
De norske fjorde med Costa
Firenze

De norske fjorde med Costa
Firenze

6.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

8 dage
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Et krydstogt til Norges fantastiske fjorde er legendarisk. Flere af
fjordene er så smukke og egenartige, at de er
UNESCO-beskyttede.
På dette klassiske krydstogt fra København skal I bl.a. opleve
den fjord, der betegnes som den smukkeste af dem alle:
Geirangerfjorden. Læg hertil tre charmerende byer i Norge og én
i Tyskland - hver med deres charme og karakteristika - og kimen
til et unikt og oplevelsesrigt krydstogt er lagt.
Et krydstogt til de norske fjorde er noget, man aldrig bliver træt
af, og mange vælger denne rejse igen og igen.

Geirangerfjorden - kåret til verdens smukkeste sted

Stavangers smukke, gamle bydel med fine, hvide
træhuse

Kiels maritime charme

I rejser med andre danskere



Dagsprogram

da
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Dag 1 - lørdag: Afgang fra
København
Allerede fra kl. 13.00 er det muligt at komme ombord på
Costa Firenze, men indcheckning til skibet kan gøres
indtil 2 timer før afgangen, som er kl. 18.00.

Skibet stævner ud af Københavns havn og sætter kursen
op gennem Øresund og ud i Kattegat på vejen mod første
rejsemål i Norge, som er den smukke Geirangerfjord.

I når frem til Geiranger i overmorgen, efter en hel dag på
havet i morgen. Nyd sejlturen og opholdet ombord på
Costa Firenze.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

Dag 2 - søndag: På havet
Nyd dagen ombord på Costa Firenze. Slap af i en af de
mange lounges og barer, gå en tur i casinoet, besøg
kunstgalleriet, eller lad dig forkæle i Sole Mio Spa med
f.eks. en rosmarin-massage eller en limoncello-scrub.

Hvis I ønsker at være aktive på jeres dag på havet, så er
udvalget også stort med f.eks. fodbold, minigolf, en
løbebane, motionscenter, pool mm.

Nyd også soldækket, eller find en skyggefuld krog,
hvorfra du kan nyde havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze



Stavangers smukke, hvide træhuse
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Dag 3 - mandag:
Hellesylt/Geiranger,
Norge
Der er sejlads gennem Storfjorden, indtil I ankommer til
Hellesylt kl. 08.30. Herefter fortsættes ind i den snævre
Geirangerfjord.

Geirangerfjorden er perlen blandt Norges mange fjorde.
På sejladsen ind i fjorden kommer man bl.a forbi flere
vandfald, bl.a. Brudesløret, der er ganske imponerende.
Det, som især adskiller Geirangerfjorden fra andre fjorde
i Norge, er, at fjorden er ganske smal, og man derfor får
de meget bratte fjelde særdeles tæt på.

Der sejles helt ind i bunden af fjorden, hvor byen
Geiranger by ligger. Skibet ankrer op i fjorden, og I bliver
sejlet ind til byen i redningsbådene.

Geiranger er en hyggelig, lille by med små charmerende
caféer og butikker. Den omkringliggende natur er
selvfølgelig den store attraktion her, men den smukke
trækirke, der ligger hævet over byen er absolut et besøg
værd, ligesom fossen, som løber ned gennem byen, kan
være et imponerende syn, afhængig af mængden af vand.

Mange tager turen op til Dalsnibba bjerget, som ligger i
1.500 meters højde bag byen. Herfra er der en storslået
udsigt over bjerge og søer.

Kl. 18.30 (Kl. 20.00 på afrejsen 8. juli) er der afgang fra
Geiranger, og Costa Firenze sejler nu sydpå igen mod
Haugesund (Måløy på afgangen den 8. juli.)

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

Dag 4 - tirsdag:
Måløy/Haugesund, Norge
Afrejse 8. juli 2023: Måløy

Ankomst til Måløy kl. 08.00 om morgenen, og I kan nu
bruge hele dagen til at gå på opdagelse i denne dejlige by.

Måløy ligger på øen Vågsøy på Norges vestkyst. Der er
ikke langt fra flere store naturoplevelser som den
berømte Geirangerfjorden og Jostedalsbreen National
Park, der er hjemsted for kontinental-Europas største
gletsjer.

