
Krydstogter til specialpriser

Afrejser i april-august 2022



5. APRIL 2022 Brasilien til København  26 dage

Afrejsehavn: Rio de Janeiro, Brasilien 

Skib: MSC Preziosa

29. MAJ 2022 Baltikum & Skt. Petersborg  8 dage

Afrejsehavn: København, Danmark 

Skib: Voyager of the Seas

20. JUNI 2022 Norges kyst til Nordkap  13 dage

Afrejsehavn: Amsterdam, Holland 

Skib: Jewel of the Seas

8. JUNI 2022 De Britiske Øer  13 dage

Afrejsehavn: Amsterdam, Holland 

Skib: Jewel of the Seas

29. MAJ 2022 Island & Skotland  12 dage

Afrejsehavn: Hamborg, Tyskland 

Skib: MSC Orchestra

5. JUNI 2022 Baltikum & Skt. Petersborg  11 dage

Afrejsehavn: København, Danmark 

Skib: Voyager of the Seas

9. JULI 2022 Grønland, Island & Skotland  22 dage

Afrejsehavn: København, Danmark 

Skib: MSC Poesia

10. AUGUST 2022 Baltikum & Skt. Petersborg  12 dage

Afrejsehavn: København, Danmark 

Skib: Voyager of the Seas
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Se vores udvalg af krydstogter i 2022 med specialpriser. Nogle ture er med fly og hotel, andre 

med rejseleder og nogle kun med krydstogt. Fælles for alle ture er de gode tilbudspriser.

https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=130421CD15MSCPRE
https://www.krydstogteksperten.dk/form/8-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=160421MSCORC
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=310321CD13RCCLVOY
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=150421CD15RCCLVOYJUN
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=230421SPERCCLJEWNOR
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=290421SPERCCLJEWBRI
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=280421SPEMSCPOEGRO
https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=150421CD15RCCLVOYAUG


Afrejse: 5. april 2022

Hjemkomst: 30. april 2022

Afrejsehavn: Rio de Janeiro, Brasilien

Varighed: 26 dage (23 dages krydstogt)

Skib: MSC Preziosa

Rederi: MSC Cruises

Fly: Fra København til Rio de Janeiro

Hotel: 2 nætter i Rio de Janeiro

Kryds Atlanterhavet

Er du på udkig efter en helt unik ferie, er dette 

krydstogt garanteret noget for dig. I 2022 kan du 

sejle foråret i møde med MSC Cruises. Med start i 

Brasilien får du mulighed for at krydste Atlanter-

havet og sejle hele vejen tilbage til København. 

Undervejs besøger du spændende byer i bl.a. Bra-

silien, Frankrig, Portugal og Spanien. Se frem til 26 

dage med uforglemmelige oplevelser i sigte.

2 hotelovernatninger i Rio de Janeiro

Turen starter med fly fra København til Brasilien.

Når du er landet i Rio de Janeiro er der transfer 

til det 4-stjernede hotel, Americas Granada Hotel. 

Her har du 2 nætter, der giver dig god mulighed 

for at opleve alle byens bedste seværdigheder. 

Opholdet er inklusiv morgenmad.

Oplev den ikoniske kæmpestatue af Jesus på top-

pen af Corcovadobjerget eller tag med kabelbane 

til toppen af det berømte bjerg, Suger Loaf, hvor 

der er en fantastisk udsigt over Rio de Janeiro. Gå 

heller ikke glip af de populære og livlige strande, 

Ipanema og Copacabana. Du kan også besøge 

Jardim Botanico, Rios imponerende botaniske 

have. Her er eksotiske planter fra hele verden og 

aber der svinger sig rundt i træerne.

Efter dit hotelophold i Rio er der transfer til skibet. 

Glæd dig bl.a. til at opleve de skønne øer, Made-

ira og Tenerife samt den spanske by, Cadiz, med 

imponerende smukke og historiske bygninger.

Lad dig forkæle ombord

MSC Preziosa har alt, hvad man kan ønske 

sig. Pooldækket indbyder til solbadning og kølige 

drinks. Der er flere lækre pools og vandland med 

vandrutsjebane. Prøv en Formel 1-simulator, en 

tur i 4D biograf eller få en dejlig spabehandling. 

Glæd dig til storslåede shows i teateret og nyd at 

blive opvartet af den venlige besætning. Der er 

et stort udvalg af butikker, restauranter og ba-

rer ombord. Inkluderet i prisen er alle måltider i 

hoved- og buffetrestauranten samt i det italienske 

pizzaria, som laver de lækreste pizzaer.

26 dage fra Rio de Janeiro til København

5. APRIL 2022 Brasilien til København

5. APRIL 2022 Brasilien til København

Priser

 Bella Fantastica Aurea*

Indvendig 13.895,- 14.695,- -

Udvendig 15.495,- 16.295,- -

Balkon 17.095,- 17.895,- 22.895,-

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

*Easy drikkepakke er inkluderet med Balkon Aurea 

Dag 1

05.04.22

Fly fra København til Rio de Janeiro, Brasilien. 

Dag 2-3

06.04.22

07.04.22

Hotel i Rio de Janeiro. Transfer fra lufthavn til Americas Gra-

nada Hotel. Du har to overnatninger inkl. morgenmad på det 

4-stjernede hotel i hjertet af Rio de Janeiro. Oplev den ikoniske 

kæmpestatue af Jesus på toppen af Corcovadobjerget eller tag 

med kabelbane til toppen af det berømte bjerg, Suger Loaf, 

med en fantastisk udsigt over byen.

Dag 4

08.04.22

Rio de Janeiro, Brasilien – kl. 22:00. Udnyt den sidste dag i 

Rio de Janeiro. Transfer fra hotel til krydstogtterminal. Træd om-

bord på MSC Preziosa.

Dag 5

09.04.22

Buzios, Brasilien – kl. 8:00-18:00. Buzios ligger på en bjergrig 

halvø og er en populær ferieby. Det skyldes ikke mindst de 

mange omkringliggende strande og byens festlige hovedgader, 

hvor man kan shoppe, spise god mad og bade. 

Dag 6

10.04.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 7

11.04.22

Salvador, Brasilien – kl. 9:00-16:00. Salvador rummer alt hvad 

man kan forestille sig af brasiliensk charme, kultur og smukke 

gamle kolonibygninger. Besøg Pelourinho, den gamle historiske 

bydel. Her får du hele paletten af den brasilianske kultur, histo-

rie og arkitektur. Her ligger også Igreja São Francisco. En meget 

smuk og gammel kirke med en imponerende udsmykning.

Dag 8

12.04.22

Maceio, Brasilien – kl. 9:00-16:00. Maceio er kendt for sine 

brede hvide sandstrande, palmer, mangroveskov og krystalklare 

grønne vand.

Dag 9

13.04.22

Til havs. Nyd 6 dage ombord. Udnyt skibets mange dejlige 

faciliteter med mulighed for både aktivitet og afslapning.

Dag 15 

19.04.22

Funchal, Portugal – kl. 9:00-16:00. Funchal er en af de smukke-

ste byer i Portugal. Byen ligger i et bjergtagende landskab med 

fantastisk badevand, dramatiske klipper og frodige naturreser-

vater. Fra Funchal går en svævebanen op til landsbyen, Monte, 

med en enestående udsigt over byen.

Dag 16

20.04.22

Santa Cruz de Tenerife, Spanien – kl. 9:00-16:00. Santa Cruz er 

hovedbyen på den spanske ø, Tenerife. Her er nem adgang til 

stranden, flotte gamle bygninger og shopping. Oplev vulkanen 

Teide, Spaniens højeste punkt.

Dag 17

21.04.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 18

22.04.22

Cadiz, Spanien – 8:00-18:00. Cadiz regnes for at være en af de 

ældste byer i Vesteuropa. Byen er fyldt med gamle smukke 

bygninger, snævre gader og historie.

