Krydstogt til Grønland og
Island med MSC Poesia

Denne rejse er et sandt eventyr i det nordatlantiske hav!
Krydstogtet går til Grønland, som helt naturligt er en drøm for
mange danskere at besøge. På vejen frem og tilbage venter
desuden Islands vilde natur, stenalderkultur på de skotske
Orkney-øer og reminiscenser fra vikingetiden på Isle of Lewis i
de Ydre Hebrider.

22 dage
Fra-pris pr. person i kr.

25.398,-

Det er med andre ord en sørejse af de sjældne med
bjergtagende natur, unik kultur, dansk historie og herligt
rejsefællesskab med andre danskere. Rejsen foregår ombord på
MSC Poesia, der tilbyder både afslapning og aktiviteter, når I er
på havet.

Sejl fra København til Warnemündes maritime
charme
Oplev Orkney-øernes unikke beboelser fra den
yngre stenalder
Gælisk kultur i Stornoway på de Ydre Hebrider

Et sjældent udbudt krydstogt, som ovenikøbet er all inclusive. Så
tøv ikke med at bestille jeres Grønlandseventyr.

Gennemsejling af Prins Christians Sund
Se Ilulissats UNESCO-beskyttede isbjerge
Udforsk Nuuks kontrastfyldte metropol
Islands bragende natur med vandfald, varmekilder og
vulkaner
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Dagsprogram
01.07.23: Afrejse fra
Danmark
MSC Poesia ligger i Københavns havn og venter på jeres
ombordstigning fra kl. 13.00.
Der er mulighed for at nyde jeres første frokost ombord,
hvis I vælger at tjekke ind så tidligt. Så har I også
mulighed for at gøre jer bekendte med skibets mange
faciliteter.
Kl. 18.00 stævner MSC Poesia ud fra København og
sætter kursen mod det første stop: Warnemünde.

02.07.23: Warnemünde,
Tyskland

kl. 08.00.
I Warnemünde bor ca. 9.000 indbyggere, og naturen, de
dejlige strande, den fantastiske beliggenhed og det
hyggelige bymiljø er nok de faktorer, som gør
Warnemünde til et eftertragtet feriested. Det gamle
fyrtårn fra 1897 er en stor attraktion. Eksempler på
smukke, gamle bygninger i byen ses bedst i
Alexandrinenstrasse.
Den gamle hansestad Rostock ligger blot 20 km væk og
er også et besøg værd med de gamle huse og pladser.
Ikke mindst den smukke Neuer Markt med rådhuset og
Kerkhofhaus er værd at se. Også kirker er der masser af i
Rostock og et af de ypperste eksempler er Marienkirche
fra 1200-tallet.
MSC Poesia sejler fra Warnemünde igen kl. 17.00, og
kursen sættes nu mod Orkney-øerne, som I når frem til
efter en dag på havet.

Skibet ankommer til den nordtyske kystby Warnemünde
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Maritim charme i Warnemünde

03.07.23: På havet

Kirken kan dateres til 1137. Andre attraktioner i byen er
Bishop's Palace og Earl's Palace fra 1600-tallet.

I har nu hele dagen på havet til at nyde livet og
faciliteterne ombord på MSC Poesia. MSC Poesia er i
rederiets Musica-klasse og byder på 13 dæk, 1.275
kahytter og fire swimming pools.

Uden for Kirkwall ligger endnu flere historiske
attraktioner, som har været på
UNESCO-verdensarvslisten siden 1999:

Poesia byder på et hav af faciliteter for sine gæster, bl.a:
Mini-golf og jogging track
Aurea Spa, sauna, dampbad, aerobics,
Thalassoterapi, træningslokale og yoga
Biograf, kasino, bibliotek og teater
Shoppingområde med tax free butikker og gallerier
Restauranter, sushibar og vinotek
Her er således noget for alle, unge som ældre.

