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10. AUG 2019

22 DAGE

GRØNLAND & ISLAND

Helt enestående og unik rute med MSC Orchestra
fra Hamborg til Grønland, Island og Skotland

Verdens største ø:
Grønland favner bredt og
tager imod dig med åbne
arme og storslåede oplevelser. Oplev utrolig natur,
det vilde dyreliv, isbjerge
og det hjertevarme folk.

Smukke naturfænomener:
På Island kan du komme
helt tæt på fascinerende
naturoplevelser – gletsjere,
varme kilder, vulkaner,
isbjerge, gejsere, kogende
mudder og store vandfald.

Højlandets skotske ånd:
I Skotland kan du glæde dig
til en kultur præget af sagn,
klaner, sækkepiber, whisky,
slotte, pubber, græsklædte
højder med brægende får
og spejlblanke søer.

BESKRIVELSE

AFREJSE: 10. AUG 2019
ENESTÅENDE RUTE
Her er en fantastisk chance for at opleve et meget
unikt krydstogt, med en rute der aldrig før er set.
Tag med på en særlig attraktiv og enestående tur til
Grønland, Island og Skotland.
MSC Orchestra stævner ud fra Hamborg, med 22
spændende dage i sigte. Ombord er der altid noget
at give sig til. Gør brug af de mange faciliteter, og
nyd at blive opvartet af den venlige besætning.
GRØNLAND
Grønland er verdens største ø, men grundet sit
arktiske klima og indlandsisen, er det samtidig et af
de tyndest befolkede lande i verden. Der findes ingen
veje mellem byerne, så den eneste måde at komme
rundt på, er via vandvejene eller helikopter/fly.
Den grønlandske natur er noget for sig. Mest kendt
er indlandsisen og de kolossale isbjerge. De lange,
dybe fjorde skærer sig ind i landet. Stejle klipper
rækker mod himmelen og for foden af bjergene
ligger varme kilder, som man kan bade i. Dyrelivet er
rigt, og man kan bl.a. være heldig at opleve isbjørne,
moskusokser, rener, polarræve, ulve, sæler og hvaler.

En sommerrejse til Grønland er mild, grøn og blomstrende. Sejl langs de grønlandske kyster og oplev
grønlænderne og deres bygder i fuldt flor. Alle steder
bliver du budt velkommen med hjertevarme og smil.
ISLAND
Med fire stop på Island, får du rig mulighed for at
opleve denne smukke og betagende ø. Den islandske natur er fascinerende, barsk og forunderlig, og
vil helt sikkert forbløffe dig. Over 10% af Island er
dækket af gletsjere.
Glæd dig til Islands spændende historie og til de
flotte naturfænomener som gejsere, kogende mudder, gletsjere, isbjerge, varme kilder og vulkaner. For
fugleinteresserede er øen også et sandt mekka.
SKOTLAND
Oplev en kultur præget af sagn, klaner, sækkepiber,
whisky og en stærk skotsk ånd. Her hersker savtakkede bjerge, græsklædte højder med brægende
får og spejlblanke søer. Besøg de imponerende og
sagnomspundne slotte og borgruiner, hvor drabelige
opgør gennem tiderne har fundet sted. Oplev også
ægte skotsk stemning på en af de mange pubber.

BESTIL UFORPLIGTENDE TILBUD

BESTIL REJSE

PRISER

TILKØB
INDVENDIG

UDVENDIG

BALKON

BELLA

22.279,-

27.139,-*

33.219,-

EASY drikkepakke

FANTASTICA

23.499,-

28.759,-

34.839,-

PREMIUM drikkepakke

*Udvendig Bella er med begrænset havudsigt.
Frapriser pr. person i delt dobbeltkahyt. Prisen er inkl.
22 dage ombord på MSC Orchestra, helpension, vand/kaffe/
te, underholdning/aktiviteter ombord samt skatter og afgifter.
Læs om kategorier og kahytter på side 4 og 5.

2

kr. 4.620,- pr. pers.

kr. 6.090,- pr. pers.