Dag 19

23.04.22

Lissabon, Portugal – kl. 9:00-16:00. Lissabon er placeret på syv 

bakker og gør sig bemærket ved sine mange smukke kalkstens-

huse og snævre gader. Besøg Oceanario de Lisboa, et impone-

rende akvarium med alverdens slags havdyr.

Dag 20

24.04.22

Vigo, Spanien – kl. 9:00-16:00. Vigo ligger med lækre sand-

strande inden for kort rækkevidde. Tag en tur til Parque Monte 

del Castro – en dejlig park med masser at se på.

Dag 21

25.04.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 22 

26.04.22

Le Havre, Frankrig – kl. 8:00-20:00. Le Havre ligger ved Seine 

flodens munding i det nordlige Frankrig. Besøg den gamle 

Notre Dame kirke, den flotte strandpromenade eller shopping-

centeret ved havnen, Docks Vauban.

Dag 23

27.04.22

Southampton, England – kl. 7:00-19:00. Southampton har en 

gammel interessant byhistorie og er stedet, hvorfra Titanic i sin 

tid påbegyndte sin jomfrurejse. Gå på opdagelse i det utal af 

seværdigheder og museer, som byen huser.

Dag 24

28.04.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 25

29.04.22

Kristiansand, Norge – 10:00-18:00. Kristiansand ligger på syd-

kysten ved Skagerrak på en sandet landtange og er hovedbyen 

i det sydlige Norge. Kristiansands Dyrepark er en af de mest 

besøgte turistattraktioner i Norge..

Dag 26 

30.04.22

København, Danmark – kl. 8:00. MSC Preziosa ankommer til 

København tidlig morgen.

REJSEPLAN

Inklusiv

 • 23 dage med MSC Preziosa

 • Fly fra København til Rio de Janeiro 

inkl. bagage

 • Transfer fra lufthavn til hotel + hotel til 

skib

 • 2 nætter på Americas Granada Hotel, 

Rio de Janeiro inkl. morgenmad

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

Eksklusiv

 • Drikkepenge (1.886,- pr. pers.)

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud
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https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=130421CD15MSCPRE


Afrejse: 29. maj 2022

Hjemkomst: 9. juni 2022

Afrejsehavn: Hamborg, Tyskland

Varighed: 12 dage

Skib: MSC Orchestra

Rederi: MSC Cruises

Kom helt tæt på naturens kræfter

Varme kilder, hvalsafari og brusende vandfald. 

Oplev Islands dramatiske og smukke natur på 

bedste vis – nemlig med krydstogt. Med udgangs-

punkt fra Hamborg sejler MSC Orchestra ud på et 

12 dages fantastisk krydstogt, der tager dig med 

til både Island og Skotland.

Oplev det skotske højland og Orkeyøerne med 

besøg i Kirkwall og Invergordon. Her venter im-

ponerende middelalderlige bygninger og græn-

seløst skue over frodigt land. Du kan også lægge 

vejen forbi et destilleriet, hvor du har mulighed 

for at smage på noget af verdens bedste whisky.  

Vulkanøen Island

På Island har vulkanernes enorme kræfter og 

havets vildskab for alvor sat deres præg på na-

turen – og det er et enestående syn. Mindst lige 

så fantastisk er de lokales måde at indrette sig 

efter den rå natur, hvilket har givet grobund for en 

spændende og unik kultur.

Oplev skoldhede geysere eller tag på hvalsafari, 

hvor du kan være heldig at se både vågehvaler, 

pukkelhvaler, finhvaler, hvidnæsede delfiner og 

marsvin. Besøg Goðafoss vandfaldet, med sin 

Niagara Falls-lignende halvcirkel, der fortryller ved 

første øjekast. Lad krop og sjæl blive forkælet i 

varme kilder. Det uigennemsigtige og mælkeag-

tig vand med blåligt skær er en vild kontrast til 

det rå landskab af klipper, der omkranser kilderne. 

Bliv opvartet fra morgen til aften

MSC Orchestra tilbyder en bred palette af facili-

teter. Glid ned i boblebadet og lad blikket vandre 

ud i horisonten. Til de aktive er der tennis, ba-

sketball, løbebane og fitnesscenter. I MSC Aurea 

Spa tilbydes et udvalg af luksuriøse behandlinger. 

Hver aften opføres shows i det storslåede teater. 

Prøv også lykken i skibets kasino.

Morgen, middag og aften kan du nyde fantastiske 

retter fra Middelhavskøkkenet i hoved- og buffet-

restauranten. Det er også muligt at få de lækreste 

italienske pizzaer på La Piazzetta. Alt dette er 

inkluderet i prisen. 

12 dage fra Hamborg til Island & Skotland

29. MAJ 2022 Island & Skotland

Priser

 Bella Fantastica Aurea*

Indvendig 8.079,- 8.949,- -

Udvendig - 11.549,- -

Balkon 12.699,- 13.859,- 16.299,-

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

*Easy drikkepakke er inkluderet med Balkon Aurea 

REJSEPLAN

Dag 1

29.05.22

Hamborg, Tyskland – kl. 19:00. Stig ombord på MSC 

Orchestra og oplev den flotte udsejling af Hamborg. Foran 

venter 12 spændende dage med fantastiske oplevelser.

Dag 2

30.05.22

Til havs. Nyd dagen ombord og udforsk skibets store ud-

bud af faciliteter. Til aften kan du glæde dig til blændende 

forestillinger i den flotte teatersal og du kan svinge hofterne 

til livemusik i en af de hyggelige barer/lounges.

Dag 3

31.05.22

Kirkwall, Orkneyøerne – kl. 8:00-18:00. Kirkwall er den 

største by på Orkneyøerne i det nordlige Skotland. Byen 

indbyder med imponerende middelalderlige bygninger og 

grænseløst skue over frodigt land. Besøg Skt. Magnus Kate-

dralen og ruinerne af den tidligere bispegård. Prøv også en 

whiskysmagning på destilleriet i Highland Park.

Dag 4

01.06.22

Til havs. Endnu en dag til havs, hvor du har mulighed for at 

udnytte skibets brede udvalg af aktiviteter. Skal den stå på 

100% ren afslapning, mens du bliver vartet op af den venli-

ge besætning? Nyd dagen på en solseng med en god bog 

og en kold drink i hånden. De aktive kan prøve kræfter med 

shuffleboards, squash, fitnesscenter, løbebane og aerobic. 

Dag 5-6

02.06.22

03.06.22

Reykjavik, Island – kl. 10:00-18:00 (+1). Reykjavik betyder 

"den rygende bugt" og er hovedstaden og den største by 

på Island med ca. 120.000 indbyggere. Her venter smukke 

landskaber, der vidner om øens vulkanske oprindelse. Be-

søg gejseren Stokkur eller det smukke vandfald Gullfoss – et 

kæmpemæssigt vandfald, der ved hjælp af smeltevand fra 

gletjsere, demonstrerer Islands imponerende naturkræfter. 

Du kan forkæle krop og sjæl med en badetur i den varme 

kilde, Den Blå Lagune, midt i den rå natur. Skibet lægger til 

natten over, så du har to dage med god tid til at udforske 

byen og omgivelserne.

Dag 7

04.06.22

Isafjordur, Island – kl. 7:00-19:00. Isafjordur er et af de mest 

øde, smukke og forrevne steder på Island. Byen ligger så 

nordligt, at solen forsvinder tre måneder om året. Tag en fa-

scinerende slentretur i Isafjordurs gamle bydel gennem de 

smalle gader med træhuse fra det 19. århundrede. Indånd 

det historiske Island, som det var helt tilbage fra sagaernes 

tid og i de beskedne kår for 200 år siden. I nærheden ligger 

også den spydformede ø, Vigur – et uberørt paradis og hjem 

til lundefugle, måger og søløver.

