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Opplev Norge på en trygg og prisgunstig måte om bord på nyoppussete MS Richard With!
Turen er ferdigpakket med fly og hotell, samt cruise med helpensjon fra Kirkenes til Bergen
Om MS Richard With
MS Richard With er oppkalt etter Hurtigrutens grunnlegger, og ble
totalrenovert i 2018
Skipet har gjennomgått en full oppgradering av alle lugarer, suiter og
fellesarealer som vil komme deg som gjest til gode i form av mer
komfort, ny teknologi og en bedre utsikt til den spektakulære
norskekysten.

Brygga Bistro har blitt erstattet med en arkade og et splitter nytt
aktivitetssenter som vil fungere som hovedkvarteret for
ekspedisjonsteamet
Kysten Fine Dining, som serverer lunsj og middag à la carte, har fått
en total “makeover”. I innbydende omgivelser kan du nyte kulinariske
retter basert på gode, lokalproduserte råvarer som fersk fisk og
sjømat.

Alle lugarer og suiter har blitt totalrenovert. Treningsrommet har blitt
større, badstuen er oppgradert og i tillegg finner du nå to boblebad
om bord. Betydelig større vinduer i Torget, hovedrestauranten, som
gir bedre lys og en bedre utsikt.

På den mer tekniske siden har skipet også gjennomgått flere
forbedringer som installasjon av landstrømfunksjoner og et nytt
luftkondisjoneringssystem.

Priser per person i dobbeltlugar:

Turprogram

Utvendig lugar Polar

Kr. 16.900.-

Utvendig lugar Superior

Kr. 19.900.-

9. sept. 	Fly til Kirkenes,
overnatting på
Scandic Kirkenes

Inkludert er fly fra Bergen eller Oslo til Kirkenes, en overnatting i Kirkenes dagen før
avreise, samt reise i lugar inkludert helpensjon (frokost, lunch og 3- retters middag)
om bord på MS Richard With fra Kirkenes til Bergen.

10. sept.	Avreise med MS
Richard With fra
Kirkenes kl. 12.30
15. sept.	Ankomst Bergen
kl. 14.30

NORGESFERIE!

Kontakt oss på telefon: 55 59 68 50 eller på e-post: gruppe@cruisespesialisten.com

