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Mer av allt på Östersjöns största Fiesta

Tallink Silja fortsätter att storsatsa på ombordunderhållning. Nu går startskottet får vårens färgsprakande Fiesta och samtliga Tallink Siljas fartyg bjuder in till äkta latinska rytmer och tropisk festivalstämning. Dans- och showartister från Kuba,
Argentina och Brasilien bjuder på underhållning i absolut världsklass samtidigt som restaurangerna dukar upp till dignande
fest.

Den levnadsglada latinamerikanska kulturen finns närmare än man tror. Under hela våren bjuder Tallink Silja på heta
känslor och eldig passion när alla fartyg förvandlas till en färgsprakande Fiesta. De professionella dansarna uppträder och
bjuder på stilar som salsa, mambo, tango, flamenco och samba. Upplev de bländande showerna ”Greetings from Cuba”
och ”Greetings from Brazil and Argentina”!
– Vi har flugit hit några av de absolut bästa dansarna och showartisterna från Kuba, Argentina och Brasilien. Det är äkta
latinamerikanska känslor ut i fingerspetsarna. Showerna måste upplevas på plats och missa inte chansen att utmana dig
själv på någon av danskurserna som vi har ombord! säger Irene Kiisk, Marknadsdirektör på Tallink Silja AB.
Det är inte bara danserna och showerna som genomsyrar fiestan. Maten och dryckerna erbjuder smaker och dofter som
till största delen är hämtade från Spanien, med kryddiga inslag från Sydamerika. Paella är en äkta spansk klassiker och
serveras självklart ombord. På menyn finns också smaker som vi inte är så vana vid, exempelvis lufttorkat nötkött, som är
en favorit hos spanjorerna.
– Hela temat är en mix av Kuba, Argentina, Brasilien och Spanien, men på menyn som består av tre förrätter, fyra huvudrätter och fyra desserter fokuserar vi på det spanska köket med vissa inslag av Sydamerika i förrätterna och desserterna,
säger Joans Niklasson som är kökschef på Silja Symphony.
Tallink Siljas färgsprakande Fiesta pågår fro m 16 mars t o m 31 maj och har många bra erbjudanden för alla kryssningsälskare. The More Amigos the Hotter the Chorizo!
För ytterligare information vänligen kontakta:
Tallink Silja AB,
Janis Pavuls, Kommunikationschef
Mobil: 073 – 978 60 48
janis.pavuls@tallinksilja.com
www.tallinksilja.se
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