Dag 8

05.06.22

Akureyri, Island – kl. 8:00-18:00. Akureyri er Islands fjerde 

største by med 17.481 indbyggere. Her findes en meget 

særpræget natur, hvor grønne bjerge med sneklædte top-

pe, pryder det unikke landskab. Alene en gåtur rundt i byen 

er en stor oplevelse med de gamle velbevarede huse og 

den imponerende kirke. Fra byen kan man også tage med 

busser ud til fascinerende kratere og vandfald. Besøg f.eks. 

det smukke vandfald, Godafoss.

Dag 9 

06.06.22

Til havs. Nyd en dag ombord på skibet og sug til dig at 

indtryk. Husk at give dig tid til at nyde de betagende udsig-

ter fra dækket over de passerende landskaber skibet sejler 

forbi. 

Dag 10

07.06.22

Invergordon, Skotland – kl. 12:00-20:00. I det østlige 

skotske højland ligger Invergordon, med den aflange Loch 

Ness-sø tæt på. Byen er præget af slotte fra 1300-tallet og 

aflejringer fra de sidste to verdenskrige. Besøg Dalmore-de-

stilleriet og smag på noget af verdens bedste whisky. Læg 

også vejen forbi Loch Ness Exhibition Centre, hvor du kan 

tage del i myten om det verdenskendte Loch Ness uhyre.

Dag 11

08.06.22

Til havs. Nyd en sidste dag ombord på skibet. Trænger 

kroppen til selvforkælelse, kan du få en behandling i well-

nessafdelingen. Tag en tur i skibets store shoppingområde, 

med mulighed for at købe toldfri varer. Dagene bliver aldrig 

kedelige, da skibets underhodningsteam sørger for at give 

dig masser af gode oplevelser ombord.

Dag 12 

09.06.22

Hamborg, Tyskland – kl. 7:00. MSC Orchestra ankommer 

til Hamborg tidlig morgen og krydstogtet har nået sin ende. 

Inklusiv

 • 12 dage med MSC Orchestra

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

Eksklusiv

 • Drikkepenge (1.650,- pr. pers.)

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud
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https://www.krydstogteksperten.dk/form/8-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=160421MSCORC


Afrejse: 29. maj 2022

Hjemkomst: 5. juni 2022

Afrejsehavn: København, Danmark

Varighed: 8 dage

Skib: Voyager of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Populært krydstogt i Østersøen

Skal du med på dette populære krydstogt til Skt. 

Petersborg? Med afsejling direkte fra København 

kan du udforske Østersøens smukke, historiske og 

spændende byer – alle med sit eget særpræg af 

arkitektur, kultur og stemning.

Voyager of the Seas stævner ud fra København 

med 8 dages fantastisk krydstogt i sigte. Du kom-

mer både til at opleve Finland, Estland, Sverige og 

Rusland. 

Du kan forvente en overflod af overdådige palad-

ser, charmerende middelalderlige byer, betagen-

de fjorde, moderne storbyer og tusind år gammel 

historie. Den smukke gamle hansestad Tallinns 

arkitektoniske perler og overdådige bygninger 

gør byen til én af de flotteste i Baltikum. Helsinki 

er en harmonisk blanding af nyt og gammelt, og 

summer af liv og stemning om sommeren. 

Prægtige Skt. Petersborg

Højdepunktet på turen er besøget i Skt. Peters-

borg, der anses for at være en af verdens smuk-

keste byer med sine mange fantastiske bygnings-

værker og broer. Elegante facader og strålende 

katedraler pryder langs byens flotte kanaler.

Oplev Blodskirken med de karakteristiske løg-

kupler, Vinterpaladsets enorme størrelse og de 

mærkværdige kuriositeter i Kunstkammeret. Tag 

på shopping i Skt. Petersborgs fashionable gåga-

de, Nevskij Prospekt, og slut af med en klassisk 

rødbedesuppe på en russisk frokostrestaurant.

Du kommer ikke til at kede dig ombord

Voyager of the Seas har et bredt udvalg af faci-

liteter, der rammer alle målgrupper. Fornøj dig 

med alt fra skøjtebane, klatrevæg, Laser Tag, vilde 

vandrutsjebaner til det afslappende velværeom-

råde Solarium, kun for voksne gæster. Her er fred 

og ro, fantastiske udsigter og både indendørs og 

udendørs pools og jacuzzis.

Oplev imponerende Broadway shows i teateret, 

flotte skøjteforestillinger, barer med livemusik 

og spisesteder med den lækestre mad du kan 

forestille dig.

8 dage fra København til Østersøen

29. MAJ 2022 Baltikum & Skt. Petersborg

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

TILBUDNormalpris

Indvendig – kat. 4V 6.487,- 4.995,-

Udvendig – kat. 4N 7.722,- 6.995,-

Balkon – kat. 2D 10.387,- 7.995,-

Junior Suite – kat. J3 14.998,- 12.995,-

Priser

UDSOLGT

REJSEPLAN

Dag 1

29.05.22

København, Danmark – kl. 16:30. Stig ombord på Voyager 

of the Seas. Med kurs mod Østersøen har du 8 dage med 

spændende historie og kulturelle oplevelser i sigte.

Dag 2

30.05.22

Til havs. Nyd dagen ombord på skibet. Voyager of the Seas 

har et bredt udvalg af faciliteter, der rammer alle målgrup-

per. Tag et spil minigolf på dækket eller udfordr dig selv på 

den stejle klatrevæg med udsigt over horisonten. Kast dig 

ud i snoede og farverige vandrutsjebaner. I samme afdeling 

kan du teste dine evner som surfer i den 12 m lange Flow-

rider. Trænger kroppen til forkælelse, kan du få en dybde-

gående massage i den lyse spaafdeling. Her finder du også 

det moderne fitnesscenter. Synk ned i en solstol med en 

god bog og lad dig opvarte af den altid venlige besætning.

Dag 3

31.05.22

Stockholm, Sverige – kl. 9:00-17:00. Sveriges hovedstad, 

Stockholm, befinder sig på den svenske østkyst ved mun-

dingen af floden Mälaren ud til Østersøen. Byens 14 øer 

forbindes af 54 broer. Det har medført et smukt bybillede 

fyldt med kanaler og broer, hvilket gør, at Stockholm af 

mange ofte bliver omtalt som “Nordens Venedig”. Besøg 

Stockholms gamle bydel. En kombination af smukke, gam-

le og farverige bygningsværker, brostensbelagte gader samt 

butikker og restauranter.

Dag 4

01.06.22

Helsinki, Finland – kl. 9:00-18:00. Finlands hovedstad, 

Helsinki, ligger ved Den Finske Bugt ud til Østersøen. Det er 

en mangfoldig by, hvor det traditionelt eksotiske fra østen 

møder den moderne skandinaviske livsstil. Besøg Temppe-

liaukio-kirken, der er hugget ud af granitten i det naturlige 

finske grundfjeld og er en af de mest populære turistattrak-

tioner i Helsinki. Oplev også Suomenlinna – en fæstning fra 

det 18. århundrede med tilhørende naturområde med flere 

hundrede år gammelt artilleri og forsvarsmure spredt ud 

over seks forbundne øer.

Dag 5

02.06.22

Skt. Petersborg, Rusland – kl. 7:00-20:00. Skt. Petersborg, 

tidligere Petrograd og Leningrad, ligger i det nordvestlige 

Rusland ved mundingen af floden Neva. Det er Ruslands 

næststørste by med hele 5 mio. indbyggere og anses for 

at være en af verdens smukkeste byer med sine mange 

fantastiske bygningsværker, broer og flotte kanaler. Der-

udover har byen også en imponerende historie. Oplev det 

verdensberømte Vinterpalads, Eremitagemuseet med en af 

verdens største kunstsamlinger og Opstandelseskirken, der 

er kendetegnet ved sin smukke facade og farverige spir.

Dag 6

03.06.22

Tallinn, Estland – kl. 7:00-15:00. I det nordlige Estland 

finder man hovedstaden, Tallinn. Byens centrum er udgjort 

af gamle velbevarede gader og bygningsværker fra middel-

alderen og blev i 1997 en del af UNESCO's verdensarvsliste.  

