
Kontakt: Tlf.: 65 65 65 64
cruise@team-benns.com
team-benns.com/krydstogter

Tag med på et fantastisk krydstogt til Norges fa-
belagtige naturscenerier. Turen tager jer direkte fra 
København op langs den majestætiske norske kyst 
med de knejsende fjeldtoppe, de dybe, smukke fjorde 
og de postkortsmukke byer. Turen tager jer 
helt op til den enestående Geiranger fjord, som er 

kåret som et af verdens absolut smukkeste steder. 
De smukke naturscenerier fortsætter i Åndalsnes i 
bunden af Romsdalsfjorden og krydres med byople-
velser i Stavanger, Bergen og Oslo. Alle herligheder 
kan opleves fra første parket ombord på det dejlige 
skib Costa Luminosa.

Afrejse: 26. juli 2014

Krydstogt til De Norske Fjorde • 8 dage 

med dansk

rejseleder

Pris fra: Kr. 5.648,- pr. person i indvendig kahyt

8 dages rundrejse til Norges enestående flora og fauna samt idylliske byer
En suveræn rundrejse langs den norske kyst, hvor bjergtagende fjorde, knejsende fjelde, 
maleriske byer og en skønt skib er de perfekte rammer for en uforglemmelig ferie.
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26. JULI • AFREJSE KØBENHAVN
Vi mødes kl. 12.30 ved Costa terminalen på Orientkaj i Køben-
havns Frihavn, hvor skibet Costa Luminosa venter på at give jer 
en uforglemmelig krydstogtsrejse til De Norske Fjorde. 

Vi tjekker ind på skibet, og efter indkvartering i kahytterne er der 
tid til at nyde den første frokost ombord samt gå på opdagelse 
på skibet. Klokken 17.30 er der afsejling fra København.

27. JULI • OSLO, NORGE
Den absolut smukkeste vej til Oslo er ad søvejen. Vi ankom-
mer til Oslo ca. kl 12.00. Oslo er hovedstaden i Norge og ligger i 
Oslofjordens inderste del, omgivet af skovklædte høje. 
Oslo er en fantastisk smuk by og byder på masser af attrak-
tioner. Nær skibet ligger den særdeles velbevarede fæstning, 
Akershus, som aldrig er blevet indtaget med magt af en fjendtlig 
hær, men blev overdraget til tyskerne i 1940. Fæstningen har 
tydelige danske aner, idet Christian den 4. ombyggede slottet og 
dronning Margrethe d. 1ste boede her som norsk dronning. Man 
kan for en mindre entré komme på rundtur på slottet, hvilket er 
en god oplevelse.

Ikke langt fra Akershus ligger den nye Opera i Oslo. Et helt utro-
ligt flot bygningsværk, som med sin hvide marmorfacade ligger 
og stråler som en diamant ved fjorden. Man kan gå rundt på 
Operaen og fra toppen er der en flot udsigt til byen og landska-
bet omkring Oslo.
Man har ikke været i Oslo, hvis man ikke har taget turen op ad 
hovedgaden, Karl Johan. For enden ligger det kongelige slot og 
troner og på vejen derop støder man på Nationalteatret, det 
norske Alting og meget mere. 
Oslos rådhus ligger direkte ud til fjorden og er ligeledes en 
imponerende bygning med sin stramme arkitektur. Endnu flot-
tere bliver det dog indvendig - gratis adgang - med de smukke 

vægge der er de rene kunstværker. Det er i rådhusets store sal, 
at Nobel-prisen uddeles. Ønsker man mere Nobel kan man evt. 
besøge Nobel-huset, som med sin let genkendelige gule farve 
ligger lige udenfor rådhuset ved indgangen til café- og restau-
rantområdet, Aker Brygge.

Oslo forlades kl. 17.00. Nyd udsejlingen fra Oslo med de mange 
små beboede øer. Kursen sættes mod Stavanger, som vi når 
imorgen tidlig.

28. JULI • STAVANGER, NORGE
Ankomst til Stavanger kl. 12.00 Stavanger ligger ved Byfjorden, 
som er en arm af Stavangerfjorden i det sydvestlige Norge. Byen 
blev grundlagt i 700-tallet og er en af Norges ældste byer. Det 
gamle Stavanger har brostensgader med ekko fra en svunden 
tid. I byen ligger Nordeuropas bedst bevarede træhuse, der er 
hvidmalede og sandsynligvis fra 1700-tallet. Den gamle bydel i 
Stavanger er let at opleve på egen hånd.

Der findes mange butikker i det Gamle Stavanger med kunst-
håndværk, malerier, keramik og smykker. Tæt ved den gamle 
bydel og lige ned til havnen ligger Stavangers fantastiske dom-
kirke, opført helt tilbage i 1100 tallet. 