04.07.23: Kirkwall,
Orkney-øerne, Skotland
MSC Poesia lægger til i Kirkwall kl. 09.00. Kirkwall ligger
på hovedøen Mainland og er hovedstad for
Orkney-øerne.
Kirkwalls helt store attraktion er sandstenskirken St.
Magnus Cathedral, der af mange anses for at være den
fineste middelalderbygning i det nordlige Skotland.
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Skara Brae - reminiscenser af gamle beboelser
Maeshowe - minder om de danske gravhøje og med
samme funktion
The Ring of Brodgar og The Stones of Stenness har lighed med Stonehenge
Det er næsten et must at se disse forhistoriske steder,
hvoraf Skara Brae på vestkysten har de tydligste
reminscenser fra tiden.
Tjek rederiets udflugtsprogram her. Der er flere
muligheder for at opleve ovenstående attraktioner.
Der er afgang fra Orkney-øerne igen kl. 17.00.

05.07.23: Stornoway, Isle
of Lewis, De Ydre
Hebrider, Skotland
I har i dag ankomst i den hyggelige by Stornoway på de
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Bragende natur ved Akureyri

Ydre Hebrider kl. 08.00.

Der er afgang fra Stornoway igen kl. 16.00, og efter en
dag på havet er der ankomst til Reykjavik.

Stornoway er hovedbyen på de vestlige øer og
hovedstaden i Lewis og Harris i Skotland. Med sine blot
ca. 7.000 indbyggere er Stornoway den største by på De
Ydre Hebrider.
Byen blev grundlagt af vikinger i begyndelsen af det 9.
århundrede og har igennem tiderne været solgt adskillige
gange til skotske rigmænd for i starten af det 19.
århundrede at blive foræret til byens folk.
Stornoway giver besøgende et unikt indblik i De Ydre
Hebriders kultur, som er gået i arv gennem generationer
af gæller, keltere og vikinger. De Ydre Hebrider er en af
de få tilbageværende højborge i det gæliske sprog, som
findes i øernes traditionelle musik og på vejskilte.
I dag er Stornoway et populært turistmål med en travl
havn, som for mange er indgangen til øen Lewis og dens
mange attraktioner. Stornoway byder på adskillige
seværdigheder, bl.a. Stornoway Town Hall, Lewis Castle,
kunstcentret og Lewis Loom Center. I en stor del af
centrum har biler ingen adgang, og her vil I opleve
hyggelige butikker, som bl.a. sælger den berømte Harris
Tweed, som væves på de Ydre Hebrider.
Med dramatiske landskaber, en unik gælisk kultur og en
fascinerende historie er dette et godt sted at opleve det
hebrideanske eventyr. I vil helt sikker bliver overvældet
af de vilde bjerge og vidder, de hvide strande og de
forrevne kystlinjer.
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06.07.23: På havet
Mens MSC Poesia sejler jer videre til nye eventyr på
Island, kan I slappe af og nyde den nordiske sommersol
på skibet. Slap af ved en af de fire swimmingpools, eller
spil en tenniskamp på dækket, hvis I vil være aktive. I kan
også forkæle jer selv i spaen eller shoppingområdet. Der
er noget for enhver!

07.07.23: Reykjavik, Island
I dag er der ankomst i Reykjavik kl. 07.00.
Reykjavik, Islands hovedstad, er lille i størrelse, men
kæmpestor i kulturarv. Grundlagt for tusinder af år siden
af nordiske bosættere kan Reykjavik prale af en
betagende kystlinje med naturskønne halvøer, skønne
stræder og maleriske øer.
Reykjavik har masser at byde på, og højdepunkterne er at
spise et måltid på toppen af Perlen, bade i Den Blå
Lagune og se Hallgrimskirken, rådhuset og
Hofdi-bygningen, (hvor Gorbatjov og Reagan mødtes i
1986 og lagde fundamentet til afslutningen på den kolde
krig).
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Masser af lomviger ved Isafjordur

Sidst men ikke mindst har Reykjavik mange interessante
museer, man kan besøge. Nationalmuseet, Reykjaviks
kunstmuseum og ikke mindst Asmundur Sveinssons
skulpturmuseum. Her er der udstillet en mængde af
kunstnerens arbejder, både indendørs og i haven.
Sveinsson regnes for en af Islands pionerer inden for
skulpturkunst.
Skibet forlader Reykjavik og Island kl. 20.00 og turen går
nu mod et af turens store højdepunkter, nemlig
Grønland, hvor I skal tilbringe de næste mange dage.
Men først venter en dag på havet, før I når frem til Prins
Christians Sund, som I skal gennemsejle.