Parkering i Hamborg
kr. 2.000,- pr. bil
Læs om drikkepakkerne på side 4.

REJSEPLAN
D. 10/8
Dag 1

Hamborg, Tyskland – kl. 18.00. MSC Orchestra stævner ud
fra Hamborg med udsigt til et helt fantastisk krydstogt.

D. 11/8
Dag 2

Til havs. Nyd dagen ombord og udforsk skibets mange faciliteter. Prøv lykken på kasino, gå i teater og biografen, se et
Broadway-show eller kridt danseskoene og tag på natklub.

D. 12/8
Dag 3

Invergordon, Skotland – kl. 8.00-18.00. Invergordons spændende historie, strækker sig tilbage gennem to verdenskrige.
Besøg det imponerende Dunrobin Castle eller oplev vandfaldet, Falls of Shin, med en imponerende udsigt.

D. 13/8
Dag 4

Til havs. MSC Orchestra har 5 dejlige spisesteder, der serverer
udsøgt mad til en hver smag. Derudover findes en bred vifte af
hyggelige barer og lounges.

D. 14/8
Dag 5

Seydisfjordur, Island – kl. 8.00-17.00. Seydisfjordur er åbningen til de østlige fjordes vilde og isolerede landskab. Hvis man
skal tro på myterne, så var disse smalle bugter og knejsende
bjerge engang hjemsted for trolde og elvere.

D. 15/8
Dag 6

Akureyri, Island – kl. 9.00-19.00. I Akureyri findes en meget
særpræget natur, hvor grønne bjerge med sneklædte toppe,
pryder det unikke landskab. Gå en tur gennem den flotte botaniske have eller besøg det smukke vandfald, Godafoss.

D. 16/8-18/8 Til havs (Prins Christianssund). Det 45 km lange kanallignenDag 7-9
de sund, med enorme granitvægge på begge sider, er en imponerende passage. Den snævre fjord er ofte fyldt med isbjerge.
D. 19/8
Dag 10

Nuuk, Grønland – kl. 6.00-16.00. Nuuk er hovedstaden og
den ældste by i Grønland. Oplev Kolonihavnen eller besøg
Nationalmuseet, med de velbevarede 500 år gamle ismumier.

D. 20/8-21/8 Ilulissat, Grønland – kl. 16.00-18.00 (næste dag). Ilulissat er
Dag 11-12
kendt for sine farvestrålende huse og den fantastiske Isfjord,
som er fyldt med gigantiske isbjerge og majestætisk natur.
D. 22/8
Dag 13

Til havs. Skibet er propfyldt med aktiviteter. De friske kan nyde
en løbetur i havbrisen på løbebanen, eller måske prøve kræfter
med squash. Hver aften vises et nyt show i det store teater.

D. 23/8
Dag 14

Qaqortoq, Grønland – kl. 9.00-21.00. Qaqortoq betyder "det
hvide sted", og 85% af området ligger under is. Udforsk og hør
hvordan befolkningen overlever på denne enorme, fjerne ø.

D. 24/8-25/8 Til havs. Nyd en dag på skibet og gør brug af de mange muligDag 15-16
heder ombord. Forkæl dig selv med en tur i spaafdelingen eller
sving forbi en af butikkerne.
D. 26/8
Dag 17

Isafjordur, Island – kl. 7.00-19.00. Isafjordur er et af de mest
øde, smukke og mest forrevne steder på Island. Byen ligger så
nordligt, at solen forsvinder tre måneder om året.

D. 27/8
Dag 18

Reykjavik, Island – kl. 8.00-18.00. Reykjavik er Islands hovedstad. Gå en tur langs byens hovedgade, Laugurvegur, eller
tag en svømmetur i den varme kilde, Den Blå Lagune.

D. 28/8
Dag 19

Til havs. Nyd en herlig aften i en af de mange barer, med hyggelig musik og god stemning. Her er plads til ægte livsnyderstil, mens tonerne triller og der bliver serveret drinks.

