
Sensommerkrydstogt til
Nordkap med MSC

Sensommerkrydstogt til
Nordkap med MSC

12.798,-
Fra-pris pr. person i kr.

13 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk
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Oplev midnatssolen skinne i det nordligste Norge på dette
krydstogt til Nordkap og en række andre naturskønne steder i
Norge.
Turen starter i Hamborg, hvorfra I sejler til den charmerende
kystby Ålesund og videre op til det nordligste punkt på
fastlands-Europa: Nordkap. Her går I i land i Honningsvåg, hvor
det er muligt at komme op på klippen og skue ud over havet i
midnatssolens skær. Herefter går turen ned langs Norges
sceniske kyst med stop i bl.a. Trondheim, Molde og Kristiansand.
Undervejs venter smukke fjorde og dramatiske fjelde - i bedste
norske postkortstil.
MSC Preziosa er jeres hjem på rejsen, og skibet danner rammen
om de hyggelige stunder, når I er på havet.

Et smukt sensommerkrydstogt fra Hamborg

Se Ålesunds ikoniske Art Nouveau-arkitektur

Nyd sejladsen langs Norges kyst

Besøg Nordkap - Norges nordligste punkt

Smag på Norge i den kulinariske hovedstad,
Trondheim

Gå på opdagelse i Kristiansand - kulturbyen i
Sydnorge

I rejser med andre danskere



Dagsprogram
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20.08.23: Afsejling fra
Hamborg
Jeres tur mod det nordligste Norge begynder i Hamborg,
hvor MSC Preziosa, jeres hjem de næste 13 dage, afgår
kl. 19.00. Allerede fra ca. kl. 13.00 er det muligt at checke
ind på skibet og blive indkvarteret. På den måde kan I
nyde jeres første frokost ombord og have god tid til at
finde jer til rette ombord.

Kl. 19.00 er der afsejling, og MSC Preziosa sætter op
gennem Nordsøen på vej mod den norske by Ålesund. I
når frem til Ålesund i overmorgen efter en hel dag på
havet i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

OBS! Vi kan hjælpe jer med at arrangere togrejse til/fra
Hamborg.

21.08.23: På havet
I dag venter en hel dag på havet, hvor I kan finde jer godt
til rette i de nye omgivelser på MSC Preziosa og de
mange faciliteter ombord. Skibet har det hele, om I er til
afslapning i Spaen eller poolen, en drink i én af de
mange barer eller et show ombord - der mangler ikke
noget.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

22.08.23: Ålesund, Norge
Ankomst til Ålesund kl. 10.00. Ålesund er helt unik på sin
egen måde, og det er svært ikke at blive bare lidt
forelsket i stedet, især byens charmerende centrum.
Bygningerne i den kendte Jugendstil kom til byen efter
1904, hvor en stor brand havde ødelagt en stor del af
byen.



Nordkapklippen skal bare opleves
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I oplandet til Ålesund finder I flere naturundere. Mange
bruger byen som udgangspunkt for ture i det
UNESCO-beskyttede verdensarvsområde ved
Geirangerfjorden eller de spektakulære sneklædte
fjeldtinder ved Hjørundfjorden og i Sunnmørsalpene.

Tjek rederiets udflugtsprogram i Ålesund. Her er der
mulighed for at opleve Ålesund på forskellig vis. Man kan
bl.a. også komme til den berømte Trollstigen og på cruise
i Hjørundsfjord.

Dette smukke sted forlades igen kl. 18.00 og I sejler
videre mod turens højdepunkt, nemlig
Honningsvåg/Nordkap, som I ankommer til i
overmorgen, efter en dejlig sejltur langs Norges kyst.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

23.08.23: På havet
I dag venter en hel dag på havet, hvor I kan nyde MSC
Preziosa og de mange faciliteter ombord.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

24.08.23: Honningsvåg,
Norge
Der er ankomst til Honningsvåg kl. 13.00. Honningsvåg
er i folkemunde kendt som porten til Nordkap og til
Samernes land helt i nord. At være her er en helt særlig
oplevelse på grund af 'evige sol' og det smukke lys døgnet
rundt. Besøget ved selve Nordkapklippen for at stå i det
bløde skær fra midnatssolen er den primære grund til at
stoppe her. Så bestil jeres udflugt hertil gennem rederiet.

