
Momsfritt beloppMoms / margmoms Pris

Kundnr:

Datum:

Förfallodag:

2013-02-14

GIRO/FAKTURA
Bokningsnr/Fakturanr:

9495931-2

FO-nr 0144983-8 VAT nr FI01449838 Hemort: Mariehamn

2013-03-22

OCR-nummer:

94959310213

Viking Line, DanvikCenter
Box 4154
SE-13104 Nacka

+46-8-4524040
+46-8-4524160

TELEFON:
FAX:

Bokningsnr: 9495931-2

Nordstrand Bo

Karlbergsvägen 11

S-113 27 STOCKHOLM

Använd betalningsuppgifterna ovan då du betalar din resa. OCR-numret måste anges vid betalningen.
Var noga med att göra inbetalningen senast på förfallodagen. Dina biljetter för ombordstigning får du i incheckningen vid avresan från hamnen. Ha 
alltid bokningsnumret och en giltig legitimation till hands när du checkar in.

Båtresa:
5100,00SEK 0,005100,002013-04-05 Stockholm - Mariehamn  (Viking Grace)

2013-04-05 Auditorium SEK 2000,00 0,00 2000,00
2013-04-05 PC-projektor SEK 0,00 0,00 0,00

13096,00SEK 0,0013096,002013-04-05 Mariehamn - Stockholm  (Amorella)

Försäljning exkl. moms moms inkl. moms
20 196,00 0,00 20 196,00Moms 0,00%

20 196,000,0020 196,00

94959310213 SEK 20 196,00
OCR-nummer: Förfallodag:

2013-03-22
Att betala:Tidigare betalt

SEK      0,00

Bankgirot Sverige: 5481-6590



GRUPPBOKNINGSBEKRÄFTELSE

ADRESS: TELEFON: FAX: INTERNET / E-POST:
Viking Line, DanvikCenter +46-8-4524040 +46-8-4524160 www.vikingline.se

-Box 4154
SE-13104 Nacka

resor@vikingline.com

Nordstrand Bo

Karlbergsvägen 11

S-113 27 STOCKHOLM

Tack för er beställning!

Vänligen kontrollera att bokningsbekräftelsen överensstämmer med er beställning. Denna bekräftelse 
ersätter eventuell tidigare bekräftelse.
Viking Line reserverar sig för eventuella pris- och turlisteförändringar.

9495931-2
Bokningsnummer Paketkod Bokningens totalpris

SEK  20196,00
Moms ingår med
SEK      0,00

Tidigare betalt
SEK      0,00

Återstår att betala
SEK  20196,00SKONF

Er resa betalar ni enklast och förmånligast via bank, se www.vikingline.se/betalningar

På www.vikingline.se finns information om aktiviteter ombord, teman, artister, mm, där kan ni också skriva  
in er namnlista. Bifogat”Viktigt att veta inför resan” innehåller information som rör er gruppresa, bl.a. våra  
avbeställningsvillkor och åldersgränser. Namnlista och ev. menyval ska vara Viking Line tillhanda  
senast 14 dagar före avresa. Vid ändrade resplaner kontaktar ni vår resetjänst  mån - fre 09.00-17.00. 
Ändring eller avbokning enligt gällande avbeställningsregler är en förutsättning för att utnyttja 
betalning/biljett för ny resa eller för återbetalning.

Trevlig resa!

Stockholm 2013-02-14

Vänliga hälsningar

VIKING LINE

Elisabeth Öqwist Nordgren
Telefon: +46-8-4524040
Fax: +46-8-4524160
E-post: elisabeth.oqwistnordgren@vikingline.com



GRUPPBOKNINGSBEKRÄFTELSE

ADRESS: TELEFON: FAX: INTERNET / E-POST:
Viking Line, DanvikCenter +46-8-4524040 +46-8-4524160 www.vikingline.se

-Box 4154
SE-13104 Nacka

resor@vikingline.com



resor@vikingline.com
www.vikingline.se+46-8-4524160

-
+46-8-4524040

SE-13104 Nacka
Box 4154
Viking Line, DanvikCenter

GRUPPBOKNINGSBEKRÄFTELSE

ADRESS: TELEFON: FAX: INTERNET / E-POST:

KUNDMEDDELANDE
Bokningsnummer

9495931-2

Dagkonferens till Mariehamn (fartygsbyte kl 13.10 svensk tid)

Pris/person vid minst 8 vuxna:                             495,00

Ingår:

- Resa t/r

- Frukost i Viking Buffet 

- Fem timmar konferenstid på ut- eller hemresan med kaffe och frukt

- Viking Buffet-middag med vin, öl, läsk och kaffe

Tillägg:

- Hyttkategori B , hemresa                                   99,00

Bokningen är bindande efter den 5/3. Efter detta datum sker

avbokning av hela resan eller delar av den endast mot

avbeställningskostnad. Se bifogade avbeställningsregler.

