
Dag 1 • België - Kiel (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald 
en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 01u30 
vertrekken we via verschillende snelwegen richting Kiel 
waar we ’s middags inschepen aan boord van het luxe 
****cruiseschip MSC Splendida. Installatie in de kajuiten.

Dag 2 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen.

Dag 3 • Bergen (Noorwegen)
Bergen, één van de bekendere plaatsen in Noorwegen, 
staat bekend door o.a. de prachtige ligging in de luwte van 
zeven bergen en de karakteristieke Noorse bebouwing. 
Aan de kade staan de voor Bergen zo typerende huizen. Op 
een weekdag kunnen we tegenover Bryggen een bezoek 
brengen aan de beroemde vismarkt. Voor wie Bergen van 
bovenaf wil zien, is een rit met de Fløibanen ideaal.

Dag 4 • Olden (Noorwegen)
Olden, in de provincie Sogn og Fjordane, is een dorpje dat 
vaak onderschat of zelfs vergeten wordt door toeristen die 
Noorwegen aandoen. Het is gelegen aan het einde van 

de Nordfjord en vlakbij de Jostedal gletsjer, de grootste 
op het Europese vasteland. Niet ver van Olden vinden we 
het Jostedalsbreen Nationalparkcentrum. Dit museum is 
een bezoek meer dan waard. Het vriendelijke personeel 
neemt ons mee naar de ijstijd en zo komen we alles over 
gletsjers te weten. Een interessante uitstap in Olden is die 
naar Huaren. Klim tot zo’n 400 meter boven zeeniveau 
en geniet van het spectaculaire uitzicht over Olden en 
de Nordfjord.  Vanzelfsprekend mogen excursies naar 
Unesco’s Geirangerfjorden, de Briksdal gletsjer (een arm 
van de Jostedal gletsjer) niet ontbreken. 

Dag 5 • Flåm (Noorwegen)
We bereiken het beroemde Flåm, gelegen aan de 
Aurlandsfjord, dat deel uitmaakt van het fjordenstelstel 
van de Sognefjord. Een absolute must is een facultatief 
treinritje over de unieke en beroemde Flåmbaan, één van 
de mooiste treintrajecten ter wereld die ons vanuit Flåm 
naar Myrdal brengt! 
Opgelet: ontscheping in Gudvangen is met tenderboten en 
afhankelijk van de weersomstandigheden (ontschepen met 
tenderboten is minder geschikt voor mensen die slecht te been 
zijn).

Dag 6 • Stavanger/Lysefjord (Noorwegen)
Door de schitterende Lysefjord met de befaamde 
Preekstoel-rots, één van de grootste natuurattracties 
in Noorwegen, bereiken we de haven van Lysebotn. 
Vervolgens varen we verder naar Stavanger.  Stavanger 
heeft een charmant en kosmopolitisch oud stadshart met 
kleine houten huizen, bestrating van kinderkopjes, een 
historische haven, fraaie parken en een aantal interessante 
musea.

Dag 7 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen.

Dag 8 • Kiel - België
In de ochtend komen we aan in Kiel. Na het ontbijt 
ontschepen we en is het tijd voor de terugreis. Rond 
middernacht komen we aan in België en worden we terug 
thuis gebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast wor-
den
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Cruise Noorse Fjorden • MSC Splendida

De natuur van Noorwegen is fascinerend: woeste en pure natuur, besneeuwde bergen, een aaneenschakeling van fjorden met diepblauw 
water en magnifieke watervallen. De Noorse fjorden is door het tijdschrift National Geographic Traveler verkozen tot de beste en zuiverste 
toeristische bestemming ter wereld.



8 dagen / 7 nachten
volpension

Afreisdata
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Yacht Club 
Deluxe Suite*

12 & 26 juli 20 € 1050 € 1110 € 1340 € 1430 € 1800 € 2450

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds op 
aanvraag): € 770 € 810 € 1020 € 1100 € 1420 € 2060

3e en 4e volw. in één kajuit € 700 € 730 € 700 € 730 € 1060 € 1310

Kind van 0 tem 11 jaar € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300

Kind van 12 tem 17 jaar € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420

Drankenpakket per persoon 
(enkel per kajuit mogelijk) € 203 € 203 € 203 € 203 inbegrepen inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 17 
jaar (geen alcoholische dranken) € 133 € 133 € 133 € 133 inbegrepen inbegrepen