D. 29/8
Dag 20

Kirkwall, Skotland – kl. 8.00-18.00. Kirkwall er den største by
på Orkneyøerne. Byens største seværdigheder er Skt. Magnus
Katedral og ruinerne af den tidligere bispegård.

D. 30/8
Dag 21

Til havs. Nyd den sidste tid ombord med 100% ren afslapning,
mens du bliver vartet op af den dygtige besætning.

D. 31/8
Dag 22

Hamborg, Tyskland – kl. 8.00. Skibet ankommer til Hamborg
tidlig morgen. Check ud og afrejse hjem til Danmark.
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KATEGORIER

Skræddersyede oplevelser for enhver smag

MSC Cruises tilbyder ægte skræddersyede oplevelser, designet til at imødekomme alle dine
behov. Valgmulighederne giver f.eks. fleksibilitet og frihed eller fokus på sundhed og fitness.

BELLA

– Designet til at sikre et dejligt ophold ombord

Bella-oplevelsen giver den bedste værdi for pengene, så du kan nyde livets bekvemmeligheder ombord
på et elegant, moderne krydstogtsskib (indvendig, udvendig, kahyt m/balkon).
yy Et stort udvalg af udsøgt spisning, der fejrer middelhavsregionens smagsoplevelser.
yy Gourmet-buffet med 13 forskellige gastronomiske hjørner – åben 20 timer om dagen
yy Underholdende teaterforestillinger
yy Swimmingpool, fitnesscenter med panoramavinduer og udendørs sportsfaciliteter
yy Et fuldt program med daglige aktiviteter
yy Aftenopredning
yy MSC Voyagers Club-point, der kan give rabatter og andre fordele på efterfølgende krydstogter

FANTASTICA

– Designet til endnu større komfort og fleksibilitet

Nyd et krydstogt med fokus på komfort og fleksibilitet. Fantastica-oplevelsen tilbyder alle fordele som
’Bella’ – plus en række ekstra privilegier (indvendig, udvendig, kahyt m/balkon, superfamily-kahytter).
yy Kahytter på de øvre dæk og med den mest bekvemme beliggenhed på skibet
yy Mulighed for at ændre bookingdetaljer
yy Prioritet i valg af middagsbord
yy Kahytservice døgnet rundt
yy Sammenhængende SuperFamily-kahytter (hvis tilgængelige)
yy Lærerige og underholdende aktiviteter dedikeret til de yngste rejsende
yy Master Chef-madlavningskurser for børn med MSC Cruises’ personale
yy MSC Voyagers Club-point, der kan give rabatter og andre fordele på efterfølgende krydstogter

DRIKKEPAKKER (TILKØB)
EASY DRIKKEPAKKE
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kr. 4.620,-/pers.

PREMIUM DRIKKEPAKKE

kr. 6.090,-/pers.

Ubegrænset forbrug (værdi af drikkevarer op til €6)

Ubegrænset forbrug (værdi af drikkevarer op til €10)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fadøl
Husets vin i glas
Et udvalg af spiritus, cocktails og aperitiffer
Alkoholfrie cocktails
Sodavand, læskedrikke og juice i glas
Mineralvand på flaske
Varme drikke (espresso, cappuccino, caffé latte, te, chokolade)

Alle flaskeøl og fadøl fra baren
Alle vine i glas (inden for prisklassen)
Alle cocktails (inden for prisklassen)
Alle standard og premium spiritusmærker
Alle aperitiffer, bitter og likører
Sodavand, læskedrikke og juice i glas
Mineralvand på flaske
Varme drikke (espresso, cappuccino, caffé latte, te, chokolade)