Ändring/annullering/incheckning av er gruppresa ska göras av reseledaren.

Namnlista med uppgifter om namn, kön, födelsedata (ÅÅÅÅMMDD), nationalitet samt

hyttfördelning skall vara Viking Line tillhanda senast fyra veckor

innan avresa.  

Namnlista med hyttfördelning kan lämnas via vikingline.se eller mailas till

elisabeth.oqwistnordgren@vikingline.com. Namnändringar senare än 14 dagar 

före avresa får ej ske online, vänligen kontakta då vår grupp och
konferensbokning

per mail eller telefon.  

Vid sökning av denna bokning på vår hemsida, lämna förnamnsfältet

tomt och skriv Nordstrand Bo som efternamn.

Åldersgräns 21 år gäller. 

Man måste ha uppnått åldern innan avresa.

Godkänd ID-handling medtas under resan

Och uppvisas vid säkerhetskontrollen i hamnen.

Vänligen meddela oss i förväg om Ni önskar någon särskild möblering eller
utrustning i 

konferensrummet. 

Observara att tillträde till ert konferensrum ges från bokad tid. Efterfrågas

ytterligare tid för förberedelse etc. skall tiden bokas. Vi rekommenderar även
att reseledaren tar

kontakt med konferenspersonalen redan på utresan för att stämma av tider för
konferens, teknik, möblering etc. 

Bokningen betalas två veckor innan avresa. Ni kan betala på följande sätt:



resor@vikingline.com
www.vikingline.se+46-8-4524160

-
+46-8-4524040

SE-13104 Nacka
Box 4154
Viking Line, DanvikCenter

GRUPPBOKNINGSBEKRÄFTELSE

ADRESS: TELEFON: FAX: INTERNET / E-POST:

KUNDMEDDELANDE
Bokningsnummer

9495931-2

- Enligt bifogat bankgironummer 

- Via vår hemsida med kort eller Internetbank, www.vikingline.se/betalningar
(inloggning se ovan)

- Med kort per telefon, accepterade kort VISA, Mastercard, Diners Club eller
American Express

Ni kommer ej att erhålla biljetter till denna resa då ni reser biljettlöst.  

Bilagor:

Viktigt att veta inför resan

Namnlista

Konferensservering



GRUPPBOKNINGSBEKRÄFTELSE

BÅTRESA
Bokningsnummer

9495931-2

Försäljning exkl. moms moms inkl. moms
Moms 0,00% 20196,00 0,00 20196,00

Avgång: Stockholm - Stadsgården Ankomst: Mariehamn - Västra hamnen
Fredag 2013-04-05 kl. 07:35 Fredag 2013-04-05 kl. 14:10    m/s Viking Grace

40 Gruppbiljetter
40 Frukost   07:35 - 08:45 (svensk tid)

Auditorium 40 personer,  2013-04-05 kl. 08:00-13:00
1 PC-projektor kl. 08:00

Avgång: Mariehamn - Västra hamnen Ankomst: Stockholm - Stadsgården
Fredag 2013-04-05 kl. 14:25 Fredag 2013-04-05 kl. 18:55    m/s Amorella

40 Gruppbiljetter
4 Hela hytter B4

40 Viking Buffet   15:00 (finsk tid)

Alla tidsangivelser avser lokal tid såvitt inte annat anges.

Följande utrustning finns i våra konferensrum: blädderblock, PC-projektor , tv och video/DVD.
Biljettförsäljning, incheckning och ombordstigning till fartygen avslutas 10 min. (i Tallinn 20 min.) före avgång. Detta gäller
även hemvändande kryssningsresenärer. Personbil skall vara incheckad och klar 30 min. (Hel-Tal vv 45 min.) före avgång.

Vi rekommenderar att bilburna passagerare infinner sig i hamnen 1 tim.(Hel-Tal vv 1-1,5 tim.) före avgångstid. Enskilda
passagerare utan bil skall vara klara för incheckning 30 min. (Hel-Tal vv 45 min.) före avgångstid. Reseledare för grupper 
skall vara i gruppincheckningen senast 1 tim. före avgång.

Giltigt identitetsbevis skall alltid medtagas på resan. Närmare upplysningar om identitetsbevis hittar du under "Bra att veta" på våra
webbplatser och i våra tryckta turlistor.

Moms-specifikation, båtresa
Momsfritt belopp Moms / margmoms Pris

SEK  20196,00 SEK      0,00 SEK  20196,00


