atlas reunion 15-16/10

Kära Atlasvänner,
Det var ett tag sedan vi träffades – så nu är det dags igen!
Följ med Birka Paradise på en avkopplande höstkryssning genom världens vackraste
skärgård.
Boka redan nu upp helgen 15-16 oktober 2011!
Ring och mejla alla Atlas-människor du känner och ge dem information om denna roliga
resa.
Vi äntrar Birka Paradise lördag eftermiddag för en 22-timmarskryssning från Stockholm
till Mariehamn. På kvällen äter vi gemensam middag på restaurang Four Seasons och
sedan har vi massor av timmar på oss att prata gamla minnen.

Specialerbjudande för atlasvänner
Pris per person 599:Allt detta ingår: Paradise Class, insideshytt för två personer, bubbel med
smörgås, trerätters middag med ½ flaska vin samt frukost.
Tillägg för annan hyttkategori, enkelhytt, utsideshytt, SPA-behandling kan
göras vid bokningstillfället.
Anmäl dig senast 19 september 2011. Vid anmälan anger du också ditt
personnummer.
Ring 08-702 72 00 anknytning 360 för att boka. Ange bokningskod Atlas.
Ange också om du föredrar fisk eller kött till middagen.
Betalning görs 30 dagar innan avresan vid tidig bokning.
Övrigt: På facebook (sök på Atlas Resor) finns en sida där du kan hitta hyttkamrater och
utbyta information.
Allas vår Thomas von Seth administrerar också webbsidan atlasresor.net

Nostalgibilder

Har du roliga bilder från vår aktiva tid, skicka dessa till Gunilla Stenfelt-Karlström –
gunilla@midrange.se – så sammanställer hon lite nostalgi.

.
Program
Lördag 15 Oktober
17.15
Samling på Birkas terminal
17.50
Ombordstigning
18.00
Avresa
18.30
Samling i Konferensavdelningen, föröver däck 6
21.00
Middag i Four Seasons, akteröver däck 6
Söndag 16 oktober
07.30-10.00 Frukost, däck 6
- 15.30
Vi njuter av kryssning och Birka Paradise tills vi når hamn

Varmt välkomna hälsar
Lars Näslund
VD Birka Cruises

Birka Paradise är ett av världens modernaste
kryssningsfartyg vad gäller komfort, teknik och
sjösäkerhet. Alla hytter ligger ovan vattenlinjen.
Relaxavdelning är unik – ett 1500 kvadratmeter
stort fartygsdäck enbart till för sol, bad och
avkoppling. Här finns pool, jacuzzis, barer,
solstolar, palmer och framför allt solljus, oavsett
väderlek.
Nöjesutbudet ombord är stort; tre restauranger,
åtta barer, nattklubb och artistunderhållning sju
dagar i veckan och modern konferensanläggning.
Ombord finns även kasino, spelbutik och
taxfreeshop.