SKIBET

MSC ORCHESTRA
MSC Orchestra er propfyldt med fantastiske tilbud,
der sørger for en perfekt oplevelse til søs. Skibet har
13 passagerdæk, 1.275 kahytter og der er plads til
3.223 gæster. Skibet er smukt indrettet i italiensk,
unikt og elegant design, med indslag af sort marmor,
eksklusive træsorter og farverige tæpper. Ombord
vil besætningen gøre deres yderste for at give dig en
uforglemmelig oplevelse.
HØJDEPUNKTER OMBORD
Ombord kan du nyde fremragende restaurantudbud
og fantastisk underholdning. Skibet har fem restauranter, hvor du kan nyde alt fra kinesiske specialiteter
til italienske gourmet-retter. I La Piazzetta, kan du
smage den bedste pizza uden for Napoli.
Faciliteterne ombord er pragtfulde med et lækkert
pooldæk og flere jacuzzis. Til de aktive er der bl.a.
fitnesscenter, løbebane, minigolf, basketball, tennis,
volleyball og shuffleboard.
Underholdningen fortsætter til langt ud på aftenen.
Prøv lykken i Palm Beach Casino eller se en spektakulær forestilling i det flotte teater, Covent Garden
Theatre. De mange hyggelige barer og lounges, skaber de perfekte rammer for fest og dans natten lang.
SPA OG WELLNESS
Skibets prisbelønnede MSC Aurea Spa tilbyder dig
traditionelle balinesiske massagebehandlinger og
topmoderne skønhedsbehandlinger. Du kan f.eks.
forkæle dig selv med sauna, tyrkisk bad, thalassoterapi-rum og et afslapningsområde.
KAHYTTER
Alle kahytter er udstyret med 2 enkeltsenge eller 1
dobbeltseng (efter eget valg), aircondition, bad med
bruser, sofagruppe, TV, telefon, hårtørrer, pengeskab,
minibar/køleskab, sminkebord, garderobeskab og
stikkontakt (110/220 volt). Nogle kahytter har plads
til op til fem personer (slå-ud køjesenge eller sovesofa). Der findes flere kategorier under hver kahytstype.
Handikapkahytter er også tilgængelige.

Kahytstyper

Her vises de overordnede kahytstyper. Der findes flere
forskellige kategorier under hver kahytstype.
Indvendig kahyt – ca. 13 m2
Ligger inde i skibet og har ingen
vindue/havudsigt. Denne kahytstype er oftest billigst.
Anbefales til: Personer der opholder
sig mest rundt på skibet og blot
bruger kahytten til overnatning.

Udvendig kahyt – ca. 16 m2
Med vindue eller koøje.
Vælg mellem havudsigt eller
begrænset havudsigt.
Anbefales til: Personer der gerne vil
have dagslys i kahytten, men ikke
får brug for en balkon.

Kahyt med balkon – ca. 20 m2
Balkon med havudsigt. Gulv-tilloft glasdøre. Den mest forespurgte kahytstype.
Anbefales til: Personer der ønsker
luksus og skøn udsigt og til destinationer hvor vejret er godt/varmt

Suite – ca. 27 m2
Overdådig kahyt med større
balkon, god plads, veludstyret
badeværelse og andre fordele.
Anbefales til: Personer der ønsker
mest muligt luksus på sin rejse og
ikke vil gå på kompromis.
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REDERIET

