By

Miss World Sweden 2013 – Miss Supranational final
ombord på M/S Silja Symphony den 8-10 juni
Årets finaler kommer att äga rum under en kryssning från Stockholm-Helsingfors med Silja Line.
Avresa är den 8 juni kl.17.00 från Värtahamnen i Stockholm. Ni är åter i Stockholm den 10 juni
kl.09.30.
Dessa stora exklusiva skönhetstävlingar som Miss Queen of Scandinavia arrangera kommer bli
något som ingen har vart i närheten av tidigare i Sverige. På utresan från Stockholm-Helsingfors,
den 8:e Juni presenteras finalister från Sverige, Danmark, Island och Norge som skall
representera den internationella finalen i Miss Supranational i Minsk i september.
På återresan från Helsingfors-Stockholm, den 9:e Juni presenteras 16 finalister för Miss World
Sweden 2013 där juryn utser Sveriges Miss World som skall representera Sverige i Miss World
2013 i Indonesien.
Eventuellt kommer finalerna att sändas live via internet. Besked om detta kommer att vara
genomförbart meddelas senare i vår. Utöver Skönhetstävlingarna kommer ni också uppleva all
annan underhållning som fartyget erbjuder så som show, dansunderhållning, trubadur, karaoke
mm Passa också på att shoppa loss till sjövänliga priser och njut av den förstklassiga maten som
serveras ombord. Under dagen i Helsingfors kan du upptäcka stadens alla sevärdheter innan det är
dax igen att segla åter mot Sverige och Stockholm.
Missa inte chansen att uppleva denna spektakulära skönhetstävling live, samtidigt som du får en
skön minisemester till havs!
Boka din resa direkt online på: http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/hitta-resa eller
telefonbokning:
08-666 33 33. Ange boknings kod MQOS då kommer du också bidra till ett välgörande ändamål
för utsatta Gatubarnen i Brasilien. För priser och övrig information
http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/specialkryssningar
Mediabevakningen av evenemanget kommer att vara stor. Bl a kommer nordens största
Skönhets & hälso sajt:http://www.improveme.se/new/ med ca 1 miljon unika läsare i veckan
vara med ombord. Dessutom http://globalbeauties.com/blog/ som är världens största
skönhetstävlings sajt som skriver om alla viktiga nationella och internationella tävlingar i världen.
Två av samt Sveriges största skönhetsmagasin kommer också finnas på plats och skriva om
evenemanget. Det är oklart ännu men eventuellt kommer en Dansk TV kanal sända finalen direkt
via Internet.

