AVREISE 1. FEB. 2019 - 18 DAGER
Pris per person i dobbeltlugar
innvendig dekk 7

Kr 49.900,-

Utvendig lugar dekk 3 kr 54.900,Balkonglugar dekk 7 kr 59.900,Balkonglugar Concierge
Class dekk 10 kr 65.900,Enkeltlugar fra kr 73.900,Prisen inkluderer:
• Fly Norge – Buenos Aires t/r
• En hotellovernatting i Buenos Aires
• Samtlige transfers
• Utflukt i Buenos Aires
• 15 dagers cruise i valgt lugarkategori
• Helpensjon og roomservice på skipet
• Drikkepakken Classic ved bestilling
av utvendig lugar eller balkong
Classic drikkpakke inkluderer ubegrenset
med brus, jus, te, kaffe og flaskevann, samt
utvalgt øl, drinker og vin servert per glass
• Forhåndsbetalt tips på skipet
• Underholdning, daglige show og de
fleste fasiliteter på skipet
• Reiseleder fra Cruisespesialisten på
hele turen ved minimum 16 deltager
Ikke inkludert:
• Personlig forbruk utover det
som er spesifisert over
• Evt. måltider i spesialrestauranter om bord
• Valgfrie utflukter underveis

For utfyllende program,
informasjon og påmelding:

Cruisespesialisten

www.cruisespesialisten.com
gruppe@cruisespesialisten.com
Telefon 55 59 68 43/46

VIOVER60

All inklusive ekspedisjonscruise

Antarktis &
Argentina
Bli med på et eventyr av et cruise – til en meget gunstig
pris for lesere av VI OVER 60!
Dette er et cruise utenom det vanlige, der
høydepunkter for mange vil være muligheten for å oppleve Antarktis. Andre
høydepunkter er opphold i vakre Buenos
Aires, passeringen av Kapp Horn, anløp på
Falklandsøyene, samt Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Skipet Celebrity Eclipse er
et kvalitetsskip med cruisefasiliteter av
meget god standard.
Flyturen er med KLM med fly til
Amsterdam fra en rekke norske byer, og så
direkte til Buenos Aires t/r. Vi får en rolig
og hyggelig start på turen med overnatting samt sightseeing i Buenos Aires.
Vår meget kunnskapsrike reiseleder er
med på hele turen, og bistår både praktisk
og sosialt på dette ekspedisjonscruiset.
Merk også at både helpensjon, tips og
drikkepakke (fra utvendig) er inkludert!
Skipet Celebrity Eclipse ble bygget i 2010,
og tar 2850 passasjerer over 16 innholdsrike dekk. Det er kjent for elegante design,
internasjonale mat og gode service.

Høydepunkter:

✔✔ Flere dager i Antarktis
✔✔ Vakre Buenos Aires
✔✔ Passering av Kapp Horn
✔✔ Falklandsøyene og Montevideo

Turprogram:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4-6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18

Fly til Buenos Aires
Buenos Aires, overnatting
Buenos Aires, Argentina, avreise
Cruisedag til sjøs
Ushuaia, Argentina
Passering av Kapp Horn, Chile
Schollaertkanalen, Antarktis
Paradise Bay, Antarktis
Gerlachestredet, Antarktis
Elefantøyene, Antarktis
Cruisedag til sjøs
Port Stanley, Falklandsøyene,
Cruisedag til sjøs
Puerto Madryn, Argentina
Cruisedag til sjøs
Montevideo, Uruguay
Buenos Aires, flyretur til Norge
Ankomst Norge
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