
Privatkaraoke
Alla fartyg
Sjung, showa, charma! Fartygets 
nöjesavdelning leder karaoken där alla 
som vill får bjuda på sig själva.
Pris från 230 €/2 392 SEK per grupp  
första timmen, därefter 100 €/1 040 SEK 
per timme (minst 10 deltagare).

Photo Run
Alla fartyg
Idén med Photo Run är att så snabbt som 
möjligt fotografera de olika beskrivna 
objekten ombord vilka framgår av 
tävlingsprogrammet. Vinnare är den grupp 
som först kommer tillbaka till startpunkten 
med korrekta och kompletta bildbevis.  
Pris till vinnande lag. Ca 1 h.
Pris: 10 €/104 SEK per person 
(10–30 deltagare).

Frågesport
Alla fartyg
Fartygets programvärd är frågesports
ledare. Ämnen kan väljas i förväg. Pris till 
vinnaren. Ca 30 min.
Pris: 130 €/1 352 SEK per grupp 
(minst 10 deltagare).

En timmes yoga 
Viking Glory, Viking Grace,  
Gabriella, Viking XPRS
Ta en uppfriskande yogapaus mitt i 
arbetsdagen eller avsluta en lyckad 
mötesdag med avkopplande yoga. 
Professionella yogalärare skräddarsyr 
rätt helhet för dig och ditt team, för en 
minnesvärd stund. Yogalektionen kräver 
ingen tidigare  erfarenhet och den kan 
utföras i vanliga kläder. Ca 1 h.
Pris: 550–750 €/ 5 720–7 800 SEK 
per grupp, beroende på fartygets rutt 
(max. 30 deltagare).

Guidad fartygsvisning
Alla fartyg
Fartygsrundvandring med information 
om byggnadsprocessen och designen 
ombord – allt från industriell design till 
möbler. Här får du svaret på varför det 
finns heltäckningsmattor ombord och vad 
som måste beaktas vid inredning av ett 
fartyg. På Viking Grace är rundvandringen 
designbetonad och börjar med en kort 
presentation av fartyget, varefter vi går 
igenom några restauranger, allmänna 
områden och konferensavdelningen. På 
Viking Glory finns tre rundturer med olika 
teman – teknik, hållbarhet och design. 
Rundvandringen avslutas med ett glas 
mousserande vin eller alkoholfri dryck.  
Ca 1 h.
Pris: 10 €/104 SEK per person 
(8–20 deltagare).

Sträck på dig med pilates
Viking Glory, Viking Grace, Gabriella, 
Viking XPRS
Sträck på dig efter en lång konferensdag 
med avkopplande pilates. Professionella 
pilateslärare skräddarsyr en helhet för dig 
och ditt team, för en oförglömlig stund. 
Pilateslektionen kräver inga förkunskaper 
och lektionen utformas för att passa hela 
gruppen. Ca 1 h.
Pris: 650–850 €/6 760–8 840 SEK 
per grupp, beroende på fartygets rutt 
(max. 30 deltagare).

Dansundervisning
Alla fartyg
Undervisning parvis eller enskilt. Vid 
pardans lär ett danspar ut de vanligaste 
stegen i t.ex. vals, tango, bugg, samba eller 
chacha. Passar för grupper med både 
damer och herrar. Vid enskild dans lär en 
danslärare gruppen t.ex. salsa, magdans 
eller rumba. Önskemål på dans kan lämnas 
i förväg. Ca 1 h.
Pardans: Pris 980 €/10 192 SEK 
per grupp (minst 10 deltagare).
Enskild dans: Pris 750 €/7 800 SEK 
per grupp (minst 10 deltagare).

Viking
Events

PROGRAM
FÖR GRUPPER

Samtliga Viking Events  
bokas och faktureras på förhand.  
Vissa aktiviteter sker vid 
fastslagna tidpunkter. Bokning 
och närmare information via våra 
gruppavdelningar.

OBS! Kostnad för konferensrum 
kan tillkomma för samtliga 
arrangemang utom VIP Shopping. 
Konferensrumsdebitering:  
4 €/ 40 SEK per person högst 1,5 h 
6 €/ 60 SEK per person högst 2 h

Champagne Break
Viking Grace
I Champagne Break 
ingår ett glas champagne 
och köksmästarens 
amusebouche i 
champagnebaren 
Seamore. Seamores 
vinspecialist bjuder på 
en inblick i champagnens 
värld, samtidigt som 
gruppen njuter av den 
fantastiska utsikten över 
skärgården. Eventuella 
allergier bör meddelas på 
förhand. Ca 15–30 min.
Pris: 19 €/198 SEK  
per person 
(5–25 deltagare).

Drinkskola
Viking Glory, Viking Grace
I drinkskolan bekantar vi oss med 
drinkarnas hemliga värld. Under 
skolningen kan deltagarna prova på att 
göra och smaka på drinkar. Dessutom 
bekantar vi oss med gamla drinkklassiker 
och dagens trender. Under skolningen 
går vi igenom tre olika drinkar och tre 
olika tillredningssätt. Gruppen får också 
tips på hur drinkar kan göras hemma. 
Alla gruppmedlemmar har möjlighet att 
laga sin egen dryck bakom bardisken 
tillsammans med bartendern. Eventuella 
allergier bör meddelas på förhand.
8 personer, ca 1 h 
10–19 personer, ca 1,5 h 
20–25 personer, ca 2 h
Pris: 30 €/312 SEK person 
(8–25 deltagare)



Östersjöns mest prisvärda resor

Kostnadsfri VIP Shopping
Viking Glory
Njut av ett exklusivt event i taxfree
kl. 9.30–10.00 eller 14.15–15.00 finsk tid. 
Taxfreepersonalen planerar upplägget enligt 
gruppens önskemål och antal.
Pris: 0 € per person 
(över 20 personers grupper).

