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I december trafi kerar Kyst-
link åter Strömstad-Lange-
sund-Hirtshals. Nya färjan 
M/S Fantaasia lämnar ingen 
oberörd.

- Det är en riktigt stilig båt 
som i nyrenoverat skick erbju-
der något alldeles extra, säger 
terminalchef Marie Svensson.

M/S Fantaasia erbjuder, förutom 
en resa mellan de tre länderna runt 
Skagerack, komfort och god design 
kombinerat med ett rikt utbud av 
shopping. Den tidlösa och eleganta 
maritima inredningen visar på en 
stor omsorg om detaljerna där trä- 
och mässingsinslag dominerar. I 

En upplevelse En upplevelse 
utöver det vanligautöver det vanliga
Kystlink erbjuder attraktiva minikryssningar i sober miljöKystlink erbjuder attraktiva minikryssningar i sober miljö

färjans affärsgata fi nner gästerna 
en välfylld tax free-butik, parfy-
meri, en mat- och vinhandel samt 
klädaffär med konkurrenskraftiga 
priser.

God mat och dryck
På däck sex fi nner gästerna även 
kafé/restaurang Nostalgia och bar 
Melody, på däck sju bufférestau-
rang Symfoni och på däck åtta bar 
Fantasy - alla med panoramaföns-
ter, god service och avslappnande 
harmonisk atmosfär. På däck åtta 
fi nner gästerna även utebaren Dis-
covery. 

- Framför allt skulle jag vilja lyf-
ta fram våra lyxhytter och lyxsviter 
som även har jacuzzi. M/S Fantaa-

Kystlinks nya färja till Norge och Danmark – M/S Fantaasia – sätts i trafi k från och med början på december. Kystlinks personal i Strömstad, övre raden från vänster: Sofi a Andersson, Michael 
Karlsen, Håkan Bern, Kerstin Johansson och Johan Forsmark. Nedre raden: Jaana Windelberg, Marie Svensson och Malin Vestman.
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            Framför allt skulle jag vilja lyfta fram 
våra lyxhytter och lyxsviter som även har 
jacuzzi. M/S Fantaasia kan erbjuda 23 timmars 
minikryssning från Strömstad i mycket 
romantisk miljö

” Fakta: 

M/S Fantaasia, byggd i Åbo 
Finland, är över 136 meter lång 
och tar 1 550 passagerare. 

Fartyget har tidigare trafi ke-
rat såväl Östersjön som Medel-
havet. Fartyget har renoverats 
1998, 2004 och 2007.

sia kan erbjuda 23 timmars minik-
ryssning från Strömstad i mycket 
romantisk miljö.

På M/S Fantaasia fi nns även pris-
värda standard- och premiumhytter, 
lekrum för barnen, relaxavdelning 
med bastu och ett konferensrum 
vilket innebär att sjöresan kan kom-
bineras med ett seminarium.


