
 

 

 

 

Info om Vetenskapskryssningen - SciCruise 
Tidtabell 
Avgång i Stockholm 24/4-2018 kl. 07.45 och ankomst tillbaka i Stockholm är 25/4-2018 kl. 06.30. 

Priser 
 
Hytter 
För skolor: 
• Hytt utan fönster för fyra personer (0 €) 
• Hytt med fönster för fyra personer (8 €/hytt) 
 
För företag och föreningar: 
• Hytt utan fönster för fyra personer (22 €/hytt ink. moms)) 
• Hytt med fönster för fyra personer (30 €/hytt ink. moms)) 
• Hytt med fönster för två personer (46 €/hytt ink. moms)) 
• Premiumhytt för två personer (158 €/hytt ink. moms)) 
 
För företag och föreningar kostar kryssningsprogrammet 7€/pers (innehåller förfriskningar kopplat 
till kryssningsprogrammet) 
 
Privatpersoner: 
• Hytt utan fönster för fyra personer (22,00 €/hytt ink. moms) 
• Hytt med fönster för fyra personer (30,00 €/hytt ink. moms) 
• Hytt med fönster för två personer (37,10 €/hytt ink. moms) 
• Premiumhytt för två personer (127,42 €/hytt ink. moms) 
 
För privatpersoner kostar kryssningsprogrammet 7€/pers (innehåller förfriskningar kopplat till 
kryssningsprogrammet) 
 
Pris The Buffet, frukost:  
-Vuxen: 11 € 
-Barn 12-17 år: 7,50 € 
-Barn 6-11 år: 4 € 
 
Pris The Buffet, lunch: 
-Vuxen: 33 € 
-Barn 12-17 år: 13 € 
-Barn 6-11 år: 7 € 
 



Pris anslutningsbuss till hamnen: 
(Återkommer med prisinfo kring anslutningsbussar, ej klart i skrivande stund.) 
Planen är att deltagare ska kunna resa till/från båten med Viking Lines ordinarie anslutningsbussar 
som avgår får flera olika platser i Mellansverige. Läs mer här: 
https://www.vikingline.se/hitta-resa/tidtabeller-anslutningar/anslutningar/anslutningsbussar  
Ni som bor inom SL:s trafikområde reser enklast med lokaltrafiken till hamnen.  

Preliminärt kryssningsprogram 
(Kryssningsprogrammet kommer uppdateras vartefter innehållet blir klart) 
Tisdag 24/4 
09.00 Öppningsceremoni  
10.00 Workshops öppnar 
Föreläsningar och shower under dagens gång. 
19.00 Avslutningsaktivitet och prisutdelningar 
 

Intresseanmälan 
Lämna intresseanmälan via länk på websidan om du är intresserad av att delta i detta första test av 
Vetenskapskryssning. Intresseanmälan är ej bindande och du behöver ej veta exakt hur många ni är i 
gruppen som vill resa. Vi återkommer med passagerarregistrering via mejl till alla som lämnat 
intresseanmälan. Vi har 150 reserverade platser, blir intresset större än så kommer vi tillämpa ”först-
till-kvarn-principen”.  Anmälan är öppen t.o.m. 16/4 2018.  
 
Ni anmäler er som någon av dessa tre målgrupper: 
-Skolklasser/skolgrupper 
-Företag och föreningar 
-Privatpersoner 
 

Om SciCruise 
Uppsala universitet arrangerar tillsammans med finska LUMA-center (en riksomfattande organisation 
för lärosäten i Finland som utbildar inom naturvetenskap/teknik/matematik) för första gången en 
Vetenskapskryssning – SciCruise. Ombord på fartyget Viking Grace, som trafikerar mellan Stockholm 
och Åbo, erbjuds den 23-25 april 2018 ett helt nytt kryssningsprogram kopplat till naturvetenskap 
och teknik, där huvudtemat är Östersjön och hållbar utveckling. På SciCruise finns spännande och 
intressanta kopplingar till vetenskap genom bl.a. workshops (hands-on), föredrag, shower och 
tävlingar. Eventets målgrupp är både svenska och finska skolgrupper, barnfamiljer, studenter och 
lärare.  
 
Sedan flera år tillbaka arrangerar Uppsala universitet Vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala. På 
liknande sätt har Östra Finlands universitet arrangerat SciFest i Joensuu, Finland. Nu för första 
gången testar vi att arrangera en gemensam aktivitet för en gemensam publik men i en ny miljö – 
SciCruise. Syftet med alla våra events är att presentera vetenskap för omgivande samhälle på ett 
populärvetenskapligt vis med siktet inställt på att öka intresset för vetenskap i målgruppen. 
Målgruppen är barn och ungdomar, men även allmänhet. Därav riktar vi erbjudandet till skolgrupper 
och barnfamiljer främst. Men alla intresserade är välkomna att delta.  
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