Den gamle bydel er uundgåelig i Tallinn. Her vil man opleve 

gamle brostensbelagte gader, bygningsværker fra middelal-

deren samt en livlig atmosfære med butikker, restauranter 

og caféer. Tag også til Toompea bakken, der ligger bag den 

gamle bydel. Herfra har man et flot udsyn over byen. På 

bakken ligger også Toompea Slottet, som er en gammel 

dansk borg grundlagt helt tilbage i 1229.

Dag 7

04.06.22

Til havs. Nyd den sidste dag ombord på skibet. På Ro-

yal Promenade kan du spise og drikke 24 timer i døgnet, 

ligesom du finder mange shoppingmuligheder og forskel-

lige former for underholdning, herunder en Sports Bar og 

en engelsk pub. Se en film under stjernerne på skibets 

udendørsbiograf. Skål med nye bekendtskaber til livemusik 

på de hyggelige barer og lounges. Oplev imponerende bro-

adwayshows i teatersalen. Skøjtebanen åbner også op for 

glitter og glamour, når professionelle skøjteløbere leverer 

flotte forestillinger.

Dag 8 

05.06.22

København, Danmark – kl. 6:00. Voyager of the Seas an-

kommer til København tidlig morgen og krydstogtet har 

nået sin ende. 

Inklusiv

 • 8 dage med Voyager of the Seas

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Vand, kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

 • Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv

 • Visum til Skt. Petersborg

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud

29. MAJ 2022 Baltikum & Skt. Petersborg 29. MAJ 2022 Baltikum & Skt. Petersborg7 8
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Afrejse: 5. juni 2022

Hjemkomst: 15. juni 2022

Afrejsehavn: København, Danmark

Varighed: 11 dage

Skib: Voyager of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Oplev det bedste af Østersøen

Sejl direkte fra København til Østersøens smukke, 

historiske og spændende byer – alle med sit eget 

særpræg af arkitektur, kultur og stemning.

Voyager of the Seas stævner ud fra København 

med 11 dages fantastisk krydstogt i sigte. Du 

kommer både til at opleve Finland, Estland, Rus-

land, Letland og Sverige. I Skt. Petersborg lægger 

skibet til natten over, så du får to dage til at ople-

ve den imponerende storby.

Du kan forvente en overflod af overdådige palad-

ser, charmerende middelalderlige byer, moderne 

storbyer og tusind år gammel historie. Tallinns 

arkitektoniske perler og overdådige bygninger gør 

byen til én af de flotteste i Baltikum. I Rigas små, 

charmerende gader ligger imponerende kirker, 

smukke bygninger og grønne parker. Sug til dig af 

den østeuropæiske stemning og historie.

To dage i Skt. Petersborg

Du har hele to dage til at udforske Skt. Peters-

borg. Byen anses for at være en af verdens smuk-

keste, med sine mange fantastiske bygnings-

værker og broer. Elegante facader og strålende 

katedraler pryder langs byens flotte kanaler.

Oplev Blodskirken med de karakteristiske løg-

kupler, Vinterpaladsets enorme størrelse og de 

mærkværdige kuriositeter i Kunstkammeret. Tag 

på shopping i Skt. Petersborgs fashionable gåga-

de, Nevskij Prospekt, og slut af med en klassisk 

rødbedesuppe på en russisk frokostrestaurant.

Du kommer ikke til at kede dig ombord

Voyager of the Seas har et bredt udvalg af faci-

liteter, der rammer alle målgrupper. Fornøj dig 

med alt fra skøjtebane, klatrevæg, Laser Tag, vilde 

vandrutsjebaner til det afslappende velværeom-

råde Solarium, kun for voksne gæster. Her er fred 

og ro, fantastiske udsigter og både indendørs og 

udendørs pools og jacuzzis.

Oplev imponerende Broadway shows i teateret, 

flotte skøjteforestillinger med professionelle arti-

ster, barer med hyggelig livemusik og spisesteder 

med den lækestre mad, du kan forestille dig.

11 dage fra København til Østersøen

5. JUNI 2022 Baltikum & Skt. Petersborg

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

TILBUDNormalpris

Indvendig – kat. 4V 11.606,- 8.995,-

Udvendig – kat. 4N 12.730,- 10.995,-

Balkon – kat. 2D 15.728,- 12.995,-

Priser

REJSEPLAN

Dag 1

05.06.22

København, Danmark – kl. 16:30. Stig ombord på Voyager 

of the Seas. Med kurs mod Østersøen har du 11 dage med 

spændende historie og kulturelle oplevelser i sigte.

Dag 2

06.06.22

Til havs. Nyd dagen ombord på skibet. Voyager of the Seas 

har et bredt udvalg af faciliteter, der rammer alle målgrup-

per. Trænger kroppen til forkælelse, kan du få en dybdegå-

ende massage i den lyse spaafdeling.

Dag 3

07.06.22

Stockholm, Sverige – kl. 9:00-17:00. Sveriges hovedstad, 

Stockholm, befinder sig på den svenske østkyst ved mun-

dingen af floden Mälaren ud til Østersøen. Byens 14 øer 

forbindes af 54 broer. Det har medført et smukt bybillede 

fyldt med kanaler og broer, hvilket gør, at Stockholm af 

mange ofte bliver omtalt som “Nordens Venedig”. Besøg 

Stockholms gamle bydel. En kombination af smukke, gam-

le og farverige bygningsværker, brostensbelagte gader samt 

butikker og restauranter.

Dag 4

08.06.22

Tallinn, Estland – kl. 9:00-18:00. Finlands hovedstad, Hel-

sinki, ligger ved Den Finske Bugt ud til Østersøen. Det er 

en mangfoldig by, hvor det traditionelt eksotiske fra østen 

møder den moderne skandinaviske livsstil. Besøg Temppe-

liaukio-kirken, der er hugget ud af granitten i det naturlige 

finske grundfjeld og er en af de mest populære turistattrak-

tioner i Helsinki. Oplev også Suomenlinna – en fæstning fra 

det 18. århundrede med tilhørende naturområde med flere 

hundrede år gammelt artilleri og forsvarsmure spredt ud 

over seks forbundne øer.

Dag 5-6

09.06.22

10.06.22

Skt. Petersborg, Rusland – kl. 8:00-18:00 (+1). Skt. Peters-

borg ligger i det nordvestlige Rusland ved mundingen af 

floden Neva. Det er Ruslands næststørste by med hele 5 

mio. indbyggere og anses for at være en af verdens smukke-

ste byer med sine mange fantastiske bygningsværker, broer 

og flotte kanaler. Derudover har byen også en imponerende 

historie. Oplev det verdensberømte Vinterpalads, Eremi-

tagemuseet med en af verdens største kunstsamlinger og 

Opstandelseskirken, der er kendetegnet ved sin smukke 

facade og farverige spir. Skibet lægger til natten over og du 

har derfor 2 dage til at opleve den imponerende by.

Dag 7

11.06.22

Helsinki, Finland – kl. 7:00-16:00. I det nordlige Estland 

finder man hovedstaden, Tallinn. Byens centrum er udgjort 

af gamle velbevarede gader og bygningsværker fra middel-

alderen og blev i 1997 en del af UNESCO's verdensarvsliste.  

Den gamle bydel er uundgåelig i Tallinn. Her vil man opleve 

gamle brostensbelagte gader, bygningsværker fra middelal-

deren samt en livlig atmosfære med butikker, restauranter 

og caféer. Tag også til Toompea bakken, der ligger bag den 

gamle bydel. Herfra har man et flot udsyn over byen. På 

bakken ligger også Toompea Slottet, som er en gammel 

dansk borg grundlagt helt tilbage i 1229.

Dag 8

12.06.22

Riga, Letland – kl. 10:00-17:00. Riga er hovedstaden i Let-

land. Nær havnen ligger den gamle bydel med smukke art-

nouveau bygninger, flere store kirker, smalle stræder, torve 

og små butikker med kunsthåndværk. Se den smukke 

St. Peters Kirke. Fra toppen af kirketårnet får du en formida-

bel udsigt over Riga og Daugava floden.

