Grani-Marthornas julfest, kryssning till Tallinn
Traditionen att fira Marthornas julfest är given, däremot har formen under
de senaste åren lite varierat.
Eftersom vi i år står inför att ha svårt för att få ett utrymme för julfesten,
har vi beslutat att fira julfesten som en JULKRYSSNING till Tallinns jultorg
den 14 december. Där om någonstans får man verkligen julstämning. Vi tar
en dagskryssning med program på båten, med glögg och annat gott samt
julmiddag på vägen hem.
Vi reser med Viking XPRS, som avgår kl. 10.30. Hemhamnen återvänder vi
till samma kväll kl. 19.30.
Vi startar från Grankulla, med buss kl. 8.45 från busshållplatsen vid
järnvägsparkeringen till Vikings terminal på Skatudden.
Väl ombord börjar vi genast bygga upp julstämningen. I konferensutrymmet
blir vi bjudna på glögg. Vi serveras också kaffe, te, frukter och en smörgås.
Det finns tre påläggsvarianter att välja emellan:
- Kallrökt lax med färskost, sallad och rödlök
- Kalkon sandwich med brieost, honung, tomat och sallad
- Vegansk tunnbrödsrulle med sallad, grönsaker, majonnäs och cheddar
Skriv in i meddelandefältet då du anmäler dig vilken smörgås du föredrar.
Under resan till Tallinn har vi ett konferensrum reserverat för oss. Såväl på
vägen till som åter hem har vi en gemensam hytt till vårt förfogande, där vi
kan lämna ytterkläder och uppköp.
Vi är framme i Tallinn kl. 13:00. Där söker vi oss till julmarknaden i Gamla
stan, men var och en kan förstås fritt göra vad den vill.
Viking XPRS startar hemåt kl. 17:00 och det gäller att vara tillbaka vid
terminalen i god tid, senast 16:30.
Under hemfärden avnjuter vi de röda båtarnas rikliga julbuffé.
Till Helsingfors anländer vi kl. 19:30. I hamnen väntar vår buss, som för oss
hem till Grankulla.
Allt detta kostar 35 euro per person.
Anmäl ditt deltagande och betala med ref.nr 1834 senast den 7 november.
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