08.07.23: På havet
Endnu en dejlig, afslappende dag på havet. Nyd udsigten
over det nordlige Atlanterhav fra en af skibets mange
barer og lounges, eller gå på opdagelse i alle de indendørs
faciliteter, der bl.a. byder på biograf, teater og kasino.

lange fjordsystem går for at være et af verdens
smukkeste af slagsen med høje, spidse bjerge - helt op til
2.200 m.o.h. - med utallige gletsjere, der flyder ned i
sundet, hvor de efterfølgende kælver enorme isbjerge og
med et fantastisk farvespil i naturen, som sent glemmes.
Prins Christians Sund (på grønlandsk: Ikerasassuaq)
strækker sig 100 km fra Danmarkstrædet i øst til
Davisstrædet i vest og er opkaldt efter kong Christian d.
8. Langs det 100 km. lange sund ligger der kun én bygd,
Aappilattoq, som beboes af i alt 100 mennesker. Bygden
ligger meget fotogent omgivet af stejle, sneklædte
bjergtoppe og er nok værd at ofre et par billeder på (der
lægges ikke til her).
Ved indsejlingen til sundet i øst ligger en vejrstation, der
blev grundlagt af amerikanerne under 2. Verdenskrig.
Den skulle bl.a. sørge for, at skibsfarten havde
troværdige informationer om vejret ved Kap Farvel. Da
M/S Hans Hedtoft i 1959 stødte på et isbjerg ved Kap
Farvel, var radiotelegrafisten på den amerikanske
vejrstation den første, som opfangede skibets nødsignal.
Nyd den enestående sejlads gennem det naturskønne
område.

09.07.23: Sejlads gennem
Prins Christians Sund
Efter turen over det nordlige Atlanterhav når I i dag frem
til sydspidsen af Grønland og påbegynder et mageløst
cruise indenskærs gennem Prins Christians Sund. Dette
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10.07.23: På havet
Nyd dagen ombord på MSC Poesia, og nyd sejlturen op
langs Grønlands sydvestkyst, før I når Nuuk i morgen
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Sejlads gennem Prins Christians Sund

tidlig.

11.07.23: Nuuk, Grønland
I ankommer til Nuuk tidligt om morgenen kl. 06.00.
Nuuk blev grundlagt i 1728 af missionæren Hans Egede
og har i dag ca. 16.800 indbyggere. I dag er Nuuk en livlig
by omgivet af majestætisk natur og beboet af
grønlændere, der lever en kontrastfuld tilværelse
påvirket af traditionelle livsformer og moderne twists.
Den er på mange måder moderne med
gourmetrestauranter, modebutikker og det
nordlys-inspirerede kulturhus Katuaq. Men en tur
gennem byens gamle kvarterer viser med al tydelighed,
at historien og traditionerne stadig spiller en væsentlig
rolle.
Udendørsentusiaster kan finde masser at lave, fra ture i
vildmarken, til at kigge på dyrelivet, vandring og
kajaksejlads, til snesko-udflugter (i sæsonen), fiskeri og
jagt. Det er enhver fotografs drømmested med et motiv
af evigt skiftende landskaber af gletsjere og isbjerge,
hvalobservationer og nordlys. Foodies finder kulinariske
eventyr, og kunstnere beundrer museer og
kunstgallerier, der er i verdensklasse.

Hvalobservationer - om sommeren kommer op
mod 15 forskellige hvalarter ofte ganske tæt på
kysten og kan let ses
Vandreture i naturen - bl.a. turen til toppen af det
772 m. høje bjerg Ukkusissat eller "bare" en tur
langs vandet og de farverige huse ved bl.a.
Myggedalen
Bådture - kom på en dagstur i båd, og se isbjerge,
hvaler og små bygder
Grønlands Nationalmuseum - dyk ned i landets
historie illustreret med bl.a. kunst og billeder
Katuaq - kulturhuset, som byder på musik, teater
og vandreudstillinger hele året
Foodie-eventyr - spis på en af Nuuks mange
spændende retter og lokale ingredienser, som ikke
opleves mange andre steder
Tjek rederiets udflugtsprogram i Nuuk. Her er der
mulighed for at opleve flere af ovenstående ting.
Kl 16.00 er der afsejling fra Nuuk, og MSC Poesia sætter
kursen op langs med Grønlands vestkyst mod Ilulissat,
det tidligere Jacobshavn, hvor I får rigtig god tid til at
opleve det UNESCO-beskyttede område, berømt for sine
mange isbjerge.