Dag 9

13.06.22

Visby, Sverige – kl. 8:00-17:00. Visby er hovedbyen på Got-

land. Byen er med sine ruiner i dag et levende relikvie fra 

middelalderens æra. Det gamle kloster, St. Nicolai kloster, 

er delvist bevaret. Den inderste del af Visby er omkranset af 

den 11 m høje Visby bymur, hvilket er en af de største og 

mest velbevarede middelalderlige bymure i Skandinavien.

Dag 10

14.06.22

Til havs. Nyd den sidste dag ombord på skibet og gør brug 

af det brede udvalg af aktiviteter og underholdning. 

Dag 11 

15.06.22

København, Danmark – kl. 5:00. Voyager of the Seas an-

kommer til København tidlig morgen og krydstogtet har 

nået sin ende. 

Inklusiv

 • 11 dage med Voyager of the Seas

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Vand, kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

 • Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv

 • Visum til Skt. Petersborg

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud

5. JUNI 2022 Baltikum & Skt. Petersborg 5. JUNI 2022 Baltikum & Skt. Petersborg9 10
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Afrejse: 8. juni 2022

Hjemkomst: 20. juli 2022

Afrejsehavn: Amsterdam, Holland

Varighed: 13 dage

Skib: Jewel of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Fly: København–Amsterdam t/r

De Britiske Øer med rejseleder

Eventyret venter på modsatte side af Nordsøen, 

og det er ikke seværdigheder, der mangler på De 

Britiske Øer. Eventyrlige slotte og fortællinger, en 

rig historie, som går årtusinder tilbage, fortryl-

lende byer og fantastiske grønne landskaber. Få 

naturen helt ind under huden, når du mødes af 

fascinerende scenerier med smukke søer, skov-

klædte bakker og imponerende bjerge.

Flyv fra København til Amsterdam og stig ombord 

på Royal Caribbeans imponerende skib, Jewel of 

the Seas. Foran dig venter 13 dage med besøg i 

Skotland, Nordirland, Irland, Wales og England.  

På krydstogtet har vi vores danske rejseleder med, 

som hjælper med praktiske gøremål, arrangerer 

fællesmiddage og ture i land samt beriger med 

sin spændende viden om stederne der besøges.

Højborge, klaner og whisky

Gør dig klar til en tur med rå skønhed, isolerede 

kyster, slotte, kilte, klaner og den bedste whisky. 

De mange øer byder på fred og ro kombineret 

med varm gæstfrihed i de små lokalsamfund. 

Landskaberne er som taget ud af et maleri og 

den nøje bevarede gæliske kultur skaber en ene-

stående følelse af at rejse tilbage i tiden.

Undervejs kan man ikke undgå at blive betaget af 

de eminente og historier bygningsværker. Lige fra 

romerske forter, middelalderlige slotte og højbor-

ge til flotte kirker og vikingeruiner. Det skotske 

højland emmer af stolte klaner, gamle traditioner 

og barsk natur. Loch Ness søen er blot én af de 

fantastiske naturscenerier, der rummer den my-

stik og råhed, der er så dragende ved højlandet.

Nyd skibets faciliteter

Ombord på skibet vil der være rig mulighed for 

både aktivitet og afslapning. Tag et spil minigolf, 

test dine evner på klatrevæggen, se en god film 

på det store udendørslærred eller træk dig tilba-

ge i velværeområdet "Solarium", med pool, boble-

bad, gode udsigter og bar. Når dagtimerne går på 

hæld, vækkes underholdningen til live med bl.a. 

imponerende shows i den flotte teatersal.

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

Fly fra Billund er muligt mod et evt. tillæg.

13 dage rundt om De Britiske Øer

Din rejseleder

Marie Louise er din rejseleder på turen. 

Hun vil være behjælpelig med praktiske 

gøremål og arrangere fællesmiddage 

samt ture i land.

Med en baggrund som underviser, 

ynder hun at dele ud af sine spænden-

de fortællinger og viden om byerne.

8. JUNI 2022 De Britiske Øer

Priser

REJSEPLAN

Inklusiv

 • 13 dage med på Jewel of the Seas

 • Fly fra København til Amsterdam t/r 

inkl. bagage

 • Transfer mellem lufthavn og skib t/r

 • Dansk rejseleder med på hele turen

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Vand/kaffe/te ombord

 • Roomservice 24 timer i døgnet 

(kontinental morgenmad er gratis. 

Øvrige bestillinger: 8 $ pr. bestilling)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

 • Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud

8. JUNI 2022 De Britiske Øer 8. JUNI 2022 De Britiske Øer

Indvendig – kat. 2V 14.015,-

Udvendig – kat. 2N 15.675,-

Balkon – kat. 2D 17.925,-

Dag 1

08.06.22

Fly fra København til Amsterdam. Transfer fra lufthavn til 

krydstogtterminalen.

Amsterdam, Holland – kl. 17:00. Træd ombord på Jewel of 

the Seas med udsigt til et fantastisk krydstogt. Rejselederen 

vil stå klar og være behjælpelig med ombordstigningen.

Dag 2

09.06.22

Til havs. På havet mod Inverness. Udforsk skibets mange 

faciliteter. Til aften kan du se frem til formidabel mad.

Dag 3

10.06.22

Inverness, Skotland – kl. 7:00-18:00. Inverness er den stør-

ste by i det skotske højland. Gennem floden River Ness er 

byen forbundet med den myteomspundne sø, Loch Ness, 

hvor det famøse uhyre skulle holde til. Byen kan prale af 

historiske bygninger, især i den gamle bydel. Tag en tur til 

det victorianske marked, hvor der sælges lokale produkter. 

Nær byen ligger Craig Phadrig, en bakke der rejser sig 172 

m over havets overflade. Her ligger den smukke og rustikke 

højborg, Pictish Kings. Tag også en tur til den sagnom-

spændte sø, Loch Ness, og nyd den meget smukke natur.

Dag 4

11.06.22

Til havs. Tag en travetur på soldækket mens skibet stille 

sejler mod Glasgow. Nyd det smukke landskab vi passerer.

Dag 5

12.06.22

Glasgow (Greenock), Skotland – kl. 7:00-18:00. Glasgow er 

blevet den mest moderne by i hele det engelske kongerige. 

Byen kan prale af nogle af de fineste eksempler på victo-

riansk arkitektur, herunder det statelige City Chambers. 

På Princes Square er der fremragende shopping. Et besøg 

i Skotland er ikke fuldendt, før man har smagt på "livets 

vand" – en god skotsk whiskey.

Dag 6

13.06.22

Belfast, Nordirland – kl. 8:00-18:30. Belfast er hovedstad 

og den største by i Nordirland. Oplevelserne står i kø uanset 

om man er historieinteresseret eller bare vil komme helt 

tæt på den irske stemning på en af byens mange pubs. Be-

søg oplevelsescentret, Titanic Belfast, og få hele historien fra 

byggeriet af det ikoniske skib til forliset her i skibets hjemby.

Dag 7

14.06.22

Holyhead, Wales – kl. 7:00-17:00. Holyhead ligger på øen, 

Anglesey. De himmelragende kystklinter og prisbelønnede 

strande er en attraktion i sig selv. Byens centrum er bygget 

op omkring St. Cybi kirke, som er konstrueret inde i en af 

Europas eneste romerske forter med tre mure.

Dag 8

15.06.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Træk dig tilbage i velvære-

området Solarium, med jacuzzi, gode udsigter og bar.

Dag 9 

16.06.22

Cork (Cobh), Irland – kl. 11:00-18:00. Cork ligger ved ud-

mundingen af floden Lee, der deler sig i to store kanaler. 

Oplev Elizabeth Fort, et fort fra 1700-tallet, der både har 

haft funktion som militærbarakker, fængsel og politistation.

Lidt uden for byen finder man Cork City Gaol – et gammelt 

fængsel, der i dag er bygget om til et spændende museum.