HVEM SEJLER MED MSC CRUISES?
MSC Cruises er et familieejet, italiensk rederi med
mere end mere end 15 års krydstogterfaring. Har du
først én gang oplevet rederiets gæstfrihed, har du
ikke lyst til at tage til takke med mindre. Du vil blive
overrasket over komforten på de topmoderne flåder
og den enestående service personalet altid leverer.
Hovedsproget ombord er engelsk og besætningen er
internationalt sammensat. MSC Cruises er absolut at
anbefale – både til familier med og uden børn.
MÅLTIDER OMBORD
Alle gæster bliver tilknyttet en hovedrestaurant ombord på skibet. Her serveres både morgenmad, frokost og middag. Desuden serveres også både morgenmad, frokost og middag i buffetrestauranten.
I hovedrestauranterne serveres middagen på to forskellige seatings med fast spisetid hver aften. Den
første seating er ca. kl. 18.30 og den sene seating er
kl. 20.30. Der vil ved begge spisetider være mulighed
for at opleve showet i teatret om aftenen.
Ombord findes også specialrestauranter. Her er både
restauranter, hvor maden er en tand mere luksuriøs
end i hovedrestauranterne, men der er også steder
som har et tema, f.eks. tex-mex og steakhouse. Udvalget af specialrestauranter varierer fra skib til skib.
Roomservice tilbydes 24 timer i døgnet. I nogle tilfælde kan en mindre afgift tilkomme for roomservice.
DRESSCODE
Dresscoden er forholdsvis afslappet. Du kan mere
eller mindre tage på, hvad du føler dig komfortabel i.
Husk gerne en varm trøje eller en cardigan, da temperaturerne mellem områder med aircondition og udendørsområder varierer. I restauranterne må der ikke
bæres badetøj. Til uformelle aftener anbefales sommerkjole til kvinder og en letvægtsjakke til mænd. Til
gallaaftener (ca. 1 gang pr. uge) opfordres der til at
klæde sig ekstra fint på. Her anbefales smoking, aftenjakke eller mørkt jakkesæt til mænd, mens kvinderne bør bære formel kjole eller cocktailkjole.
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INTERNET OMBORD
Internet foregår mod betaling. På MSC Cruises krydstogtskibe tilbydes tre internetpakker, tilpasset forskellige behov. Forvent ikke high speed internet. Du
kan købe dem pr. dag eller pr. krydstogt. Læs mere
her: https://goo.gl/NJfMSc.
BETALING OMBORD
Alle skibe har et kontantfrit system, så der findes altså ingen kontanter ombord. Ved check in registreres
jeres kreditkort og I får udleveret et kombineret ID-,
nøgle- og betalingskort. Dette kort bruges både som
nøglekort til kahytten, som ID-kort når I står af/på
skibet og som betalingskort under hele opholdet. Ved
afslutningen af krydstogtet udfærdiges der en specificeret regning, som betales med Visa eller Mastercard.
Valutaen ombord er for det meste EURO, med undtagelse af krydstogter i Caribien, Sydamerika, Sydafrika
og MSC Grand Voyages til Europa og Australien, hvor
valutaen er amerikanske dollars (USD).
SERVICECHARGE/DRIKKEPENGE
Drikkepenge til personalet ombord på skibet er obligatorisk. Gebyret afregnes på skibet, sidste dag
inden afrejse, eller alternativt ved forudbetaling ved
bestilling. For denne tur er prisen kr. 1.575. pr. pers.
CHECK IN/CHECK UD
For at spare ventetid ved check-in på skibet, er det
obligatorisk at foretage et online check in Inden afgang. Dette skal gøres for alle rejsende gæster og
foretages via dette link: https://goo.gl/OxIkH9
Hvis der opstår problemer med dit online check in undervejs, hjælper vi gerne med processen. Medbring
udskriften fra dit online check in ombord på skibet.
Proceduren ved udstigning tager oftest 2-3 timer.
Ønsker man at få sin kuffert bragt ned på kajen til
afhentning næste morgen ved udstigning, stilles den
uden for kahytten inden midnat. Vi anbefaler at have
en lille håndbagage til udstigning. På de fleste skibe
er det også muligt selv at tage sin baggage fra borde.

PRAKTISK INFO

BILLETTER
Billetterne udsendes typisk samlet her fra kontoret
2-3 uger før afrejse, med mindre rejsen er bestilt i sidste øjeblik. Har du bestilt hotel/fly vil papirer på dette
også blive sendt sammen med krydstogtbilletten.

FORSIKRINGER
Vi anbefaler på det kraftigste at have en rejseforsikring og afbestillingsforsikring. Derfor samarbejder vi
med Gouda, hvorigennem vi kan tilbyde vores kunder
både rejse- og afbestillingsforsikring.

Det er kundens ansvar at kontrollere at navne og andre data på bestillingsbekræftelsen er i overensstemmelse med passet. Ændring af navne efter billetternes udstedelse, kan kun ske med billetudsteders
accept. Ændringer er ofte forbundet med gebyrer.