Viking Grace
Privat shoppingstund i taxfree  
kl. 9.30–10.00 eller 14.15–15.00 finsk tid. 
Taxfreepersonalen planerar upplägget enligt 
gruppens önskemål och antal.
Pris: 0 € per person 
(mån–fre över 20 personers grupper  
/ lö–sö över 50 personers grupper).

Gabriella
Njut av ett exklusivt event i taxfree 45–60 
min. innan avgång. Taxfree personalen 
planerar upplägget enligt gruppens 
önskemål och antal.
Pris: 0 € per person 
(över 20 personers grupper).

Viking XPRS
Exklusivt event i taxfreebutiken under  
hamntid i Tallinn (ej söndagar). Taxfree 
personalen planerar upplägget enligt 
gruppens önskemål och antal.
Pris: 0 € per person 
(över 20 personers grupper).

Besök av Shopping Host 
Viking Glory, Viking Grace,  
Gabriella, Viking XPRS
Bjud in en Shopping Host till konferens
avdelningen, för att berätta mer om 
vårt utbud i butiken samt ge bra tips 
på säsongens bästa erbjudanden. 
Shopping Hosten kan under sitt besök 
även ordna provsmakning på någon av 
favoritprodukterna. Upplägget och innehållet 
kan planeras enligt gruppens önskemål. 
Pris: 0 €/person 
(över 10 personers grupper).

Vin-, öl- eller  
champagnetasting
Viking Glory, Viking Grace, Gabriella,  
Cinderella, Viking XPRS
Föreläsning samt 
provsmakning med tre 
alternativa ämnen: Mat  
& vin, Mat & öl och 
Champagne. Evenemanget  
tar ca 1 h.
Pris: Vin- eller ölprovning  
från 29 €/260 SEK per person.
Pris: Champagneprovning  
39 €/364 SEK per person  

RESETJÄNST FINLAND 
Grupp- och konferensresor, tel. 0800 412 412, ryhma@vikingline.com

RESETJÄNST ÅLAND 
booking.aland@vikingline.com, tel. 018 261 26

RESETJÄNST SVERIGE 
Grupp- och konferensresor, konferens@vikingline.com, tel. 08 452 40 40
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Premium Breakfast
Lyxa till morgonen med en 
Premiumfrukost i Fyren. Till den rikliga 
frukostens sortiment hör både söta och 
salta läckerheter samt varma rätter. Ett 
glas mousserande vin ingår i priset.
Pris: 23 €/239 SEK person 
(min 6 max 12 personer).

Mingel
Mingel Privat är ett avslappnat  mingel 
för 15–30 personer, till exempel som en 
avslutning på konferensen. Tillbringa två 
timmar med cocktails och tilltugg medan 
du beundrar de vackra skärgårdsvyerna. 
Tilltugg ingår i priset. Drycker beställs 
och betalas separat.
Pris: 18 €/187 SEK person 
(min 15 max 30 personer).

Afternoon Tea
Avnjut en skandinavisk version av 
Afternoon tea i Fyren. I sortimentet ingår 

Algoth’s frukostpaket
Njut av en mer avslappnad frukost i en 
skön miljö som fått sin prägel av den 
kände äventyraren och spritkejsaren 
Algoth Niska. Äventyrarens smarriga 
frukost dukas upp i Algoth’s Bar och 
inkluderar kaffe, juice, smoothie, frukt 
och en kalkonbaguette.
Pris: 22 €/229 SEK per person 
(min 12 max 35 personer).

Algoth’s Party Break
Samla gänget, ta kurs mot de sköna 
sofforna och njut av ett välförtjänt break 
i sann förbudslagsanda i Algoth’s Bar, där 
barmästaren berättar om de spännande 
dryckesblandningarna som alla har sin 

både söta och salta läckerheter samt ett 
brett urval av tesorter. 
Pris: 25 €/260 SEK person 
(min 6 max 12 personer).

Champagne Break
Lyxa till dagen med Fyrens Champagne 
Break. Njut av champagne och små god
bitar tillsammans med dina vänner eller 
som avslutning på en konferens. I priset 
ingår godbitarna samt 1 glas champagne.
Pris: 42 €/437 SEK person 
(min 6 max 12 personer).

Seafood Break
På vår prisvärda och  
delikata skaldjursplatå  
serveras hummer, havskräftor, 
musslor, insjökräftor och räkor med 
tillbehör. Skaldjursplatån serveras i 
Fyren. Drycker beställs och betalas 
separat.
Pris: 49 €/510 SEK person 
(min 6 max 12 personer).

egen historia. I paketet ingår två Algoth’s
drinkar, ett glas mousserande vin samt 
salta tilltugg som brieost, tapenade, 
hummus och lufttorkad skinka. 
Pris: 35 €/364 SEK per person 
(min 12 max 35 personer).

Algoth’s konferenspaket
Söker ni ett mötesutrymme i avslappnad
stil? De inbjudande sofforna i Algoth’s är
ett suveränt val för mer informella möten
med plats för glädje, inspiration och goda
drycker med tilltugg. I konferenspaketet
ingår en Algoth’s cocktail, en bagel fylld 
med kallrökt lax, en bit cheesecake, kaffe 
och frukter. 
Pris: 25 €/260 SEK per person 
(min 12 max 35 personer).

Fyren
Viking Glory

Pris: Bokningsavgift  
300 €/3 120 SEK  
+ avgift per person

Njut av mat och dryck på 
fartygets bästa utsiktsplats  
– en roterande chambre 
séparée.

Algoth’s
Viking Glory
Pris: Bokningsavgift  
150 €/1 560 SEK  
+ avgift per person