Der er meget at opleve i Nuuk. Blandt højdepunkterne
er:
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Nuuk - Foto: Carlo Lukassen / Visit Greenland

12.07.23: Ilulissat
(Jakobshavn), Grønland

13.07.23: Ilulissat,
Grønland

Ankomst til Ilulissat, som ligger ud til Diskobugten, kl.
16.00. Med en befolkning på omtrent 4.530 indbyggere
er det Grønlands tredjestørste by. Der er fire bygder,
som hører til Ilulissat og 3.500 slædehunde.

Isfjelde er en af de fem store arktiske oplevelser i
Grønland, og man kan se dem i tusindvis fra luften, på
vandet eller fra land ved Ilulissat Isfjord.

Ilulissat betyder "isfjelde", og isfjeldene er den primære
årsag til at besøge området. Isfjeldene i Diskobugten
kommer fra gletsjeren ved Ilulissat, Sermeq Kujalleq, som
er verdens hurtigste gletsjer. Den bevæger sig med 40
meter om dagen og danner ca. 46 m3 isfjelde om året.
Man mener, at det isfjeld, der sænkede Titanic, kom her
fra området.
Knud Rasmussen blev desuden født i Ilulissat, og hans
barndomshjem er nu et museum, helliget hans liv og hans
mange ekspeditioner.
At opleve isfjorden og de mange isbjerge et et must, når
man er her. Tjek rederiets udflugtsprogram i Ilulissat. Her
er der masser af muligheder for at opleve isbjergene på
forskellig vis: på vandreture, på et fjordcruise og fra
luften. Valget er jeres.
I overnatter på skibet og har endnu en dag i Ilulissat i
morgen.
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Det kan være svært at sætte de rette ord på dette galleri
af enorme isskulpturer - det er ganske enkelt et
enestående syn, når man står der og skuer ud over
bugten med de drivende isbjerge. Magisk! Tjek rederiets
program for udflugter i Ilulissat.
Isbjergene ved Ilulissat er guf for fotoentusiater, og de
pittoreske omgivelser indbyder bare til at tage en evig
strøm af billeder. Herunder har vi samlet de bedste
steder, hvorfra man kan få sine fotos i kassen:
Fra Hotel Arctic - det ligger lidt uden for byen med
udsigt direkte til bugten og byens centrum. Selv om
I ikke bor der, kan man altid snuppe en drink i
baren eller nyde et måltid i den luksuriøse
restaurant, mens den fantastiske udsigt nydes.
Fra broen over havnen - midt på broen, der
forbinder byen med vejen til Hotel Arctic, er der en
smuk udsigt over havnen.
Fra mindesmærket for Knud Rasmussen - i
Ilulissats industriområde står statuen af Knud
Rasmussen, hvor man får en enestående udsigt
over Diskobugten
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Smukke, farverige huse ved Nuuk

Fra Zions Kirke - den ligger spektakulært ved
bugtens bred, og herfra ligger bugten helt åben for
at kunne tage fantastiske billeder.
Fra den gule vandrerute til Isfjorden - langs ruten,
som strækker sig fra byen ud til mundingen af
isfjorden, er der helt utrolige fotomuligheder.
Fra den blå vandrerute til Isfjorden - dette er
måske det allerbedste sted for at tage billeder af
Isfjorden, eftersom promenaden leder i denne
retning. På denne rute er der som regel isbjerge i
overflod og i alle størrelser.
Nyd dagen i Ilulissat, inden det kl. 18.00 er tid til at
forlade det unikke område.

14.07.23: På havet
Turen går tilbage langs med Grønlands sydvestkyst - med
kurs mod Qaqortoq - og I har en fuld dag til at nyde de
naturlige omgivelser, såvel som de mange faciliteter på
MSC Poesia.

