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Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Nu presenterar vi massor av nyheter ombord på 
Stena Danica, måndag till fredag med avgång 09.00. 
Varje dag har sitt tema och vi lockar med allt från 
matlagning till salsadans och trädgårdstips. Dess-
utom har vi sänkt priset på dagsturen galet mycket 
(härlig havsutsikt ingår). Se hela nöjesprogrammet 
på stenaline.se/danmarkoverdagen. Välkommen 
Njutomlands!

Psst. Passa på att ta en snabb shoppingrunda i 
Frederikshavn. Nu är den svenska kronan starkare 
än på många år, så du får extra mycket för pengarna 
i Danmark.

* Gäller Stena Danica måndag–fredag i perioden    
  21/2–23/6 och 29/8–30/12.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Aldrig tidigare 
har du fått så 

mycket för så lite!

ONSDAG: Fly vardagen till 
tonerna av ljuv musik. Känn 
rytmerna, njut av livemusik 
eller kasta loss i en dans 
– mitt på dagen! 

TORSDAG: Vidga dina vyer och bredda dina kunskaper. 
Följ med på en intressant dagstur fylld med aktiviteter 
som stillar kunskapstörsten.

FREDAG: En dag med fokus 
på mat och dryck. Prata med 
kockarna, lyssna på föreläsningar 
och få nya gastronomiska 
kunskaper. Nytt lägre prisDanmark över dagen
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TISDAG: Den här dagen står 
spelet i centrum! Prova lyckan 
i något av våra lotterier, eller 
utmana vännen i kort- och 
brädspel.

MÅNDAG: En resa i hälsans 
tecken. I butiken fi nns ett brett 
skönhetssortiment och du kan 
passa på att fråga våra experter 
om hälsa och välmående.

Musikdagarna i Ale gymnasium avslutades med Musikdagarna i Ale gymnasium avslutades med 
att Stefan Lindström framförde sin låt ”Still by my att Stefan Lindström framförde sin låt ”Still by my 
side”.side”.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

LÖRDAG 26 Mars 
Kl 21.00

KOMMANDE UNDERHÅLLNING

Live at: 

trubadur/rockshow

&  PAT STAFF 
On stage:


