kommer att äga rum kl 16.00 till 
Cinderella. Vid båtbyte lämnar de som köpt endast dagpaket.  
 
Detta är en fullbokad kryssningsavgång så det är begränsat med möjlighet till uppgradering 
av hytter, pris beroende på vilken hytt som kan komma ifråga. Våra priser bygger på delad 
hytt (530:-), majoriteten är insides standard.   
 
Medlem/delegat/representant är välkomna att ta med sig sin respektive och betalar då för 
denne vid bokningstillfället. Vi har ett dagpaket samt ett dag+dygnspaket.  
Kontakta Tinna för prisuppgifter och uppgradering. 
 
Vid ankomst 7 april till Stockholm (kl 15.15) kommer anslutningsbussar att avgå till flera orter 
i landet – vi behöver veta vilken linje samt ankomstort som passar er för bokning av 
densamma. Tänk på att anslutningsbussarna inte alltid stannar vid station eller flygplats – 
detta med tanke på er avresa och eventuell parkering av bil, elller om någon kör och skall 
hämta er. Se Viking Lines busslinjenät - www.vikingline.se Vi kommer att använda dessa 
bussar så långt det är möjligt för hemtransport. Det avgår även buss till Cityterminalen. 
 
Ser fram emot att få hälsa er alla välkomna till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas 
Kongress 6-7 april 2019 ombord på Viking Line!  
 
Mvh Tinnatravel  
 
tinnatravel@gmail.com  
telefon – 072-503 14 52 
 
 
 
 
 
 


