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Lyckad premiärfärd från
Stockholm till Sundsvall
SuNdSvall Hundratals
stockholmare tog havsvägen till Sundsvall för
att turista under lördagen. Skidåkningen lockade mest – trots de
många plusgraderna.
– Vi kan ju inte styra
över vädret, men det
viktigaste är att det var
snö i backarna, säger
Näringslivsbolagets
Anna Borggren.

För första gången någonsin ordnade Birka cruises
en kryssning till Sundsvall, som såldes in som vinterparadiset i norr.
Erbjudandena om framför
allt utförs- och längdskidåkning lockade runt 800
personer att boka en plats
på färjan, som gick från
Stockholm till Sundsvall för
en tvådygnskryssning mellan fredag och söndag.
– Vi hade inte vågat spekulera i hur många som
skulle boka, men det här var
nog ungefär vad vi väntade
oss efter den enorma efterfrågan som kom när nyheten släpptes, säger Therese
Lindström, kommunikatör
på Birka cruises.

Fartyget la till vid Tunadals-

kajen under lördagsmorgonen, och därefter kördes de
olika grupperna till sina respektive destinationer för att
bland annat åka skidor både
utför och på längden i Hassela, på Södra berget och vid
Sidsjön. Dessutom fanns
det möjlighet att testa på
curling, snöskovandring
eller utforska Sundsvall på
egen hand.

Under lördagen stängde bland annat butikerna och spaanläggningen i fartyget för att få ut så många som möjligt från båten och in till Sundsvall.
– Ungefär hälften av passagerarna hade förbokat aktiviteter, så vi har lagt mycket tid
på att tänka ut hur vi skulle
få övriga att uppleva Stenstan – och framför allt hur vi
skulle få folk att handla,
säger Anna Borggren, affärsområdeschef för marknad på
kommunägda Näringslivsbolaget.
Resultatet blev bland
annat specialerbjudanden
i form av ett ”liftkort” som

gällde hos vissa restauranger
och butiker. Utöver det hade
de även ordnat en stadshusvandring och en historisk
promenad i Stenstan.

Högst upp på färjan finns en löparbana med varierande utsikt.
Under lördagen syntes bland annat Alnöbron.

Gänget från Enköping tog sig ett dopp i bubbelpoolen efter
en intensiv dag i Sundsvall där de hade delat upp sig och tillsammans hunnit med att spela curling, gå på stadshusvandring och hälsa på travtränaren Markus Pihlströms hästar.

Västeråsborna Carola Olsson och Birgitta Hallqvist var på
gott humör på after skin trots att Birgitta hade vridit sitt
knä och skadat sig ordentligt i skidbacken i Hassela tidigare
under dagen.

Yvonne Bergvik och Per Åfeldt från Stockholm gick hand
i hand och beundrade byggnaderna i Stenstan.

Tina Sundberg och Gunilla Fredriksson från Stockholm fyllde på depåerna efter en dag i backen.

– Vi har fått frågan om hur
kryssningen gynnar Sundsvall när det inte ger några
gästnätter, och då svarar vi
att det här ju är en fantastisk
möjlighet att sälja in staden
som en vinterdestination,
säger Anna Borggren.

Från rederiets sida är
planen att kryssningen till
Sundsvall ska bli av även
nästa vinter.
– Det är målsättningen
och det som vi planerar för.
Så det är väldigt sannolikt
att det blir igen även nästa
år, säger Therese Lindström.
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Fartyget la till vid Sundsvalls hamn i Tunadal där chartrade
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bussar väntade.

