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12 dagen / 11 nachten - volpension
Vertrekdatum: 09 juni 22 Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 

Fantastica
Buitenkajuit 

Bella
Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 1540 € 1610 € 1790 € 1930 € 2115 € 2300 € 2550
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 995 € 1045 € 995 € 1045 € 995 € 1045 € 1620
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 885 € 970 € 1120 € 1245 € 1405 € 1570 € 1935
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Hamburg (Duitsland) 
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 01u00 vertrekken we via verschillende 
snelwegen richting Hamburg waar we ’s namiddags inschepen aan boord van het ****MSC Orchestra. 

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

Dag 3 • Ålesund (Noorwegen) 
’s Ochtends komen we aan in Ålesund. Deze Noorse stad is prachtig gelegen op drie eilandjes aan de ingang van de Storfjord. De eilandjes 
zijn door middel van bruggen met elkaar verbonden. De Storfjord is ongeveer 100 km lang en dringt met talrijke vertakkingen landinwaarts. 
Een grote brand verwoestte in 1904 bijna de gehele stad. De huizen waren toen opgetrokken uit hout en werden herbouwd in de huidige 
Jugendstil, wat bijzonder is voor een Noorse stad. Ontelbare torentjes, spiralen en schitterende versieringen maken van Ålesund een 
sprookjesachtige stad. Tevens is Ålesund de grootste vissershaven van Noorwegen. 

Dag 4 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en het luxe schip verder te verkennen. 

Dag 5 • Honningsvåg/Noordkaap (Noorwegen) 
In de namiddag meren we aan in Honningsvåg, een dorpje gelegen op minder dan 2.000 km van de Noordpool. Van hieruit is het mogelijk 
om een uitstap te maken naar de Noordkaap. De route naar de Noordkaap is zeer bizar en geeft de impressie van een ruw poolgebied. De 
Noordkaap is het meest noordelijke punt van Europa. Het is een onherbergzame rots op 307 m hoogte met, bij goed weer, een fascinerend 
en weids uitzicht op een stuk fjordenkust en de Noordelijke IJszee. 

Dag 6 • Hammerfest (Noorwegen) 
Hammerfest ligt binnen de noordpoolcirkel, maar is dankzij de Golfstroom nagenoeg ijsvrij. Door de noordelijke ligging is het hier gedurende 
de winter drie maanden lang donker. ’s Zomers daarentegen komt de zon niet onder de horizon, de zogehete middernachtzon. In Hammerfest 
zijn veel graven te vinden die nog stammen uit het stenen tijdperk. 

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

Dag 8 • Molde (Noorwegen) 
Molde is de hoofdstad van de Noorse provincie Møre og Romsdal. Molde is gelegen tegen een beschutte helling aan de Romsdalsfjord. 
Molde is ook wel bekend als ´Rozenstad´. Deze naam dankt het aan de vele rozentuinen die er te vinden zijn. Daarnaast is Molde ook bekend 
van de panoramische uitzichten over de met sneeuw beklede bergtoppen aan de zuidelijke kant van de fjord. 

Dag 9 • Hellesylt (Noorwegen) 
In de ochtend varen we de prachtige Geirangerfjord binnen. Hier is de natuur heer en meester! Geniet van de diepblauwe kleuren, majestueuze 
watervallen, besneeuwde bergtoppen en adembenemende panorama’s. Het is niet voor niets dat de Geirangerfjord opgenomen is op de 
Unesco werelderfgoedlijst. Hellesylt is een heel klein dorpje aan het einde van deze fjord. Het plaatsje is niet alleen gericht op de fjord maar ook 
zeker op het prachtige bergland. We blijven de hele dag in Hellesylt. We varen nogmaals door de Geirangerfjord en zetten koers naar Bergen. 

Dag 10 • 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 11 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en het luxe schip verder te verkennen. 

Dag 12 • Hamburg - België 
In de ochtend komen we aan in Hamburg. Na het ontbijt ontschepen we en is het tijd voor de terugreis naar België. 

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden.

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

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Reserveer op voorhand uw uitstappenpakket: www.lauwers.be

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
• Transfer naar en terug vanuit Hamburg met een luxe*****ROYAL CLASS AUTOCAR
• Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 12e dag het ontbijt
• Drankenpakket ‘Easy Package’ 
• Cocktail van de kapitein
• Galadiner
• Animatie overdag en avondspektakel
• Haventaksen
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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CRUISE NAAR DE NOORDKAAP
MSC ORCHESTRA

Duitsland - Noorwegen

TROMSOTROMSO

TRONDHEIMTRONDHEIM
MOLDE FJORDMOLDE FJORD
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HONNINGSVAG HONNINGSVAG 
((NoordkaapNoordkaap))

NOORSE ZEE
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