Det er dit eget ansvar at være forsikret og det letter
både proceduren og din pengepung hvis uheldet er
ude. Husk også at anskaffe dig det blå sygesikringskort, der anerkendes i hele Europa.

BAGAGE
Rejser du med fly, må du ikke medbringe mere bagage end flyselskabet giver lov til (ligger typisk mellem
20-23 kg). På selve krydstogtet er der ikke nogen officiel grænse for din bagages vægt, men en god tommelfingerregel er, at du ikke medbringer mere, end du
selv kan bære.

DRIKKEVARER
Vand/kaffe/te er tilgængeligt ombord døgnet rundt.
Der kan tilkøbes drikkepakker, som giver adgang til
div. drikkevarer alt afhængig af den valgte pakke. Der
findes flere forskellige drikkepakker, f.eks. All Inclusive Restaurant & Bar hvor det meste er inkluderet (sodavand, øl, vin, cocktails). Se priser og info her:
https://goo.gl/jsd3ok.

PAS
Alle rederier kræver en gyldighed på 6 mdr. i passet
ved krydstogtets afslutning. Hvis dit pas ikke opfylder disse krav, skal du henvende dig hos borgerservice og få lavet et nyt. Har du givet os det gamle pasnummer, bedes du venligst meddele os dit nye.

SPECIELLE BEHOV
På de fleste skibe tilbydes der specialdiæt, hvis dette
er anført ved bestilling. Er du kørestolsbruger eller på
andre måder fysisk belastet, findes der handicapvenlige kahytter på langt de fleste skibe. Forhør dig altid
ved bestilling angående specielle ønsker eller behov.

ALLERGI/HELBREDSTILSTAND
Sørg altid for at medbringe egen medicin. Sørg også
for at besøge lægen inden afrejse for at sikre dig, at
du har alle de nødvendige vacciner ift. det sted, du
skal rejse hen. Du er selv ansvarlig for at sikre dig, at
dit helbred er i orden før afrejse.

TELEFON/INTERNET OMBORD
Det er muligt at modtage og foretage opkald på et
krydstogt, når forbindelsen tillader det. Internetforbindelse er tilgængelig mod betaling.

Er du allergisk overfor noget, skal det nævnes til os
inden bestilling. Herefter sørger vi for at kontakte rederiet herom.
LÆGE
Der findes altid en kvalificeret læge og mindst én sygeplejerske ombord. I tilfælde af at det bliver nødvendigt at benytte sig af denne service, står du selv for
betalingen. Derfor er det en god idé at tjekke op på din
forsikring inden afrejse.

RYGNING OMBORD
Rygning ombord på skibet er indskrænket. Der findes
dog flere afmærkede områder hvor rygning er tilladt,
f.eks. på den ene side af pooldækket. Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at ryge i kahytten eller på
balkonen.
SIKKERHEDSRUTINE
Muster drill er en obligatorisk sikkerhedsøvelse, som
bliver gennemført før skibet lægger fra kaj på afrejsedagen. Sikkerhedsøvelsen vil hovedsagelig blive
gennemført på engelsk.
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INKLUSIV
Ingen skjulte gebyrer! Hos os er der hverken
ekspeditionsgebyr, bookinggebyr eller gebyr for
hjælp til online check-in og udflugtsreservation.

•
•
•
•
•
•

22 dage ombord på MSC Orchestra
Helpension
Vand/kaffe/te
Underholdning/aktiviteter ombord
Brug af fitnesscenter, pool, teater m.m.
Skatter og afgifter

EKSKLUSIV

•
•
•

Rejsen til og fra skibet
Udflugter
Servicecharge/drikkepenge (kr. 1.575 pr. pers.)

Krydstogt Eksperten • Torvet 3 • 6640 Lunderskov
Tlf. 6914 7355 • info@krydstogteksperten.dk • www.krydstogteksperten.dk
Medlem af Rejsegarantifonden (1207)