Dag 10

17.06.22

Dunmore East (Waterford), Irland – kl. 7:00-17:00. Dun-

more East er grundlagt i 853 af vikingerne. Her venter den 

idylliske irske natur med grønne bakker og barske klipper. 

Den største attraktion er fabrikken der producerer krystal. 

Følg alle stadier af produktionen og se hvordan sand, bly og 

potaske bliver formet til det fineste krystal.

Dag 11

18.06.22

Til havs. Nyd en dag ombord på skibet. Se en film under 

stjernene på det store udendørs filmlærred på pooldækket.

Dag 12

19.06.22

Dover, England – kl. 8:00-16:00. Dover er kendt for sine 

høje, hvidkalkede klipper der ligger ud til den Engelske Ka-

nal. Nyd en spændende gåtur med en betagende udsigt fra 

de hvidkalkede klipper. Besøg også Dover Castle. Borgen er 

grundlagt i det 12. århundrede og er den største i England. 

En andet spændende oplevelse er "Secret War Time Tun-

nels", som tager folk tilbage til tiden under 2. verdenskrig.

Dag 13 

20.06.22

Amsterdam, Holland – kl. 6:00. Jewel of the Seas ankom-

mer til Amsterdam tidlig morgen. Efter check ud er der 

transfer fra skibet til Amsterdam lufthavn. 

Fly fra Amsterdam til København. Stig ombord på flyet 

retur til København.
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Afrejse: 20. juni 2022

Hjemkomst: 2. juli 2022

Afrejsehavn: Amsterdam, Holland

Varighed: 13 dage

Skib: Jewel of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Fly: København–Amsterdam t/r

Norges idylliske kyster

Se frem til 13 dage langs Norges kyst med første 

parket til den smukke natur på vejen til Nordkap. 

Turen er inklusiv fly fra København til Amsterdam 

t/r. Stævn ud fra Amsterdam ombord på Royal 

Caribbeans flotte skib, Jewel of the Seas. Der vil 

blive lagt til kaj i charmerende gamle havnebyer 

som Tromsø, Flåm, Ålesund og Kristiansand.

På hele turen vil der være dansk rejseleder med, 

som hjælper med praktiske gøremål og arrange-

rer fællesmiddage og ture i land, sammen med 

de gæster, der ønsker det.

Nordkap – Verdens Ende

Højdepunktet er uden tvivl besøget i Nordkap, 

der i folkemunde går som Europas nordligste 

punkt. Nordkapklippen har altid været et vigtigt 

orienteringspunkt for sejlads i Nordhavet. I 1553 

forsøgte en engelsk ekspedition, anført af kap-

tajn Richard Chancellor, at finde den nordøstlige 

passage til Kina. Han fandt den dog ikke, men på 

de gamle søkort ses navnet Nordkapp for første 

gang. 

Fremme ved Nordkap-plateauet med den ikoni-

ske globus, kan du nyde udsigten over Ishavet og 

storheden i den rå natur. Glæd dig til at stå ved 

den over 300 m høje klippeskrænt. Mærk suset 

fra vinden og nyd udsigten over det barske hav.

Læg også vejen forbi det store besøgscenter, 

Nordkaphallen, der er udhugget i selve klippen. 

Her kan man blandt andet se en film om årets 

gang på Nordkap og kigge ud på naturen gen-

nem de store panoramavinduer.

Nyd skibets faciliteter

Ombord på skibet vil der være rig mulighed for 

både aktivitet og afslapning. Tag et spil minigolf, 

test dine evner på klatrevæggen, se en god film 

på det store udendørslærred eller træk dig tilba-

ge i velværeområdet "Solarium", med pool, boble-

bad, gode udsigter og bar. Når dagtimerne går på 

hæld, vækkes underholdningen til live med bl.a. 

imponerende shows i den flotte teatersal.

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

Fly fra Billund er også muligt mod et evt. tillæg.

13 dages sommerkrydstogt til Nordkap

TILBUDNormalpris

Indvendig – kat. 2V 18.256,- 14.495,-

Udvendig – kat. 2N 20.230,- 15.495,-

Balkon – kat. 2D 25.517,- 18.495,-

Din rejseleder

Marie Louise er din rejseleder på turen. 

Hun vil være behjælpelig med praktiske 

gøremål og arrangere fællesmiddage 

samt ture i land.

Med en baggrund som underviser, 

ynder hun at dele ud af sine spænden-

de fortællinger og viden om byerne.

20. JUNI 2022 Norges kyst til Nordkap

Priser

REJSEPLAN

Dag 1

20.06.22

Fly fra København til Amsterdam. Transfer fra lufthavn til 

krydstogtterminalen.

Amsterdam, Holland – kl. 17:00. Træd ombord på Jewel of 

the Seas med udsigt til et fantastisk krydstogt. Rejselederen 

vil stå klar og være behjælpelig med ombordstigningen.

Dag 2

21.06.22

Til havs. Nyd dagen ombord og udforsk skibets mange 

faciliteter. Glæd dig til et blændende broadwayshow i den 

flotte teatersal.

Dag 3

22.06.22

Molde, Norge – kl. 8:00-18:00. Molde er kendt som Nor-

ges store rosedyrkningsområde. Vi anbefaler et besøg på 

Varden udsigtspunktet. Herfra får du en fantastisk udsigt 

over Molde og Romsdalen fjorden med de 87 "Romsdal 

alpetoppe".

Dag 4

23.06.22

Til havs ved polarcirklen. Tag en travetur på soldækket 

mens Jewel of the Seas stille sejler mod næste havn. Nyd 

det smukke landskab vi passerer undervejs på vores rejse til 

Tromsø, som vi ankommer til næste dag. 

Dag 5

24.06.22

Tromsø, Norge – kl. 10:00-19:00. Tromsø er den største 

norske by nord for Polarcirklen. Her er der bevaret meget 

gamle træhuse helt tilbage fra 1600-tallet. I flere måneder 

nyder byen godt af de lange lyse sommernætter. Besøg Po-

larmuseet eller tag kabelbanen "Fjellheisen" op til udsigts-

punktet Storsteinen – 421 meter over havet.

Dag 6

25.06.22

Honningsvåg, Norge – kl. 7:00-16:00. Velkommen til "Ver-

dens Ende". Honningsvåg er en lille by med kun ca. 2.500 

indbyggere. Den absolut største attraktion er besøget på 

Nordkap. Stå på den høje klippe ved Europas nordligste 

punkt og nyd den overvældende følelse. Den ikoniske glo-

bus står på kanten af klippen, der tårner sig op 308 meter 

over Barentshavet. Besøg også Nordkapphallen og oplev 

den flotte udstilling.

Dag 7

26.06.22

Til havs. Nyd en herlig aften på skibet i en af de mange 

barer. Synk helt ned i de bløde stole og nyd den hyggelige 

musik og stemning. Her er der plads til ægte livsnyderstil, 

mens musikken spiller og der bliver serveret drinks.

Dag 8

27.06.22

Ålesund, Norge – kl. 10:00-18:00. Ålesund er et mindre 

fiskeområde midt i Norges mest populære turistområde 

mellem Bergen og Trondheim. Byens historie går tilbage til 

vikingetiden.

Dag 9 

28.06.22

Flåm, Norge – kl. 8:00-18:00. Flåm er en lille landsby i 

Norge. Her er mange dejlige vandreruter med fantastiske 

udsigtspunkter langs fjorden. Besøg den berømte Flåms- 

bana-museum. Hør historien bag den unikke jernbane-

strækning fra Flåm til Voss med skinner 800 m over havet.

Dag 10

29.06.22

Til havs. Skibet byder på et væld af aktiviteter for hele 

familien. Trænger du til lidt tid for dig selv, kan du trække 

dig tilbage i 16+ zonen ”Solarium”, hvor du finder en pool, et 

boblebad, afslapningsområder og en bar.