MSC SPLENDIDA
Een droom die op sublieme wijze uitkomt Het ecologische schip 
MSC Splendida neemt u mee in stijlvolle luxe naar de meest 
begeerde bestemmingen ter wereld, met als eerste bestemming 
het schip zelf.  Geniet van de livemuziek en het buitengewone 
aanbod van bars met designerthema en restaurants met veel 
culinaire hoogstandjes om uit te proberen, van authentieke 
mediterrane specialiteiten tot Amerikaanse steakhouse 
biefstukken. Sluit uw avond af met een show van wereldklasse 
in het Strand Theatre,beproef uw geluk in het Royal Palm Casino 
of dans nog tot het ochtendgloren in de Club 33 Disco.. Er is ook 
een breed aanbod van sportfaciliteiten, zoals vier zwembaden, 
een Power Walking Track, een squashbaan en een ultramoderne 
fitnessruimte. Na al uw inspanningen, kunt u ontspannen 
in de MSC Aurea Spa met heerlijke Balinese massages, 
thalassotherapie, geavanceerde schoonheidsbehandelingen, 
een Turks bad, een sauna, een bubbelbad en een solarium.  Of 
u kunt zonnebaden op het afgezonderde Top 18 zonnedek dat 
een schitterend uitzicht op zee biedt met zijn eigen spa-service 
en een bar en gratis fruitsticks. De kinderen en tieners kunnen 
tevens van hun eigen fantastische voorzieningen genieten. Op het 
prestigieuze voordek vindt u de exclusieve MSC Yacht Club, een 
weelderig schip binnen het schip met 71 ruime suites met een 
eigen conciërgebalie, een 24-uurs butlerservice, de privé Top Sail 
Lounge, een zwembaddek en een bar. 

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haardroger en 
toilet, interactieve tv, radio beschikbaar op de tv, telefoon, 
internetverbinding mits toeslag, minibar, kluisje

 � Kajuiten van het type BELLA: deze kajuiten, liggen op de 
lagere dekken en de buitenkajuiten hebben een belem-
merd zicht

 � Kajuiten van het type FANTASTICA: deze kajuiten liggen 
op de hogere dekken, met snelle toegang tot de liften en 
lounges en genieten van een 24-uur roomservice

 � Kajuiten van het type AUREA: naast alle kenmerken van 
“Bella” en “Fantastica” scheept u met voorrang in, geniet 
u van gratis wellnessproducten - kan u dineren op het 
ogenblik van uw keuze in een gereserveerde zone in het 
restaurant en genieten van all-inclusive onbeperkt drank-
jes - kan u profiteren van een fantastisch spa-pakket, 
waaronder een spa welkomstcocktail, een massage naar 
keuze uit het spa-menu, een zonnebanksessie en onbe-
perkt gebruik van sauna en Turks stoombad gedurende 
de cruise (alleen beschikbaar voor volwassenen).

 � Kajuiten van het type YACHT CLUB - DELUXE SUITE: 
rijkelijk ingerichte suites met uitstekend comfort op de 
voorsteven van het schip - Gastronomisch dineren in het 
privérestaurant MSC Yacht Club - Vrije keuze om te eten 
tijdens de openingsuren van het restaurant -  Exclusief 
zonneterras met zwembad, bubbelbad, solarium en 
bar - De panoramisch Top Sail Lounge met bar, after-
noon tea-service en een selectie van snacks en dit 20 
uur per dag - Er is elke avond live muziek in de Top Sail 
Lounge - Premium internetpakket, tot 4 GB (afhankelijk 
van lengte-cruise)*

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
 � Transfer naar en terug vanuit Kiel met een luxe 
*****ROYAL CLASS AUTOCAR

 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 
8e dag het ontbijt

 � Cocktail van de kapitein.
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit 
België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien: vanaf 12 jaar € 10 pp/pd en kind van 2 tem 
11 jaar € 5 pp/pd

 � Uitstappen
 � Drankenpakket ‘Easy Package’: Onbeperkt verbruik van alle 
dranken tot € 6 • Bier van de tap • Specifieke selectie van 
huiswijnen per glas • Geselecteerde sterke dranken, cock-
tails en aperitieven • Alcoholvrije cocktails • Frisdranken en 
vruchtensappen per glas • Energiedranken • Mineraalwater 
in flessen • Klassieke warme dranken (espresso, cappuccino, 
caffe latte, thee) • Koffie en warme chocoladespecialiteiten

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart.
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers 
doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen bevoegde 
instanties te contacteren

* Yacht club Deluxe Suite max. 3 pers. in kajuit • Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 
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