Man kan også rejse ud i det smukke landskab omkring Stavanger, 
og her er Preikestolen områdets største naturoplevelse. Preike-
stolen er en ca. 600 meter høj fjeldformation over Lysefjorden, 
der menes at være dannet for ca. 10.000 år siden. 
Man kan bestige Preikestolen, men man skal dog være i god form 
og huske gode vandrestøvler. Vil man gerne se dette smukke 
stykke natur anbefales det stærkt - på grund af tiden - at be-
nytte rederiets udflugt til stedet.
Afgang fra Stavanger kl. 18.00 på vej mod endnu en smuk by, 
Norges næststørste by, Bergen.
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29. JULI • BERGEN, NORGE
Ankomst til Bergen kl. 09.00 om morgenen og de næste 
timer kan bruges til at gå på opdagelse i denne dejlige by.
Bergen er ganske nem at opleve på egen hånd og de mest op-
lagte attraktioner at fokusere på er det gamle havnekvarter ved 
Bryggen med de smukke, velrestaurerede træhuse i de mange 
forskellige farver.

Ikke langt fra Bryggen ligger Bergenhus Festning, som bl.a. rum-
mer den imponerende Håkonshallen fra år 1247-1261 og som er 
den største og mest statelige bygning i den gamle kongsgård. Her 
ligger også Rosenkrantz-tårnet, som idag er Bergens bymuseum.

Bergen har sin egen bjerg-togbane, Fløibanen, som er en 8 min. 
lang togtur til toppen af Fløy-fjeldet, hvor der er en fantastisk 
panoramaudsigt over byen og det omliggende område. Vær for-
beredt på lange køer! Nyd også det store fiskemarked, der ligger 
nær Bryggen. Her kan man se, opleve og også nyde herlig frisk 
fisk, omend også til ganske friske priser.

Afgang fra Bergen kl. 17.00 på vej mod den første af de smukke 
norske fjorde, Romsdalsfjorden, hvor vi lægger til ved Åndalsnes.

30. JULI • ÅNDALSNES, NORGE 
Ankomst til Åndalsnes i bunden af Romsdalsfjorden kl. 09.30. Her 
har vi det meste af dagen til at nyde de fænomenale naturom-
givelser med Trollveggen og Trollstigen. Det kan anbefales at 
benytte rederiets udflugter her. En af de store seværdigheder her 
er en tur med toget mellem Åndalsnes og Dombås. Regnes for 
en  af verdens smukkeste togstrækninger med fantastisk udsigt 
til de høje fjelde med de bratte fjeldsider. Se mere om dette på 
www.nsb.no. Vi forlader igen dette smukke område kl. 17.30.

31. JULI • GEIRANGER/HELLESYLT, NORGE 
Tenderboat ved Geiranger
Ankomst til Geiranger kl. 12.00 efter et teknisk stop ved Hellesylt 
i indsejlingen til fjorden.  For mange er Geirangerfjorden perlen 
blandt Norges fjorde. På vejen ind i fjorden passerer man de ”Syv 
søstre”, der kaster sig ned ad bjergvæggen; syv vandfald tæt ved 
hinanden. Et andet vandfald er Brudesløret, der også lader vandet 
falde flere hundrede meter ned mod fjordens vandoverflade. Små 
hytter er bygget helt ned til vandet, og grundarealet er minimalt. 
Længst ind i bunden af fjorden ser man bjerget Dalsnibba. 

Med al ret er Geiranger-fjorden også blevet kaldt verdens smuk-
keste fjord. Det som især adskiller Geiranger fjorden fra de andre 

Dato:  Tid   Ankomst  Afgang
26.7 Mødetid i København og 12:30 
 ombordstigning på Costa Luminosa 
 Afgang fra København  17:30

27.7 Oslo, Norge 12:00 17:00

28.7 Stavanger, Norge 12:00 18:00

29.7 Bergen, Norge 09:00 17:00

30.7 Åndalsnes, Norge 09:30 17:30

31.7 Hellesylt, Norge-ingen landgang 07:00 10:00
 Geiranger, Norge 12:00 18:00
 Tenderboat

01.8 På havet  

02.8 København 08:30 

Rejseplan 26.7 - 2.8 2014 • Costa Luminosa
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ligeledes smukke norske fjorde er at fjorden ikke er så bred som 
de andre og man derfor får de meget dramatiske
bjergformationer meget tæt på. Vi sejler helt ind i fjorden og 
sejles med mindre skibe i land (tenderboats).

