CRUISEMESSE
LØRDAG 2. NOVEMBER

Aldri vært på cruise før eller er du en erfaren
cruiser? Kom innom vår cruisemesse
på Scandic Ørnen (vis a vis Bygarasjen)
for inspirasjon og gode tilbud!
Vi holder åpent mellom kl. 11.00-14.30.
Gratis adgang, ingen påmelding.
I den store messesalen har
13 rederier egen stand hvor
man kan få informasjon og
brosjyrer. I tillegg er det to saler
hvor det er flotte presentasjoner
i løpet av dagen. Alle vi på
Cruisespesialisten er også
tilstede, så vi håper dere
kommer og hilser på!
Dette blir en kjekk dag

Jubileumslotteri!
30 år =
30 gevinster

TID

SAL

Kl. 11.10

1

Minner for livet - reis med nye MSC
Grandiosa i Middelhavet 2020!
Nye skip hvert år, mange ruter å
velge mellom. Familievennlig og gode
barnepriser.

2

The World Of Crystal! All-inklusive med
høy kvalitet. Vi tilbyr 2 cruiseskip, 4
elveskip, 1 yacht, 1 ekspedisjons-yacht,
valget er ditt!

1

Trodde du cruise var kjedelig? Opplev
Middelhavet og Karibien med verdens
mest innovative skip. Den perfekte
familieferien!

2

Verdensledende innen luksus
ekspedisjonscruise, i samarbeid med
National Geographic Expeditions.
9 skip med maks 264 gjester,
all-inklusive ombord.

Kl. 11.35

Kl. 12.00

1

2

Kl. 12.25

1

2

Kl. 12.50

1

2

Kl. 13.15

1

2

REDERI

Messerabatt!
Kr. 1000 pr
balkonglugar

PRESENTASJON

Nytt miljøvennlig skip(LNG) Costa
Smeralda seiler i Middelhavet året rundt.
Barn betaler kun havneavgifter.
Vår nye Mega Yacht tar deg med til alle 7
kontinenter og 49 ulike land.
Bli med oss på Global Yachting.

Nye og banebrytende skip – med design
og matopplevelser i fokus.
Med all luksus inkludert, til og med
utflukter i hver havn, tilbyr vi en
uovertruffen opplevelse som lar gjester
fordype seg i destinasjonene før de
returnerer til enestående komfort og
omsorg om bord.
18 skip med unike reiseruter over hele
verden. Forleng gjerne ferien med en
flott landpakke!
Fantastiske naturopplevelser med
Hurtigruten fra Svalbard i nord til
Antarktis i sør, og bli kjent med verdens
første hybride ekspedisjonsskip
MS Roald Amundsen.

15 skip med spennende ruter over hele
verden. Fokus på lengre cruise.

Mindre skip med unik service og
autentiske kulturopplevelser – ditt
boutique hotell på sjøen.
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