Trädgårdskryssning 16-18 maj tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård
Innehåll: Båtresa del i B4-hytt (beror på eventuella tillval ni gjort) två nätter, kaffebuffé med smörgås
och föredrag på båten, gemensam buffémiddag inkl dryck under utresan och två frukostar på båten,
buss till och från Türi, entrébiljett till växtmarknaden, välkomstdrink på returresan.
Avresa: Fartyget M/S Victoria avgår från Värtahamnen torsdag 16 maj kl.17.30. Incheckning möjlig från
kl.15.00. Ombordstigning från 15:15. Returresa med samma båt. Åter Stockholm lördag 18 maj kl.10.15.

PROGRAM
Torsdag 16 maj (svensk tid)
15.00

Incheckning i nya terminalen i Värtahamnen (bra att vara ute i god tid då det är
många som skall med på resan). Incheckning stänger 17.00.

15.15

Ombordstigning M/S Victoria

16.20

Dörrarna öppnar till Starlight Palace (däck 6) där kaffe/te och smörgås serveras.

16.50

OBS! Ny starttid
Program startar Inger Ekrem förbundsdirektör Svensk Trädgård

17.00

Vatten, överflöd eller brist - hur gör vi i trädgården? Lise-Lotte Björkman och Henrik
Bodin, trädgårdsrådgivare från Svensk Trädgård
Ta hand om regnvattnet! Henrik Bodin
Hushålla med vatten i köksträdgården! Lise-Lotte Björkman

17.30

M/S Victoria avgår. Säkerhetsinformation från båten - allmänt utrop
Vatten, överflöd eller brist… forts

17.50

Mitt liv i trädgården. John Taylor, trädgårdsmästare

18.30

Kort paus, frukt serveras

18.50

I våra gröna rum. Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist

19.30

Programmet i Starlight Palace avslutas med ett par ord på vägen från Inger Ekrem.

20.30

Middag med dryck i Grande Buffet (däck 7).

Underhållning enligt ordinarie kryssningsprogram
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Fredag 17 maj (estnisk tid)
07.00-10.00

Frukost i Grande Buffet

10.15

Ank. Tallinn, avstigning
I hamnen pågår viss ombyggnation. Efter avstigning från båten tar man sig genom en
mycket lång transfergång som mynnar ut i en tillfällig tältbyggnad. Välj en högra
utgången i tältbygganden och ni är ute på bussparkeringen. Fortsätt hålla till höger på
bussparkeringen och vänta längst med det långa gallerstaketet, tills dess Svensk
Trädgårds bussvärdar (Som ni känner igen på deras gröna jackor) är på plats. Bussarna
är märkta med nummer 1-8 kryssning alt 9-12 hotell och Riksförb. Svensk Trädgård.
Först när bussen har en bussvärd, som prickar av er, kan ni kliva på!
Ta någon av de bussar som är märkta för kryssning nr 1-8 (OBS! inte hotell).

10.45

Transferbussar avgår till växtmarknaden Türi (restid 1,5h). Lunch i egen regi på plats.

15.00

Transferbuss avgår från Türi. Kom i god tid till bussen, avgår 15.00. Båten väntar inte
på försenad buss.

17.00

Ombordstigning M/S Victoria

18.00

M/S Victoria avgår. Säkerhetsinformation från båten - allmänt utrop

18.00-19.00

Avslutning i Starlight Palace, i (däck 6). Mousserande vin serveras. Summering av dag.
Middag på egen hand (Vi rekommenderar att ni bokar middag innan avresa)
Underhållning enligt ordinarie kryssningsprogram

Lördag 18 maj (svensk tid)
06.30-10.00

Frukost i Grande Buffet

10.15

Ankomst Stockholm, avstigning

TREVLIG RESA!

För information kring programmet kontakta anna-karin.fallheden@tradgard.org www.tradgard.org
För information om resan och bokningar kontakta Tallink Siljas bokningsservice www.tallinksilja.se
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