Selve Geiranger er en hyggelig lille by med små charmerende 
caféer og butikker. Den omkringliggende natur er selvfølgelig 
den store attraktion her, men den lille smukke trækirke, der ligger 
hævet over byen er absolut et besøg værd, ligesom fossen som 
løber ned gennem byen kan være et imponerende syn, afhængig 
af mængden af vand i fossen.

Udflugt til Dalsnibba
På denne udflugt, som varer ca. 4 timer, kører I op til Dalsnibba 
bjerget, som ligger i 1500 meters højde. Herfra er der en fanta-
stisk udsigt over bjerge og søer. I kører via bjergveje, som snor 
sig hele vejen op til toppen. Her venter et imponerende syn jer. 

Er vejret med jer er det muligt at se helt ned til Geiranger, hvor 
skibet ligger på red. Vejret kan skifte pludseligt på toppen og det 
er forunderligt pludselig at kunne stå omgivet af skyer! Desuden 
er muligheden for tilstedeværelsen af evig sne et under i sig 
selv. Undervejs på turen gør I stop, hvor der serveres kaffe og 
kage. Der venter jer med garanti en stor naturoplevelse på denne 
udflugt.

Kl. 18.00 er der afgang fra Geiranger. Skibet fortsætter ud mod 
det åbne hav og mod slutmålet på krydstogtet, København, som 
vi når i overmorgen efter endnu en hel dag på havet.

01. AUGUST • PÅ HAVET
En hel dag på havet. Nyd skibets mange faciliteter eller slap af i 
kahytten eller i en af de mange lounge-områder på skibet.

02. AUGUST • ANKOMST TIL KØBENHAVN
Vi lægger til igen i Københavns Havn kl. 08.30, og et dejligt 
oplevelsesrigt krydstogt er slut.
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Priser pr. person

Kr. 5.648,- pr. person i dobbelt indvendig kahyt, classic
Kr. 5.998,- pr. person i dobbelt indvendig kahyt, premium
Kr. 7.148,- pr. person i dobbelt udvendig kahyt, classic
Kr. 7.548,- pr. person i dobbelt udvendig kahyt, premium
Kr. 8.148,- pr. person i dobbelt balkonkahyt – classic
Kr. 9.148,- pr. person i dobbelt balkonkahyt – premium

INKLUDERET I PRISEN:   
•   7 nætters krydstogt med Costa Luminosa
•   Alle måltider i hoved- eller buffetrestaurant 
•   Shows og underholdning ombord samt stort 
 udvalg af aktiviteter  
•   Halvdagsudflugt til Dalsnibba i Geiranger 
•    Almindelig kaffe og te fra automater 
•   Dansk rejseleder

EKSTRA INKLUDERET I PREMIUM KAHYTTER:   
•   24 timers gratis room service
•   Dobbelt optjening af Costa Club points 
• Valg mellem første og anden servering ombord

IKKE INKLUDERET I PRISEN:
• Afbestillingsforsikring – koster 6% af rejsens pris
• Rejseforsikring
• Drikkevarer
• Øvrige udflugter
• Drikkepenge til skibets personale 
 (€8.- pr. person pr. dag) 
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Costa Luminosa
DET ER EN FLYDENDE VERDEN AF LUKSUS
Costa Luminosa er et unikt skib. Designet, den høje kvalitet og 
de raffinerede materialer, plus nye attraktioner og fantastiske 
arkitektoniske løsninger gør skibet både charmerende og innova-
tivt på samme tid. 

Et krydstogt på Costa Luminosa er en rejse gennem lys i alle dets 
former: Fra glasstrukturernes gennemsigtighed til myriaden af 
reflektioner fra lysekronerne i Muranoglas, fra stofferne brugt 
til indretningen, der spiller i regnbuens farver, til danselysene og 
show i Phoenix-teatret, fra den revitaliserende energi fra Sam-
sara wellness-centret til den rene adrenalin fra virtual reality. 

Fra Supernova Atrium og videre vil universets klareste stjerner 
ledsage dig gennem alle rum: i Taurus og Andromeda restauran-
terne, Vega kasino, barerne Antares, Sirius, Elettra... opdag alt det 
bedste en Costa-ferie kan tilbyde på et enkelt krydstogt. 

På Costa Luminosa bliver fornøjelse fokus for din ferie: fra de 
udsøgte retter serveret i vores restauranter ledsaget af gode 
vine, til det totale velvære der leveres af Samsara Spa, hvor du 
kan få din krop afbalanceret og opfrisket i overensstemmelse 
med antikke orientalske ritualer, og hvor der også findes suiter og 
kahytter med direkte adgang til spa-området.

Skibsfakta  
-  Bruttotons: 92600
-  Længde: 294 m
-  Topfart: 23,6 knob


