
Dag 1 • België - Warnemunde (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald en 
naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 01u30 ver-
trekken we via verschillende snelwegen naar Warnemunde 
waar we ’s middags inschepen aan boord van het luxe 
****cruiseschip MSC Orchestra. Installatie in de kajuiten.
 
Dag 2 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ont-
spannen en het schip te verkennen.

Dag 3 • Stavanger/Lysefjord (Noorwegen)
Door de schitterende Lysefjord met de befaamde Preekstoel-
rots, één van de grootste natuurattracties in Noorwegen, 
bereiken we de haven van Lysebotn. Vervolgens varen we 
verder naar Stavanger.  Stavanger heeft een charmant en 
kosmopolitisch oud stadshart, met kleine houten huizen, 
bestrating van kinderkopjes, een historische haven, fraaie 
parken en een aantal interessante musea.

Dag 4 • Hellesylt/Geiranger (Noorwegen)
In de ochtend varen we de prachtige Geirangerfjord binnen. 
Hier is de natuur heer en meester! Geniet van de diepblauwe 

kleuren, majestueuze watervallen, besneeuwde bergtoppen 
en adembenemende panorama’s. Het is niet voor niets dat 
de Geirangerfjord opgenomen is op de Unesco werelderf-
goedlijst. Hellesylt is een heel klein dorpje aan het einde 
van deze fjord. Het plaatsje is niet alleen gericht op de 
fjord, maar ook zeker op het prachtige bergland. We blij-
ven de hele dag in Hellesylt. We varen nogmaals door de 
Geirangerfjord en zetten koers naar Flåm.

Dag 5 • Flåm (Noorwegen)
We bereiken het beroemde Flåm, gelegen aan de 
Aurlandsfjord, dat deel uitmaakt van het fjordenstelstel van 
de Sognefjord. Een absolute must is een facultatief treinritje 
over de unieke en beroemde Flåmbaan, één van de mooi-
ste treintrajecten ter wereld die ons vanuit Flåm naar Myrdal 
brengt! 
Opgelet: ontscheping in Gudvangen is met tenderboten en afhan-
kelijk van de weersomstandigheden (ontschepen met tenderboten is 
minder geschikt voor mensen die slecht te been zijn).

Dag 6 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ont-
spannen en het schip te verkennen.

Dag 7 • Kopenhagen (Denemarken)
Kopenhagen, de laatste halte tijdens deze cruise, zal ons 
betoveren met haar vele legendes en poëtische verha-
len. Kopenhagen is de meest bruisende hoofdstad van 
Scandinavië. In het kleine en gastvrije Kopenhagen bepalen 
mensen en niet auto’s het tempo. Dat blijkt ook uit de vele 
terrasjes en voetgangerszones. Culturele bezienswaardig-
heden, waaronder grote nationale musea, magische kunst-
galerieën, een gezond aanbod uitvoerende kunstevenemen-
ten en een van Europa’s boeiendste filmculturen, maken van 
Kopenhagen een hoogtepunt tijdens uw cruisevakantie.

Dag 8 • Warnemunde - België
In de ochtend komen we aan in Warnemunde. Na het ontbijt 
ontschepen we en is het tijd voor de terugreis. Rond mid-
dernacht komen we aan in België en worden we terug thuis 
gebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast 
worden.
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Cruise Noorse Fjorden

De natuur van Noorwegen is fascinerend: woeste en pure natuur, besneeuwde bergen, een aaneenschakeling van fjorden met diepblauw water 
en magnifieke watervallen. De Noorse fjorden is door het tijdschrift National Geographic Traveler verkozen tot de beste en zuiverste toeristische 
bestemming ter wereld.



8 dagen / 7 nachten
volpension

Afreisdata
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

17 juni 18 € 950 € 970 € 1100 € 1180 € 1220 € 1300

24 juni 18 € 980 € 990 € 1110 € 1190 € 1260 € 1340

01 juli 18 € 999 € 1060 € 1160 € 1250 € 1300 € 1380

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit  
(steeds op aanvraag):  
17/06
24/06
01/07

€ 530
€ 550
€ 580

€ 560
€ 570
€ 620

€ 650
€ 660
€ 700

€ 710
€ 720
€ 770

€ 730
€ 770
€ 800

€ 790
€ 830
€ 860

3e en 4e volwassene in één kajuit: 
17/06
24/06
01/07

€ 590
€ 640
€ 640

€ 680
€ 725
€ 725

€ 590
€ 640
€ 640

€ 680
€ 725
€ 725

€ 590
€ 640
€ 640

€ 680
€ 725
€ 725

Kind van 0 tem 17 jaar - alle data € 340 € 340 € 340 € 340 € 340 € 340

Drankenpakket per persoon
(enkel per kajuit mogelijk) € 182 € 182 € 182 € 182 € 182 € 182

Drankenpakket jeugd tem 17 jaar
(geen alcoholische dranken) € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

MSC ORCHESTRA
MSC Orchestra is het tweede schip in de ‘Musica-
klasse’, met een perfecte mix van design, comfort en 
veiligheid. Luchtige open ruimtes en MSC Cruises’ 
typische Italiaanse stijl maken de MSC Orchestra tot 
een stijlvolle pionier voor toekomstige projecten en 
ontwerpen van cruiseschepen. Laat u aan boord van 
het luxueuze MSC Orchestra cruiseschip overbluffen 
door het ruime aanbod amusementsfaciliteiten. Ga 
joggen op een speciale baan, neem een verjongend 
Turks bad, dineer in het Chinese restaurant Shanghai, 
relax in de Savannah Bar met zijn exotische 
dierenprints of in de weelderige Purple Bar, of geniet 
van de Hollywood glamour in de chique Zaffiro Bar. 
Beproef uw geluk in het Palm Beach Casino, dans tot 
het ochtendgloren in de disco of beleef een show in 
het Covent Garden Theatre, met een programma vol 
muzikale amusementsshows. MSC Orchestra telt in 
totaal 16 dekken met sauna en whirlpool, een ruime 
keuze aan restaurants en gezellige pizzeria’s voor 
het hele gezin.

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haar-
droger en toilet, interactieve tv, radio beschik-
baar op de tv, telefoon, internetverbinding mits 
toeslag, minibar, kluisje
 � Kajuiten van het type BELLA: deze kajuiten, 
liggen op de lagere dekken en de buitenkajuiten 
hebben een belemmerd zicht
 � Kajuiten van het type FANTASTICA: deze kajui-
ten liggen op de hogere dekken, met snelle toe-
gang tot de liften en lounges en genieten van 
een 24-uur roomservice

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrek-
plaats en terug
 � Transfers naar en terug van Warnemunde met 
een luxe *****ROYAL CLASS AUTOCAR
 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avond-
maal tem de 8e dag het ontbijt
 � Verblijf in een binnen- , buiten- of buitenkajuit 
met balkon
 � Cocktail van de kapitein
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar € 10 
pp/pd, kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd
 � Uitstappen
 � Drankenpakket (onbeperkte consumptie van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken zoals 
wijn per glas - wit, rood, rosé en mousserende 
wijnen uit de “Allegrissimo Selectie”-, tapbier, 
frisdrank, mineraalwater, warme dranken en 
een ruime keuze aan drankjes en cocktails in 
de bar en ijs om mee te nemen in hoorn of cup). 
Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij 
naar http://www.msccruises.nl/nl_nl/Specia-
le-Services/Allegrissimo-Pakketten.aspx

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel-
nemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

MSC ORCHESTRA

PREEKSTOEL STAVANGER

ZEECRUISES
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