Dag 11

30.06.22

Kristiansand, Norge – kl. 8:00-19:00. Kristiansand ligger 

på sydkysten ved Skagerrak på en sandet landtange og er 

hovedbyen i det sydlige Norge. Kristiansands Dyrepark er en 

af de mest besøgte turistattraktioner i Norge.

Dag 12

01.07.22

Til havs. Nyd den sidste tid ombord på skibet. Se en film 

under stjernene på det store udendørs filmlærred på pool-

dækket. 

Dag 13 

02.07.22

Amsterdam, Holland – kl. 6:00. Jewel of the Seas ankom-

mer til Amsterdam tidlig morgen. Efter check ud er der 

transfer fra skibet til Amsterdam lufthavn. 

Fly fra Amsterdam til København. Stig ombord på flyet 

retur til København. Vi håber, at I står tilbage med minder 

om et fantastisk krydstogt langs Norges betagende fjorde.

Inklusiv

 • 13 dage med på Jewel of the Seas

 • Fly fra København til Amsterdam t/r 

inkl. bagage

 • Transfer mellem lufthavn og skib t/r

 • Dansk rejseleder med på hele turen

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Vand/kaffe/te ombord

 • Roomservice 24 timer i døgnet 

(kontinental morgenmad er gratis. 

Øvrige bestillinger: 8 $ pr. bestilling)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

 • Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud
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Dine rejseledere

På turen har vi to rejseledere med; Pia 

Lund Poulsen og Peter Porskjær. Sam-

men har de over 35 års erfaring med at 

vise verden frem for turister.

Begge har de en baggrund som bl.a. 

foredragsholder, hvilket gør dem til 

fantastiske formidlere.

9. JULI 2022 Grønland, Island & Skotland

Afrejse: 9. juli 2022

Hjemkomst: 30. juli 2022

Afrejsehavn: København, Danmark

Varighed: 22 dage

Skib: MSC Poesia

Rederi: MSC Cruises

En oplevelse for livet

Her er en fantastisk chance for at opleve et unikt 

krydstogt. Den attraktive rute går forbi Grønland, 

Island og Orkeneyøerne og sejles kun én gang om 

året. Stævn ud fra København med 22 dages ufor-

glemmelige oplevelser i sigte. Dagene ombord på 

MSC Poeisa byder både på aktivitet og afslapning. 

Find din indre livsnyder frem og se frem til at bli-

ve opvartet af den venlige besætning.

Turen ledes af vores to danske rejseledere, som 

hjælper med praktiske gøremål, arrangerer fæl-

lesmiddage og ture i land og beriger med fortæl-

linger om stederne der besøges undervejs.

Grønland

Grønland er verdens største ø og samtidig et af 

de tyndest befolkede lande i verden. Den grøn-

landske 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 is-

bjørne, moskusokser, rener, polarræve, ulve, sæler 

og hvaler. 

Om sommeren er Grønland mild, grøn og blom-

strende. Oplev grønlænderne og deres bygder i 

fuldt flor. Alle steder bliver du budt velkommen 

med hjertevarme og smil. Inuitternes lange histo-

rie og fascinerende kultur er et kapitel for sig. 

Island

Island er sagaernes rige med troldeagtig natur 

med vulkaner, vandfald og varme kilder. Naturens 

diversitet er forunderlig og du kommer til at ople-

ve den rå skønhed og islændingenes livsglæde.

Glæd dig til Islands spændende historie og til 

de flotte naturfænomener som gejsere, kogende 

mudder, gletsjere, majestætiske isbjerge, varme 

kilder og vulkaner. For fugleinteresserede er øen 

også et sandt mekka. Sommeren på Island er 

skøn med lange varme lyse dage og nætter.

22 dage til Grønland og Island 2022

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

*Easy drikkepakke er inkluderet med Balkon Aurea 

Priser

 Bella Fantastica Aurea*

Indvendig 20.179,- 21.059,- -

Udvendig - 24.809,- -

Balkon 29.999,- 31.159,- 36.839,-

REJSEPLAN

Dag 1

09.07.22

København, Danmark – kl. 18:00. MSC Poesia stævner ud fra 

København med udsigt til et helt fantastisk krydstogt.

Dag 2

10.07.22

Warnemünde, Tyskland – kl. 07:00-17:00. Warnemünde er en 

charmerende gammel fiskerby som ligger ved mundingen af 

floden Warnow. Herfra er det muligt med udflugter til Berlin.

Dag 3-4

11.07.22

12.07.22

Til havs. Nyd to afslappende dage ombord. Gør brug af skibets 

mange faciliteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 5

13.07.22

Akureyri, Island – kl. 10:00-18:00. I Akureyri findes en meget 

særpræget natur, hvor grønne bjerge med sneklædte toppe, 

pryder det unikke landskab. Gå en tur gennem den flotte bota-

niske have eller besøg det smukke vandfald, Godafoss. 

Dag 6

14.07.22

Isafjordur, Island – kl. 08:00-18:00. Isafjordur er et af de mest 

øde, smukke og forrevne steder på Island. Byen ligger så 

nordligt, at solen forsvinder tre måneder om året. I nærheden 

ligger den spydformede ø, Vigur – et uberørt paradis og hjem 

til lundefugle, måger og søløver.

Dag 7

15.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 8

16.07.22

Prins Christians Sund, Grønland (sejlende). Prins Christians 

Sund er en snæver fjord fyldt med isbjerge. Med enorme gran-

itvægge på begge sider er det en imponerende passage.

Dag 9

17.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 10 

18.07.22

Nuuk, Grønland – kl. 06:00-16:00. Nuuk er hovedstaden og 

den ældste by i Grønland. Byen er kendt for sine farverige huse, 

vandfald og isbjerge. Oplev Kolonihavnen eller besøg National-

museet, med de velbevarede 500 år gamle ismumier.

Dag 11

19.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 12-13

20.07.22

21.07.22

Ilulissat, Grønland – kl. 8:00-18:00 (+1). Ilulissat betyder byen 

ved isfjeldene. Byen ligger ved Ilulissat Isfjord og isbjergene 

kan ses fra næsten hvor som helst i byen. Isfjorden er ikke kun 

ufatteligt smuk med en majestætisk natur. Her er også et 

vidtfavnende dyreliv med masser af fisk, sæler, fugle, hvaler og 

slædehunde. Du har to dage til at opleve byen. 

Dag 14

22.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 15 

23.07.22

Qaqortoq, Grønland – kl. 08:00-18:00. Qaqortoq er også kendt 

som Julianehåb. Dit første indtryk af Qaqortoq er de hyggelige, 

mangefarvede huse ved byens store indsejling. Herefter finder 

du varme kilder, kunst, nordboruiner, landbrugsområder og 

Grønlands eneste springvand.

Dag 16

24.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 17-18 

25.07.22

26.07.22

Reykjavik, Island – kl. 08:00-18:00 (+1). I Islands pulserende 

hovedstad, Reykjavik, venter smukke landskaber, der vidner 

om øens vulkanske oprindelse. Besøg gejseren Stokkur og det 

smukke vandfald Gullfoss. Eller forkæl krop og sjæl med en ba-

detur i den varme kilde, Den Blå Lagune. Skibet ligger til nat-

ten over, så I har god tid til at udforske byen og omgivelserne.

Dag 19

27.07.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Gør brug af skibets mange faci-

liteter og oplev enestående udsigter fra dækket.

Dag 20 

28.07.22

Kirkwall, Orkneyøerne – kl. 08:00-18:00. Kirkwall er den 

største by på Orkneyøerne i det nordlige Skotland. Byen 

indbyder med imponerende middelalderlige bygninger og 

grænseløst skue over frodigt land. Besøg Skt. Magnus Kate-

dralen og ruinerne af den tidligere bispegård. Prøv også en 

whiskysmagning på destilleriet i Highland Park.

Dag 21

29.07.22

Til havs. Nyd den sidste dag ombord på skibet.

Dag 22 

30.07.22

København, Danmark – kl. 08:00. MSC Poesia ankommer til 

København tidlig morgen, hvorefter check ud starter. Vi håber, 

at I står tilbage med minder om et fantastisk krydstogt.