15.07.23: Qaqortoq,
Grønland

Qaqortoq, kl. 10.00. Byen er med sine blot 3.300
indbyggere dog ikke større end at den kan opleves til
fods.
Qaqortoq er en helt anden oplevelse, end den I netop
kom fra, med en oplevelsesverden domineret af kunst- og
kulturtilbud, nordbohistorie, isfjelde, sejlture, varme
kilder, kajaksejlads og vandreture.
Det kan anbefales at besøge Qaqortoq Museum, som
ligger i byens ældste bygning, en sorttjæret
kolonibestyrerbolig, der blev opført i 1804. Her er blandt
andet rekonstrueret "det blå værelse" og "det røde
værelse", hvor henholdsvis Knud Rasmussen og Charles
Lindbergh har overnattet. Nordboernes historie er i
fokus, og der er fund af harpuner, kajakker og spækposer.
I tilknytning til museet er opført en tro kopi af en
tørvehytte fra begyndelsen af sidste århundrede.
Fjordene omkring byen er en vellidt kajakdestination, og
man kan sejle med små passagerbåde til bl.a. Hvalsey
kirkeruin, Narsaq, Igaliku og til de varme kilder i
Uunartoq.
Tjek rederiets udflugtsprogram i Qaqortoq.
Der er afsejling fra Qaqortoq igen kl. 22.00. Kursen
sættes nu retur mod Island, som I når frem til efter to
dage på havet.

I ankommer til det sydlige Grønlands største by,
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Isfjorden ved Ilulissat

16.-17.07.23: På havet
I har nu hele to dage på havet til at nyde livet og
faciliteterne ombord på MSC Poesia. MSC Poesia er i
rederiets Musica-klasse og byder på 13 dæk, 1.275
kahytter og 4 swimming pools.
Poesia byder på et hav af faciliteter for sine gæster, bl.a:
Mini-golf og jogging track
Aurea Spa, sauna, dampbad, aerobics,
Thalassoterapi, træningslokale og yoga
Biograf, kasino, bibliotek og teater
Shoppingområde med tax free butikker og gallerier
Restauranter, sushibar og vinotek
Her er således noget for alle, unge som ældre.

18.07.23: Isafjørdur, Island
Der er ankomst til Isafjørdur i det vestlige Island kl.
07.00. Isafjørdur er en lille by med blot 3.000 indbyggere,
men omgivet af storladen og mægtig natur. Trods sin
størrelse rummer byen en vis international stemning og
er kendt for sit rige kulturliv, hvor musik og kunst har
lange rødder i byens historie.
De væsentligste attraktioner i området er:
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Den gamle bydel med træhuse fra 1800-tallet
Vandre- eller cykelture i den omgivende natur
Sudureyri, en fiskerlandsby 23 km fra Isafjørdur
Dynjandi, et af de smukkeste vandfald i Island, 87
km væk
Pingeyri, hjemby for de islandske sagaer
Sudavik, 20 km fra Isafjørdur med gode
vandremuligheder
Vigur Island med de mange fugle, inkl. masser af
søpapegøjer (lunder)
Tjek rederiets udflugtsprogram i Isafjørdur. Her er der
masser af muligheder for at opleve flere af ovennævnte
attraktioner.
Der er afrejse fra den lille kystby igen kl. 18.00, og i
morgen venter smukke Akureyri.

19.07.23: Akureyri, Island
MSC Poesia ankommer til Akureyri kl. 07.00. Akureyri er
Islands næststørste by med 18.000 indbyggere og ligger
på nordkysten af Island i bunden af Eyjafjord.
Beliggenheden er intet mindre end spektakulær, omgivet
af 1.500 meter høje bjerge, og blot 60 km fra
polarcirklen, men klimaet er mildt med op til 25 grader
om sommeren.
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Ilulissat

Akureyri er ikke større, end at den kan opleves til fods.
Nyd en vandretur langs den historiske og idylliske
havnefront med den gamle bydels smukke, gamle huse,
der hver især har deres egen historie. Især to huse
tiltrækker sig opmærksomheden:
Laxdalshús - bygget i 1794 og byens ældste hus.
Huset er nyligt renoveret og tjener i dag som
kirkekontor.
Nonnahús - den islandske forfatter Jón Sveinssons
hus, bygget i 1850. Huset er stort set bevaret fra
dengang og rummer stadig møbler og anden
indretning fra tidligere.
Af andre attraktioner i byen er det især den smukke
kirke, der vækker opsigt. Dels med sin placering på
toppen af en bakke, dels med sin smukke arkitektur. Den
botaniske have må I heller ikke gå glip af med sin
fornemme samling af endemiske planter fra Island.
I den umiddelbare omegn af Akureyri er det især det
imponerende vandfald ved Godafoss og det smukke
sø-område ved Myvatn, der tiltrækker sig
opmærksomheden. Vil I se hvaler, er den nærliggende, og
charmerende by, Husavik, et godt udgangspunkt.

hjemrejsen.

