
Oslokryssning

BESKRIVNING

Oslokryssning med Köpenhamn

3 dagar

Den vackra staden Oslo i foten av Holmenkollen lockar

med sin paradgata Karl Johan och det gemytliga Akers

Brygge. Vi kryssar hit med DFDS från Köpenhamn och

kan koppla av, shoppa och dansa och inte minst njuta

av den goda maten ombord medan vi fascineras av den

vackra utsikten och trivs i det glada sällskapet.

 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Bussresa, bro-, färje- och vägavgifter. Del i insides

dubbelhytt. Två frukostar och en middagsbuffé med 1

dryck. Stadsrundtur i Oslo och Köpenhamn.



Dag 1 Hemorten-Köpenhamn

Efter vår påstigning på respektive ort tar vi oss över Öresundsbron och kör ut till DFDS Seaways stolta fartyg. Ombord

intar vi våra hytter och kan sen njuta av utbudet ombord.  Kl 16.30 lägger vi ut och får se den vackra skånska kusten och

Ven passeras innan vi klockan 17.45 samlas i restaurangen där den berömda buffén står uppdukad (på avresorna i

december serveras julbord). Vi låter oss väl smaka av delikatesserna från hav och land.

Efter middagen kan man koppla av i någon av barerna eller kanske ta sig en svängom på dansgolvet innan sängen

kallar.

Dag 2  Oslo

Nästa morgon fängslas vi av den vackra utsikten när vi färdas genom Oslofjorden till den stolta norska huvudstaden. Ett

härligt frukostbord står uppdukat i restaurangen och vi låter oss väl smaka innan det är dags att gå i land. Kl 9.45 lägger

vi till och det finns möjlighet att följa med på en stadsrundtur med besök på Vigelandsparken och upp till Holmenkollen.

Man kan också stanna kvar i stan och ta en egen runda till Akers Brygge och Karl Johan eller varför inte en närmare titt

på operahuset. Man får inte heller missa ett besök på julmarknaden.

På eftermiddagen återvänder vi till vårt fartyg och kl 16.30 lägger vi ut igen för färd hemåt. Affärer, barer och

restauranger är öppna och den här gången får man själv välja var kvällens middag ska förläggas. Det finns både buffé-

och a la carte restaurangen att välja mellan.

Missa inte heller ett besök i tax free shoppen som har mycket frikostiga öppettider.

Dag 3 Köpenhamn-Hemorten

Efter en skön natt kan vi återigen njuta av den härliga frukostbuffén. 

Kl 9.45 angör vi hamnen i Köpenhamn och vi gör en liten stadsrundtur även här med fri tid på Ströget innan vi åter tar

Öresundsbron hem till Sverige. Nu efter en välgörande kryssning med god mat och mycket hygge.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


