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Fullspäckat och fartfyllt höstlov på Tallink Silja
Som alltid under alla lov satsar Tallink Silja extra mycket på roliga aktiviteter som är
särskilt anpassade för hela familjen och underhållning med välkända svenska artister.
Njut av ett fullspäckat program med artister som Dolly Style, Eric Saade, Lisa Ajax och
Zillah och Totte. Höstens Party Weekends på Galaxy bjuder på stjärnspäckad
underhållning, sköna beats från DJ-båset och 23 timmar av upplevelser.
”En Östersjökryssning är den perfekta höstlovsaktiviteten för hela familjen. Vi har ett
stjärnspäckat höstlov att se framemot och erbjuder ett gediget program för alla åldrar.
Välkända artister intar scen, omåttligt populära Mumin underhåller stora som små och
framgångsrika Todes Ballet bjuder på en fantastisk dansföreställning, säger Vala Esfahanian,
Entertainment & Onboard Experience Manager på Tallink Silja.
Höstlovet ombord på Symphony och Serenade är fyllt med roliga aktiviteter för barnen. Varje
dag under höstlovet är Sälen Harry och Mumin ombord och har med sig ett speciellt
kryssningsprogram för de små. Det blir frågesporter, ansiktsmålningar och underhållning i
barnens lekrum, Silja Land.

På Symphony väntar en härlig artisthöst då fartyget får besök av bland annat glädjespridarna
Dolly Style, populära Eric Saade och idolvinnaren Lisa Ajax. Galaxy gästas av ingen mindre än
den populära buktalaren Zillah och Totte.
Höstlovet ombord på Symphony:
•

26 oktober: Dolly Style

•

28 oktober: Eric Saade

•

30 oktober: Lisa Ajax

Höstlovet ombord på Galaxy:
•

29 oktober: Zillah och Totte

I vanlig ordning bjuder Galaxy på sköna Party Weekends under hösten med artister som
Petter, Molly Sandén, Magnus Carlsson, Linda Bengtzing, Danny Saucedo och många fler.
Club Galaxy, Östersjöns enda nattklubb med 18-års åldersgräns, med premiär 7 oktober
erbjuder Sveriges hetaste artister och DJs. Dansa hela natten till populära OIAM & Tim Henri,
Linda Pira & The Salazar Brothers, Gee Dixon & The Salazar Brothers och Kaliffa.
Upplev den världskända dansgruppen TODES Ballet på Symphony och Serenade i höst.
Dansgruppen som gjort succé världen över bjuder på en exklusiv och modern show med en
blandning av koreografier inom hip hop, break, jazz och klassisk balett.
•

1.9–8.11: TODES Ballet ombord på Silja Serenade

•

1.9–31.10: TODES Ballet ombord på Silja Symphony

Oavsett om det är Helsingfors, Åbo, Tallinn eller Riga som lockar finns det spännande
aktiviteter, härlig underhållning och familjepaket till samtliga Tallink Siljas destinationer.
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