20.-21.07.23: På havet
I har nu to fulde dage på havet, hvor der er god tid til at
fordøje de mange indtryk fra de seneste 19 dages
oplevelser. Husk også at nyde det ubekymrede liv på
MSC Poesia, hvor alt bliver serveret for jer, og der er
masser af underholdning både om dagen og aftenen.

22.07.23: Ankomst til
København
I ankommer til København kl. 10.00. I kan nå at nyde
morgenmaden, mens skibet sejler ind til København og
efter ankomst skal skibet forlades iht. de givne
instrukser.
Et spektakulært og oplevelsesrigt krydstogt er til ende men med uforglemmelige minder på nethinden og i
kameraet.

Tjek rederiets udflugtsprogram i Akureyri. Her er der
flere muligheder for at opleve selve Akureyri på
forskellig vis, samt opleve de mange naturundere i
området.
Akureyri forlades igen kl. 15.00, og I begynder nu
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Qaqortoq ved sommertid - Foto: Reinhar Pantke / Visit Greenland

Fordele ved en Bella,
Fantastica eller Aurea
oplevelse
Hver kahyt er tilknyttet en oplevelse: Bella, Fantastica og
Aurea (afh. af kahyt):
En kahyt med Bella-experience giver følgende fordele:
Daglige aktiviteter for hele familien og
børneklubber
Bred vifte af frisklavede retter i både restaurant &
20 timers buffet
Prisvindende underholdning med teater og shows i
Broadwaystil
Rabat ved forudbestilling af drikkepakker
Opnå MSC Rejseklub point, der giver rabatter og
andre fordele på dine efterfølgende krydstogter
Bemærk! Med Bella Experience kan man ikke selv vælge
kahyt - denne tildeles senest ved ombordstigning.
En kahyt med Fantastica-experience giver følgende
fordele:
Alle fordelene ved Bella, plus yderligere
Valg mellem forskellige kahytskategorier, alt efter
beliggenhed, størrelse og dæksplacering
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Valg af kahytsnummer indenfor valgte
kahytskategori
Prioriteret valg af placering ved middag
Gratis levering af morgenmad i kahytten
Roomservice 24 timer i døgnet (levering er gratis
men man betaler for varerne der bestilles)
1 gratis ændring af afrejsedato (bemærk at der kan
være omkostninger forbundet med
flyreservationer etc.) Gratis ændring gælder ikke
grupperejser (Rejs med andre danskere)
20% rabat ved forudbestilling og -betaling af
udvalgte specialrestaurant pakker
En kahyt med Aurea-experience giver følgende fordele:
Alle fordelene ved Bella og Fantastica, plus
yderligere
Prestigefyldte kahytter med udsigt, på de højere
dæk eller nær spa-afdelingen
Velkomstpakke i kahytten med Prosecco og
chokolade
Gratis adgang til det termiske område og Top
Exclusive Solarium under hele krydstogtet
Middag i et reserveret område af restauranten
med "My Choice Dining", som tilbyder fleksible
spisetider
Morgenkåbe og tøfler i kahytten samt pudemenu
40% rabat på forudbestilt og -betalt udvalgt
spa-pakke
10% rabat på alle spa behandlinger, som købes
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Qaqortoqs fontæne - Foto: Aningaaq carlsen / visit greenland

ombord
Prioritetsboarding

hovedrestauranter og specialrestauranter. Desuden
inkluderer det også Ocean Cay og andre eksklusive
destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer som
Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe
Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