Inklusiv

 • 22 dage med på MSC Poesia

 • To danske rejseledere med på turen

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

Eksklusiv

 • Drikkepenge (1.575,- pr. pers.)

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud
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Afrejse: 10. august 2022

Hjemkomst: 21. august 2022

Afrejsehavn: København, Danmark

Varighed: 12 dage

Skib: Voyager of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Sommerkrydstogt i Østersøen

Sejl direkte fra København til Østersøens smukke, 

historiske og spændende byer – alle med sit eget 

særpræg af arkitektur, kultur og stemning.

Voyager of the Seas stævner ud fra København 

med 12 dages fantastisk krydstogt i sigte. Du 

kommer både til at opleve Finland, Estland, Rus-

land, Letland og Sverige. I Skt. Petersborg lægger 

skibet til natten over, så du får to dage til at ople-

ve den imponerende storby.

Du kan forvente en overflod af overdådige palad-

ser, charmerende middelalderlige byer, moderne 

storbyer og tusind år gammel historie. Tallinns 

arkitektoniske perler og overdådige bygninger gør 

byen til én af de flotteste i Baltikum. I Rigas små, 

charmerende gader ligger imponerende kirker, 

smukke bygninger og grønne parker. Sug til dig af 

den østeuropæiske stemning og historie.

To dage i Skt. Petersborg

Du har hele to dage til at udforske Skt. Peters-

borg. Byen anses for at være en af verdens smuk-

keste, med sine mange fantastiske bygnings-

værker og broer. Elegante facader og strålende 

katedraler pryder langs byens flotte kanaler.

Oplev Blodskirken med de karakteristiske løg-

kupler, Vinterpaladsets enorme størrelse og de 

mærkværdige kuriositeter i Kunstkammeret. Tag 

på shopping i Skt. Petersborgs fashionable gåga-

de, Nevskij Prospekt, og slut af med en klassisk 

rødbedesuppe på en russisk frokostrestaurant.

Du kommer ikke til at kede dig ombord

Voyager of the Seas har et bredt udvalg af faci-

liteter, der rammer alle målgrupper. Fornøj dig 

med alt fra skøjtebane, klatrevæg, Laser Tag, vilde 

vandrutsjebaner til det afslappende velværeom-

råde Solarium, kun for voksne gæster. Her er fred 

og ro, fantastiske udsigter og både indendørs og 

udendørs pools og jacuzzis.

Oplev imponerende Broadway shows i teateret, 

flotte skøjteforestillinger med professionelle arti-

ster, barer med hyggelig livemusik og spisesteder 

med den lækestre mad, du kan forestille dig.

12 dage fra København til Østersøen

10. AUGUST 2022 Baltikum & Skt. Petersborg

Prisen er pr. person i delt dobbeltkahyt.

TILBUDNormalpris

Indvendig – kat. 4V 11.685,- 9.995,-

Udvendig – kat. 4N 15.135,- 12.995,-

Balkon – kat. 2D 16.553,- 14.995,-

Priser

REJSEPLAN

Dag 1

05.06.22

København, Danmark – kl. 16:30. Stig ombord på Voyager 

of the Seas. Med kurs mod Østersøen har du 11 dage med 

spændende historie og kulturelle oplevelser i sigte.

Dag 2

06.06.22

Til havs. Nyd dagen ombord på skibet. Voyager of the Seas 

har et bredt udvalg af faciliteter, der rammer alle målgrup-

per. Trænger kroppen til forkælelse, kan du få en dybdegå-

ende massage i den lyse spaafdeling.

Dag 3

07.06.22

Stockholm, Sverige – kl. 9:00-17:00. Sveriges hovedstad, 

Stockholm, befinder sig på den svenske østkyst ved mun-

dingen af floden Mälaren ud til Østersøen. Byens 14 øer 

forbindes af 54 broer. Det har medført et smukt bybillede 

fyldt med kanaler og broer, hvilket gør, at Stockholm af 

mange ofte bliver omtalt som “Nordens Venedig”. Besøg 

Stockholms gamle bydel. En kombination af smukke, gam-

le og farverige bygningsværker, brostensbelagte gader samt 

butikker og restauranter.

Dag 4

08.06.22

Tallinn, Estland – kl. 9:00-18:00. Finlands hovedstad, Hel-

sinki, ligger ved Den Finske Bugt ud til Østersøen. Det er 

en mangfoldig by, hvor det traditionelt eksotiske fra østen 

møder den moderne skandinaviske livsstil. Besøg Temppe-

liaukio-kirken, der er hugget ud af granitten i det naturlige 

finske grundfjeld og er en af de mest populære turistattrak-

tioner i Helsinki. Oplev også Suomenlinna – en fæstning fra 

det 18. århundrede med tilhørende naturområde med flere 

hundrede år gammelt artilleri og forsvarsmure spredt ud 

over seks forbundne øer.

Dag 5-6

09.06.22

10.06.22

Skt. Petersborg, Rusland – kl. 8:00-18:00 (+1). Skt. Peters-

borg ligger i det nordvestlige Rusland ved mundingen af 

floden Neva. Det er Ruslands næststørste by med hele 5 

mio. indbyggere og anses for at være en af verdens smukke-

ste byer med sine mange fantastiske bygningsværker, broer 

og flotte kanaler. Derudover har byen også en imponerende 

historie. Oplev det verdensberømte Vinterpalads, Eremi-

tagemuseet med en af verdens største kunstsamlinger og 

Opstandelseskirken, der er kendetegnet ved sin smukke 

facade og farverige spir. Skibet lægger til natten over og du 

har derfor 2 dage til at opleve den imponerende by.

Dag 7

11.06.22

Helsinki, Finland – kl. 7:00-16:00. I det nordlige Estland 

finder man hovedstaden, Tallinn. Byens centrum er udgjort 

af gamle velbevarede gader og bygningsværker fra middel-

alderen og blev i 1997 en del af UNESCO's verdensarvsliste.  

Den gamle bydel er uundgåelig i Tallinn. Her vil man opleve 

gamle brostensbelagte gader, bygningsværker fra middelal-

deren samt en livlig atmosfære med butikker, restauranter 

og caféer. Tag også til Toompea bakken, der ligger bag den 

gamle bydel. Herfra har man et flot udsyn over byen. På 

bakken ligger også Toompea Slottet, som er en gammel 

dansk borg grundlagt helt tilbage i 1229.

Dag 8

12.06.22

Riga, Letland – kl. 10:00-17:00. Riga er hovedstaden i Let-

land. Nær havnen ligger den gamle bydel med smukke art-

nouveau bygninger, flere store kirker, smalle stræder, torve 

og små butikker med kunsthåndværk. Se den smukke 

St. Peters Kirke. Fra toppen af kirketårnet får du en formida-

bel udsigt over Riga og Daugava floden.

Dag 9

13.06.22

Visby, Sverige – kl. 8:00-17:00. Visby er hovedbyen på Got-

land. Byen er med sine ruiner i dag et levende relikvie fra 

middelalderens æra. Det gamle kloster, St. Nicolai kloster, 

er delvist bevaret. Den inderste del af Visby er omkranset af 

den 11 m høje Visby bymur, hvilket er en af de største og 

mest velbevarede middelalderlige bymure i Skandinavien.

Dag 10

14.06.22

Til havs. Nyd den sidste dag ombord på skibet og gør brug 

af det brede udvalg af aktiviteter og underholdning. 

Dag 11 

15.06.22

København, Danmark – kl. 5:00. Voyager of the Seas an-

kommer til København tidlig morgen og krydstogtet har 

nået sin ende. 

Inklusiv

 • 13 dage med Voyager of the Seas

 • Helpension (alle måltider i buffet- 

og hovedrestaurant)

 • Vand, kaffe og te ombord

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Skatter og afgifter

 • Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv

 • Visum til Skt. Petersborg

 • Øvrige drikkevarer

 • Udflugter

Bestil tilbud
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