Byen er en af de største eksportører af fisk i Norge. Her
sendes mellem 180.000 og 200.000 tons fisk ud i verden
hvert år. Gå en tur i den charmerende fiskerby, eller
besøg de mange fyrtårne på øen Vågsøy.

Rederiet tilbyder adskillige spændende udflugter fra
Måløy, både til lands og til vands, og alle med historiske
og kulturelle oplevelser ud over det sædvanlige.



Hvorfor ikke besøge Hamborg under opholdet i Kiel
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Dette smukke sted forlades igen kl. 18.00, og sejlturen
går igen sydpå mod endnu en norsk byperle, Stavanger,
som I når frem til i morgen.

Afrejse 26. august 2023: Haugesund

Der er ankomst til Haugesund kl. 13.30. Haugesund
ligger midt mellem Bergen og Stavanger på vestkysten og
er endnu et rigtig godt udgangspunkt for jeres norske
eventyr. Her er man er omgivet af fjorde, fjelde, heder og
vandfald, bl.a. det 612 meter høje Langefossen.

Attraktionerne er let tilgængelige, og populære
seværdigheder såsom Preikestolen i Lysefjorden og
Trolltunga er inden for rækkevidde til en dagsudflugt.
Landskabet i Haugesund er ofte blevet sammenlignet
med scener, vi kender fra TV-serier som Game of
Thrones og Vikings, - og det er ikke uden grund, for i
Haugesund er forbindelsen til vikinger tættere, end man
umiddelbart tror: Haugesund, der også er kendt for at
være Norges fødested, har en særdeles rig kulturarv fra
vikingerne, som kan udforskes.

Haugesund var vikingekongen Harald Hårfagers base, da
han forenede Norge til ét kongerige. Avaldsnes er stedet,
hvor vikingearven folder sig rigtigt ud. Trods de
historiske referencer er centrum af Haugesund i dag en
ung by med masser af liv; en by, hvor der også er masser
af festivaler og begivenheder hele året rundt. Gå ikke glip
af:

Øen Karmøy med strande og det hele
Steinsfjellet med flot udsigtspunkt
Avaldsnes vikingearv i Haugesund

Check rederiets udflugtsprogram i Haugesund.
Vikingerne kan man i hvert fald lære mere om på en
udflugt til Avaldsnes, som er en gammel vikingefarm. Her
får I vikingelivsstilen helt ind under huden.

Der er afsejling fra Haugesund kl. 21.00. Kursen sættes
nu mod endnu en norsk byperle, Stavanger, som I når
frem til i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

Dag 5 - onsdag: Stavanger,
Norge
Ankomst til Stavanger kl. 08.00 (kl. 10.00 på afrejsen 8.
juli).

Det gamle Stavanger har brostensgader med ekko fra en
svunden tid. I byen ligger Nordeuropas bedst bevarede
træhuse, der er hvidmalede og sandsynligvis fra
1700-tallet. Den gamle bydel i Stavanger er let at opleve
på egen hånd. Her findes mange butikker med
kunsthåndværk, malerier, keramik og smykker.



Lækre kahytter på Costa Firenze. Her balkonkahyt.
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Man kan også tage ud i det smukke landskab omkring
Stavanger, og her er Preikestolen områdets største
naturoplevelse. Preikestolen er en ca. 600 meter høj
fjeldformation over Lysefjorden, der menes at være
dannet for ca. 10.000 år siden. Man kan bestige
Preikestolen, men man skal dog være i god form og huske
gode vandrestøvler. Vil man gerne se dette smukke
stykke natur anbefales det stærkt - på grund af tiden - at
benytte rederiets udflugt til stedet.

Afgang fra Stavanger kl. 18.00 (Kl. 20.00 på afrejsen 8.
juli) med kurs mod den tyske kystby Kiel.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

Dag 6 - torsdag: På havet
En hel dag på havet til at nyde Costa Firenzes mange
dejlige faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

Dag 7 - fredag: Kiel,
Tyskland

Det er blevet tid til at besøge Kiel i Tyskland, og I
ankommer allerede kl 08.00.

Velkommen til en herlig by ved Østersøens bred, hvor I
mødes af et dejligt maritimt miljø. Kiel har gennem
historien spillet en central rolle for Tyskland. Byen var
den vigtigste militære havn under det kejserlige styre i
slutningen af 1800-tallet, og byen blev endnu mere
central efter indvielsen af Kielerkanalen i 1895, som
forbandt Østersøen med Nordsøen.

