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15 dagen / 14 nachten - volpension
Vertrekdatum: 20 juni 22 Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 

Fantastica
Buitenkajuit 

Bella
Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 2265 € 2410 € 2635 € 2820 € 3150 € 3420 € 3735
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 1405 € 1475 € 1405 € 1475 € 1405 € 1475 € 2045
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 1490 € 1610 € 1805 € 1965 € 2250 € 2485 € 2955
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Hamburg (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 01u00 vertrekken we via verschillende 
snelwegen richting Hamburg waar we ’s namiddags inschepen aan boord van het luxe ****cruiseschip MSC Orchestra. 
Dag 2 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en ons luxe schip te verkennen. 
Dag 3 • Olden (Noorwegen) 
Olden, in de provincie Sogn og Fjordane, is een dorpje wat vaak onderschat of zelfs vergeten wordt door toeristen die Noorwegen aandoen. 
Het is gelegen aan het einde van de Nordfjord en vlakbij de Jostedal gletsjer, de grootste op het Europese vasteland. Niet ver van Olden vinden 
we het Jostedalsbreen Nationalparkcentrum. Dit museum is een bezoek meer dan waard. Het vriendelijke personeel neemt ons mee naar de 
ijstijd. Hier kunnen we alles over gletsjers te weten komen.
Dag 4 • Andalsnes (Noorwegen) 
De heerlijke Noorse haven van Åndalsnes, ligt aan Isfjorden in het noordelijke uiteinde van de Romsdalen-vallei. De stad is de thuisbasis van 
de Romsdalsfjord, één van de meest adembenemende fjorden van het land, bekend om zijn dramatische pieken en diepblauwe waterweg. 
Met zijn superieure locatie is Åndalsnes een ideaal startpunt voor spannende excursies in de buurt, waaronder de spectaculaire Stigfossen-
waterval en de schilderachtige Rauma-spoorlijn. 
Dag 5 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en ons luxe schip verder te verkennen. 
Dag 6 • Narvik (Noorwegen) 
Narvik is gelegen in Noord- Noorwegen en staat bekend als plaats waar in de winter de grootste kans is om het Noorderlicht te aanschouwen. De 
stad wordt omringd door hoge bergen, waarvan sommige wel tot 1.700 meter vanuit het fjord omhoog rijzen. Belangrijke bezienswaardigheden 
zijn het Polar Park Arctic Wildlife Centre, waar wolven en andere wilde dieren leven, en in het Oorlogsmuseum komt u meer te weten over de 
oorlogsgeschiedenis van de regio. 
Dag 7 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en ons luxe schip verder te verkennen. 
Dag 8 • Longyearbyen/Spitsbergen (Noorwegen) 
Voor natuurliefhebbers of fotografen is Spitsbergen en de omliggende eilanden een onvergetelijke plek op aarde. Deze prachtige ruige eilanden 
met hun gletsjers en bergen, ijsbergen en vogels die langs klippen vliegen, bevinden zich in de Noordelijke IJszee, op slechts 965 km van de 
Noordpool. Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen, is ‘s werelds meest noordelijke stad. Nadat het schip is aangemeerd, 
kunnen we aan land genieten van de kleurrijke houten huisjes of een bezoek brengen aan de oude kerk, het Svalbard museum en kunstgaleries. 
Dag 9 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en te genieten van de faciliteiten aan boord. 
Dag 10 • Honningsvåg/Noordkaap (Noorwegen) 
Rond de middag komen we aan in Honningsvåg, een dorpje gelegen op minder dan 2000 km van de Noordpool. Van hieruit is het mogelijk 
om een uitstap te maken naar de Noordkaap. De route naar de Noordkaap is zeer bizar en geeft de impressie van een ruw poolgebied. De 
Noordkaap is het meest noordelijke punt van Europa. Het is een onherbergzame rots op 307 m hoogte met, bij goed weer, een fascinerend 
en weids uitzicht op een stuk fjordenkust en de Noordelijke IJszee. 
Dag 11 & Dag 12 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en te genieten van de faciliteiten aan boord. 
Dag 13 • Nordfjordheid (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 werelderfgoedlijst. 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 blijven de hele dag in Hellesylt. We varen nogmaals door de Geirangerfjord en zetten koers naar Bergen. 
Dag 14 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en na te genieten van deze heerlijke cruise. 
Dag 15 • Hamburg - België 
In de ochtend komen we aan in Hamburg. Na het ontbijt ontschepen we en is het tijd voor de terugreis naar België.
Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden.

NIET INBEGREPEN
• Verplichte fooien: vanaf 12 jaar € 10 pp/pd en kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd
• Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Reserveer op voorhand uw uitstappenpakket: www.lauwers.be

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
• Transfer naar en terug vanuit Hamburg met een luxe*****ROYAL CLASS AUTOCAR
• Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 15e dag het ontbijt
• Drankenpakket ‘Easy Package’ 
• Cocktail van de kapitein
• Galadiner
• Animatie overdag en avondspektakel
• Haventaksen
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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Duitsland - Noorwegen

CRUISE NOORDKAAP & SPITSBERGEN 
MSC ORCHESTRA TROMSOTROMSO

HELLESYLT/GEIRANGERHELLESYLT/GEIRANGER
MOLDE FJORDMOLDE FJORD

LONGYEARBYEN LONGYEARBYEN 
((SpitsbergenSpitsbergen))

HONNINGSVAG HONNINGSVAG 
((NoordkaapNoordkaap))

STAVANGER STAVANGER 
((LysefijordLysefijord))

HAMBURGHAMBURG
DUITSLAND

NOORSE ZEE