Nordkap er en naturoplevelse af de store med
bjergtagende udsigter og usædvanlige klimatiske forhold.
Det kaldes ofte for Europas nordligste punkt og er
kendetegnende for midnatssolens vandring over himlen.

Når man er på Nordkap bør man også slå vejen omkring
Nordkapphallen, som byder på dokumentation om
stedets skønhed og historie.

Den unikke natur og dyrelivet i området er særdeles
fotogent, og der er en mulighed for at tage på fotosafari i
området ved Gjesvær. Her er der fine muligheder for at
se masser af flotte fugle bl.a. lomviger, suler og skarver.

Der er afgang kl. 02.00 d. 25. august, og I får derfor det
optimale ud af dagen og midnatssolen her ved Nordkap.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa



Nidaros katedralen i Trondheim
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25.08.23: Honningsvåg og
Alta, Norge
Der er afgang kl. 02.00, og MSC Preziosa bliver i det
arktiske område og sejler mod Alta, Finnmarks største
by, hvortil I ankommer kl. 10.00.

XX

Check rederiets udflugtsprogram i Alta.

Kl. 18.00 forlader I Alta og sejler endnu længere mod syd
frem mod Trondheim, som I kommer til i overmorgen
efter en dag på havet i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

26.08.23: På havet
I dag venter en hel dag på havet, hvor I kan nyde MSC
Preziosa og de mange faciliteter ombord.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

27.08.23: Trondheim,
Norge
I lægger til i Trondheim kl. 12.00. Her har I hele dagen til
at indsnuse stemningen i den gamle kongeby. Trondheim,
der tidligere hed Nidaros var Norges hovedstad frem til
år 1217. I dag er byen en universitetsby med en levende
og dynamisk kulturscene.

Nyd udsigten fra den gamle bybro, Gamle Bybroa, fra
1861. Tag en tur omkring den mægtige Nidaros
domkirke, som blev bygget mellem 1070 og 1330.

Domkirken er samtidig Norges største, gotiske
bygningsværk. Tag også et kig på den gamle kongelige
residens, Stiftsgården, samt generelt den gamle
historiske bydel med de fine gamle træhuse og de
brostensbelagte gader. Norsk charme når det er bedst.

Kl. 20.00 går turen nu mod Molde, som I ankommer til
imorgen tidligt.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

28.08.23: Molde, Norge
Kl. 08.00 i dag ankommer I til Molde. Molde ligger i
Midfjorden lidt nord for Ålesund og tæt på



Den betagende Nordkapklippe
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Romsdalsfjorden med de imponerende fjelde. Denne del
af Norge rummer kontraster i landskabet som både er
fascinerende for øjet og beroligende for sjælen. Der er
lagt op til smukke vandreture og frokost i det fri, men I
kan også give jer i kast med aktiviteter som havfiskeri
eller sågar ørnesafari.

Ønsker I at suge al naturen til jer på én gang, kan I besøge
fjeldet Varden bag byen. Varden ligger 407 meter over
havet og byder på et helt utroligt udsyn over hele byen
og den smukke Romsdalsfjord. Herfra får I et fuldt
overblik over alle 222 bjergtoppe i romsdalsfjeldene, som
er dækket af sne hele året rundt og har kronet dette
område, som er beskyttet af UNESCOs verdensarvsliste.

Vil I have det meste ud af naturen og udsigten, kan I med
fordel tage på udflugt til Romsdalseggen, hvor I bl.a.
finder Trollstigen som byder på imponerende vistaer,
vandfald, åer, bjergtinder og oceaner af smuk natur.

Check rederiets udflugtsprogram i Molde. Her er der
flere muligheder for at opleve fx. Trollstigen og
Romdalseggen.

Kl. 17.00 sejler MSC Preziosa videre mod Måløy, som I
når frem til imorgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

29.08.23: Måløy, Norge
Ankomst til Måløy kl. 07.00 om morgenen, og I kan nu
bruge formiddagen til at gå på opdagelse i denne dejlige
by.

XX

Afgang fra Måløy kl. 13.00 .

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

30.08.23: Kristiansand,
Norge
I ankommer til Kristiansand kl. 12.00 og har nu til sent i
aften til at opleve byen og området.

Kristiansand er Sørlandets hovedstad med ca. 80.000
indbyggere, og byen blev grundlagt i 1641 af danske
Kong Christian IV.