Livet i Kiel og byens historie er generelt tæt relateret til
havet og oplevelserne ligeså. Tag f.eks. en sejltur langs
Kieler Förde, eller tag på en vandretur langs kanalen.
Byens havneområde er også særdeles hyggeligt, og her
ligger masser af både og skibe i alle størrelser - et
fascinerende syn.

I har også mulighed for at besøge Hamborg eller Lübeck
på en udflugt fra Kiel. Tjek rederiets udflugtsprogram.

Når klokken bliver 20.00, rettes kompasset nu mod
København.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze



Lækre restauranter og faciliteter i øvrigt på Costa Firenze
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Dag 8 - lørdag: Ankomst til
København
Der er ankomst til København kl. 10.00. Der er tid til at
nyde morgenmaden, inden I går fra borde. Et skønt
krydstogt er til ende, hvor smuk natur, charmerende byer
og gammel kultur har været på agendaen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet
Indkvartering:Costa Firenze

Tilkøb til rejsen:
Specialpris på
drikkepakker
Drikkepakker, tilkøb
Du kan vælge at købe dine drikkevarer ombord på skibet,
eller du kan vælge at købe en drikkepakke på forhånd.
Afhængigt af hvilken pakke du vælger, kan du nyde
ubegrænset alkoholiske og alkoholfrie drikkevarer ved
måltider alene eller hele døgnet rundt.

Lunch & Dinner DKK 770
Dette er den rigtige pakke til den rigtige pris, for dem,
der ønsker at nyde et godt glas vin eller en kølig øl til
deres måltid. Du kan nyde et udvalg af vine, øl og

læskedrikke til frokost og middag.

My Drinks DKK 1.660
Dette er den rigtige pakke til dig, hvis du især nyder
cocktails. Foruden læskedrikke, vin, øl og kaffe omfatter
My Drinks et udvalg af mindst 34 forskellige alkoholiske
og alkoholfrie cocktails og drinks. Herudover inkluderer
pakken en flaske vand per person (max. 2 per kahyt) per
dag.

My Drinks Plus DKK 2.250
My Drinks Plus er den ultimative drikkepakke, som
inkluderer alle drinks på drinkkortene med en værdi op
til 9 EUR, molecular cocktails og premium brands. Fine
vine, specialøl og alle special kaffe inkl. produkter fra Illy,
samt drikkevarer fra minibaren er også inkluderet.
Herudover inkluderer pakken vand på flaske.

My Soft Drinks DKK 1.185
My soft drinks er den alkoholfrie pakke, som inkluderer
ubegrænset forbrug af drinks uden alkohol, sodavand,
diverse juice, energidrikke etc. samt kaffe og te. Pakken
er gældende for nævnte drikke i glas.

Bestil den ønskede pakke sammen med dit krydstogt.
Pakkepriserne er pr. person og inkluderer drikkepenge.
Pakken skal bestilles af alle i kahytten.

Pakken indgår ikke på caféer og barer såsom Venchi
1878, Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe
Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.



Piazza della Signori loungebar på Costa Firenze
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Pakken er personlig og skal bestilles af alle gæster, som
deler kahyt/ønsker at spise ved samme bord.

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.

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.

Afrejse d. 26. august 2023

PRIS PR. PERSON KR.   6.998,-

Dobbeltkahyt indvendig
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   10.798,-

Enkeltkahyt indvendig
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   8.698,-

Dobbeltkahyt udvendig
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   12.998,-

Enkeltkahyt udvendig
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   9.498,-

Dobbeltkahyt balkon
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   13.998,-

Enkeltkahyt balkon
falseCruise

only

PRIS PR. PERSON KR.   9.698,-

Dobbeltkahyt balkon Premium
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                

7nætters krydstogt med Costa Firenze

Alle måltider i hoved- eller buffetrestaurant

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Almindelig kaffe og te fra automater til morgen- og
eftermiddagsmad

Drikkepenge til kahytspersonale og tjenere i
hovedrestauranter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestilling- og rejseforsikring

Drikkevarer

Udflugter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-europa/costa-firenze-2023-norske-fjorde-99511?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-europa/costa-firenze-2023-norske-fjorde-99511%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