Tilkøb til rejsen:
Drikkepakker
EASY PAKKE INKLUDERET
Ubegrænset forbrug af drikkevarer som nedenfor.
Nyd friheden til at slukke din tørst når som helst med et
udvalg af husets vin pr. glas, fadøl (Heineken*), et udvalg
af spiritus og cocktails, alkoholfrie drikke, sodavand, juice
pr. glas, mineralvand på flaske og varme drikke (kaffe,
espresso, cappucino, caffe latte, varm chokolade og te).
Du kan nyde dette tilbud i alle barer ombord, i
selvbetjeningsbuffeten og i restauranterne, undtagen i
specialrestauranterne. *Ølmærket kan variere.
EASY PLUS PAKKE, tillæg kr. 1.890 Alle drikkevarer op
til 8€ / 9$!
Easy Plus-pakken inkluderer dine favoritcocktails frosne og klassiske - forskellige spiritusmærker, aperitifs
og likører. Et stort udvalg af vine indgår pr. glas samt 10%
rabat på vinflasker købt ombord. Stort udvalg af fad- og
flaskeøl, alkoholfrie cocktails, sodavand, mineralvand,
kaffedrikke (latte, espresso, cappucino m.v.), varm
chokolade og te. Easy Plus-pakken inkluderer alt det
ovennævnte, som serveres i vores barer, bufféter,

Ring 65 65 65 65
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PREMIUM EXTRA PAKKE, tillæg kr. 4.620 Alle
drikkevarer op til 13€ / 15$!
Vores Premium Extra-pakke indeholder en omfattende
mængde af frosne og klassiske cocktails, spiritus af
premium brands, aperitifs og likører. Derudover findes et
varieret udvalg af vin og champagne pr. glas, 25% rabat
på vin- og champagneflasker, som købes ombord, og hele
vores udvalg af øl, sodavand, frugtjuices, mineralvand,
energidrikke, kaffe (latte, espresso, cappucino m.v.) varm
chokolade og te. Premium Extra-pakken kan nydes i
vores barer, bufféter, hovedrestauranter og
specielrestauranter samt Ocean Cay og andre eksklusive
destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer
såsom Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean
Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.
Pakken er personlig og samme pakke skal bestilles af alle
gæster som deler kahyt/ønsker at spise ved samme bord.

www.benns.dk

Reykjavik med Hallgrimmskirken

Fast pris | Fast afrejse BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
De fleste af vores krydstogter falder ind under vores
eget rejsekoncept - 'Fast pris, Fast afrejse'. Dette
rejsekoncept, som kun BENNS tilbyder, er målrettet de
rejselystne danskere, der både ønsker individuel
fleksibilitet og muligheden for socialt samvær med andre
under rejsen.
Konceptet kalder vi for 'Fast pris, Fast afrejse', og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting
mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.
En af de helt store forskelle i forhold til 'normale'
grupperejser er, at på vores krydstogtsrejser med 'Fast
pris, Fast afrejse' følger der IKKE en rejseleder med
til/fra Danmark. Det er vores erfaring, at på et krydstogt
er en rejseleder ikke nødvendig. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris.
Dette koncept kombinerer således på bedste vis
grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.
Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.
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Priser og afgange
BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.
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Dobbeltkahyt indvendig Bella

Enkeltkahyt indvendig Bella

PRIS PR. PERSON KR.

25.398,-

Dobbeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.

42.898,-

Enkeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica

26.398,-

Dobbeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.

PRIS PR. PERSON KR.

PRIS PR. PERSON KR.

45.398,-

Enkeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica

28.898,-

Dobbeltkahyt balkon Bella

PRIS PR. PERSON KR.

49.398,-

PRIS PR. PERSON KR.

52.398,-

Enkeltkahyt balkon Bella

PRIS PR. PERSON KR.

30.398,-

Dobbeltkahyt balkon Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.

Enkeltkahyt balkon Deluxe Fantastica

32.398,-

Dobbeltkahyt balkon Premium Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.

Ring 65 65 65 65

PRIS PR. PERSON KR.

55.898,-

Enkeltkahyt balkon Premium Fantastica

33.398,-

salg@benns.dk
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PRIS PR. PERSON KR.

57.398,-

Dobbeltkahyt balkon Aurea

Enkeltkahyt balkon Aurea

PRIS PR. PERSON KR.

Ring 65 65 65 65

35.398,-

salg@benns.dk
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PRIS PR. PERSON KR.

60.398,-

Hvad er inkluderet i prisen?
21 nætters krydstogt med MSC Poesia

Afbestillings- og rejseforsikring

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Udflugter under krydstogtet

Alle måltider i hoved- og buffetrestauranten ombord
Drikkepakke EASY - ubegrænsede drikkevarer
Drikkepenge til skibets personale
Reservationsgebyr
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk
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