Byen karakteriseres ofte som Norges sommerby nr. 1
med den skønne skærgård som en perfekt kulisse for
afslappende sommerdage med badning i de mange søer,
smukke havne og deres små hvide huse. Mange
børnefamilier tager også turen til Kristiansand om
sommeren for at opleve Dyreparken, Badelandet og



Honningsvåg
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Kardemomme by.

I regionen findes nogle af Norges flotteste og reneste
strande, Bystranda, Hamresanden og Skotteviga. Midt i
byen ligger den populære Bystranda (Bystranden), en
dejlig sandstrand med rent vand, badebroer og tro det
eller ej, palmer! En af landets fineste naturparker,
Ravnedalen ligger i gåafstand fra centrum. I centrum
ligger også Posebyen, som har Nordeuropas vel nok
største koncentration af små hvide træhuse, som blev
bygget i 1700- og 1800-tallet.

Det skal I opleve!
Kristiansand Dyrepark er landets største
familieattraktion, og har utallige aktiviteter og oplevelser
at byde på. I dyreparken er der 120 forskellige dyrearter
fra alle verdenshjørner. Her findes både løver, tigre, aber,
kænguruer, kameler, ulve, elge og mange mange flere.
Udover dyreparken findes bl.a. et badeområde med
udendørs bølgebad, fritidspark, bilbane, bob-bane m.m.,
Kardemomme by, stort legeland med bl.a Norges længste
rutsjebane og stor underholdningspark med mange
fantastiske oplevelser.

Check rederiets udflugtsprogram i Kristiansand. Her kan
I komme på byrundtur i Kristiansand, besøge Setesdal
med flot vandreterræn og spændende museer med
reminiscenser fra vikingetiden.

Der er afgang fra Kristiansand igen kl. 22.00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

31.08.23: På havet
I dag venter jeres sidste dag på havet, hvor I kan nyde
MSC Preziosa og de mange faciliteter ombord. Imorgen
tidligt ankommer skibet til Hamborg, og det er tid at sige
farvel og lagre alle indtrykkene fra det fantastiske
krydstogt.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Preziosa

01.09.23: Hamborg,
Tyskland
I ankommer til Hamborg kl. 07.00 og efter morgenmaden
er det tid til at forlade skibet iht. de givne instrukser.

OBS! Vi kan hjælpe jer med at arrangere togrejse til/fra
Hamborg.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet



I Molde er der mulighed forat komme til Trollstigen med vild udsigt
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Tilkøb til rejsen: Tillæg,
opgraderede 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. 1.080 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,
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.

PREMIUM EXTRA PAKKE, tillæg kr. 2.640 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 skal bestilles af alle gæster som
deler kahyt/ønsker at spise ved samme bord.

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:



Den gamle bro i Trondheim
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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
(Kahytsnummer kan ikke garanteres)
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)
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
ombord
Prioritetsboarding

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



Trondheims gamle historiske bydel
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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.

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse


Priser og afgange
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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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Afrejse d. 20. august 2023

PRIS PR. PERSON KR.   12.798,-

Dobbelt indvendig kahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   21.398,-

Enkelt indvendig kahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   13.298,-

Dobbelt indvendig kahyt junior Fantastica
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   22.898,-

Enkelt indvendig kahyt junior Fantastica
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   14.798,-

Dobbelt udvendig kahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   25.098,-

Enkelt udvendig kahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   15.798,-

Dobbelt udvendig kahyt Premium Fantastica
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   27.098,-

Enkelt udvendig kahyt Premium Fantastica
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   16.798,-

Dobbelt balkonkahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   28.798,-

Enkelt balkonkahyt Bella
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   17.798,-

Dobbelt balkonkahyt junior Fantastica
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   30.298,-

Enkelt balkonkahyt junior Fantastica
falseCruise

only
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PRIS PR. PERSON KR.   20.298,-

Dobbelt balkonkahyt Aurea
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   34.898,-

Enkelt balkonkahyt Aurea
falseCruise

only



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

12 nt. krydstogt med MSC Preziosa

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestaurant

EASY Drikkepakke

Drikkepenge til kahytspersonale og
hovedrestaurantens tjenere

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Transport til/fra Hamborg

Udflugter under krydstogtet

Afbestillings- og rejseforsikring

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-norge/msc-preziosa-20aug23-nordkap-101101?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-norge/msc-preziosa-20aug23-nordkap-101101%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

