Dersom vi er heldige kan vi få se nordlys.

30 %
rabatt på
ordinær
pris!

Langs kysten med Hurtigruten

Magisk jule- &
nyttårscruise

Du kan velge mellom to ulike avreiser:
TUR 1 er på MS Finnmarken, Hurtigrutens
største skip langs kysten, og som ble
oppgradert i 2020. På denne turen feires
julen om bord, før ankomst Bergen på
nyttårsaften.
TUR 2 er på MS Kong Harald, nyoppusset i
2016, der nyttårsaften tilbringes om bord.
På tur 2 har vi også med vår egen reiseleder fra Cruisespesialisten
Om bord er det god stemning, nydelig
mat tilrettelagt for årstiden, forelesninger
og aktiviteter inne på skipet og ute på
dekk. Boblebad og sauna kan være godt

Pris per person i innvendig lugar

Kr 12.900,-

Utv. lugar Polar, nedre dekk kr 14.900,Utv. lugar øvre dekk kr 18.900,Begrenset antall enkeltlugar u/tillegg

når det er kaldt ute, og inne er det varme
restauranter, bar, oppholdsrom og
bekvemme lugarer.

Prisen inkluderer:
• Reise i lugar på 12 dagers rundtur
Bergen – Kirkenes – Bergen.
• Helpensjon om bord (frokost, lunsj,
samt 3-retters middag)
• Sesongens aktiviteter om bord.
• Tur 2: Reiseleder fra
Cruisespesialisten
• Lugarnummer blir tildelt ved innsjekk

På begge avgangene er det meget gode
helse- og sikkerhetstiltak, og både i bestillingsprosessen og om bord er det fokus på
din trygghet i COVID- 19- perioden.

Ikke inkludert:
• Vi hjelper gjerne med
evt. reise til Bergen.
• Utflukter gjennom Hurtigruten
anbefaler vi å bestille om bord

Hvorfor ikke feire høytiden med en magisk reise i Norge? Opplev
norskekysten på en vakker 12 dagers klassisk rundtur fra Bergen til
Kirkenes og tilbake til Bergen.
Besøk 34 havner, seil i noen av verdens
mest kjente fjorder og se uforglemmelig
landskap på veien. Få kunnskap fra utfyllende forelesninger og aktiviteter med
kystguidene om bord.

TUR 1: MS FINNMARKEN
20. – 31. DESEMBER – 12 DAGER
TUR 2: MS KONG HARALD
26. DES. 20. – 6. JAN. 21 – 12 DAGER

Turprogram:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12

Bergen, avreise kl. 21.30
Florø - Molde
Kristiansund - Rørvik
Brønnøysund - Svolvær
Stokmarknes - Skjervøy
Øksfjord - Berlevåg
Båtsfjord - Kirkenes
Mehamn - Tromsø
Tromsø - Stamsund
Bodø - Rørvik
Trondheim - Ålesund
Ålesund - Bergen, ank. kl. 14.30

For utfyllende program,
informasjon og påmelding:

Cruisespesialisten

www.cruisespesialisten.com
gruppe@cruisespesialisten.com
Telefon 55 59 68 40

VIOVER60

