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Rock at Sea
50&60-tals rockkryssning Åbo

16 - 17 November 2019

Åk med och avnjut Top Cats mfl. uppträda på fartyget "Silja Galaxy"

Peters Buss AB
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Vi åker på en 23 timmar lång kryssning ombord fartyget Silja Galaxy den 16-17
November 2019 som blir fylld med rock från både svenska och utländska band.

Samt massor av mat och dryck!
Passa även på att handla taxfree ombord! Det kommer även finnas skiv- och

prylmässa ombord samt shopping till sjövänliga priser!

ÅLDERSGRÄNS: 18 år. ID kontroll. Giltig ID-handling eller pass är
obligatoriskt för samtliga resenärer. VIKTIGT!

Priser:
1195:- / person i 4-bäddshytt
1395:- / person i 3-bäddshytt
1695:- / person i 2-bäddshytt

2495:- för enkelhytt

I priset ingår: Bussresa Hytt och all underhållning samt skiv- och prylmässa.
Priset avser per person, del i B-hytt (300kr per person extra för A-hytt med fönster)

Det går även att boka måltider samtidigt som du bokar din resa.
(132kr/frukost och 374kr/buffé.)

Annars finns istället för buffén olika restauranger ombord tex fisk och skaldjur på
Happy Lobster eller á la carte på Grill House. Det finns även snabbmat på Fast
Lane! Självklart går det köpa alkohol till maten! Dessutom finns flera barer på

båten.

Boka innan 1 september, men
platserna kan ta slut före!

Vi tar två bussar denna resa, med olika rutter:

Buss 1: Stöllet-Torsby-Sunne-Karlstad-Kristinehamn-
Karlskoga-Örebro-Västerås

Buss 2: Stöllet-Malung-Mora-Rättvik-Leksand-Borlänge-
Hedemora-Avesta-Sala-Enköping
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ARTISTER:

Top Cats

Black Knights

Restless (UK)

Johnny & the Roccos (UK)

Go Getters

Hubcaps

The Housewreckers (SF)

Hi-Fly Rangers (SF)

Wildfire Willie and the Ramblers

The Errols

Bamboo Bombers

Blue Eagles

Sweet Jeena & Her Sweethearts

The Swingville Bros (N)

Snakebite

Mad Martin & The Roadkill Rockers (ES/S)

Dj Kåre & Co

I pianobaren:
Ulf Sandström & Bo Gustafson
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Vi erbjuder även kryssningar till Tallinn och härliga sparesor till Pärnu!
Varför inte boka en avkopplande sparesa före eller efter rockkrysningen?

Eller en rundtur i Tallinn och kolla på sevärdigheterna?

Det går enklast att boka resan på vår hemsida www.petersbuss.se via
bokningsformuläret. Det finns även mer information angående de olika resorna

vi erbjuder på hemsidan.

Annars ringer ni oss på kontoret så hjälper vi er!

Silja Galaxy

Peters Buss AB
0563 - 81331

Öppet Mån - Ons 9:00 - 16:45.
Rast 11:00-11:30. Lunch 13:00-14:00

Internet: www.petersbuss.se
Mail: peter@petersbuss.se
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