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DAG 1 : BELGIË - WARNEMÜNDE, 
DUITSLAND 
Ontmoet je Nederlandstalige reisbegelei-
der in Gentbrugge, Brussel of Lummen 
voor de nachtrit met de autocar naar War-
nemünde. De reistijd bedraagt ongeveer 
12 uur (stops inbegrepen). De aankomst is 
voorzien rond de middag. Na de inscheping 
kan je lunchen aan boord (buffet). In de 
vroege avond word je door onze reisbe-
geleiders uitgenodigd op een eerste info-
meeting. Hier krijg je info over de gang van 
zaken aan boord, het verloop van de cruise 
en enkele tips & tricks. Het schip vertrekt 
om 19u stipt richting Kopenhagen.

DAG 2 : KOPENHAGEN,  
DENEMARKEN 
Wie het optioneel excursiepakket reser-
veert, wordt om 9u opgepikt voor een 
halve dag excursie in Kopenhagen. Tijdens 
deze excursie met Engelstalige gids be-
zoek je onder meer het bekende beeld van 
de kleine zeemeermin, het Amalienborg 
paleis en het Nyhavn District met de kleur-
rijke huisjes. Er wordt eveneens vrije tijd 
voorzien.

DAG 3 : ONTSPANNING OP ZEE
Profiteer van deze dag op zee om alle faci-
liteiten van het schip te ontdekken: ga op 
zoek naar de Salon de Molière of doe mee 
met een quiz in de Grand Bar! Breng eens 
een bezoek aan de fantastische Samsara 
Spa (maar liefst 6000 m² groot). Vergeet 
zeker niet je dagelijks krantje in je kajuit 
te lezen. Alle promoties op massages en 

TIP VAN THOMAS COOK
Wie na de excursie nog even wil blijven 
hangen in Kopenhagen kan dat. In het 
centrum zijn voldoende kwaliteitsvolle 
restaurantjes die de lokale keuken aan-
bieden. Loop zeker ook even langs bij 
Georg Jensen of de Royal Copenhagen. 
Een taxi naar de cruiseterminal kost tus-
sen 25 en 35 euro.

andere wellnessbehandelingen vind je 
immers hierin terug.

DAG 4 : HELLESYLT/GEIRANGER, 
NOORWEGEN 
Tegen 8u in de ochtend kom je aan in 
Hellesylt voor een technische stop. Wie via 
het schip een excursie reserveerde in deze 
aanleghaven zal van boord mogen gaan. 
Na deze korte stop reizen we verder naar 
Geiranger (aankomst 11u). Neem zeker de 
tijd om de passage van het schip door de 
Geirangerfjord mee te maken. Het uitzicht 
op de “7 zusters” en de groene bergflanken 
is echt adembenemend.

DAG 5 : BERGEN, NOORWEGEN
Het schip meert omstreeks 8u aan in 
Bergen, de 2de grootste stad van Noorwe-
gen. Heb je het optioneel excursiepakket 
geboekt? Afspraak om 8u30 aan de kade 
voor een halve dag excursie met enkele 
hoogtepunten van Bergen. Je leert tijdens 
deze excursie bovendien ook meer over de 
geschiedenis van deze stad. Hoe het cen-
trum bijna volledig werd verwoest in 1916 
door een verschrikkelijke brand of hoe Ber-
gen tot 1830 de grootste en belangrijkste 
stad was van Noorwegen tot ze voorbij 
werd gestoken door Oslo.

DAG 6 : STAVANGER,  
NOORWEGEN
We nemen afscheid van Noorwegen tij-
dens onze laatste stop in dit land. Stavan-
ger is een moderne stad waar een klein 
deel van de oude stad bewaard is geble-
ven. Haal je hart op in de Gamle Stavanger 
of de Domkerk. Voor de waaghalzen is er 
de ‘Preikestolen’, een uitstekende klif met 
prachtige uitzichten over de fjord. Wie voor 

TIP VAN THOMAS COOK
De Geirangerfjord is een van de mooiste 
fjorden ter wereld dankzij het prachtige 
landschap, de steile bergen en de indruk-
wekkende watervallen. Boek je excursie 
online of op je eerste dag aan boord!

het optioneel excursiepakket kiest, wordt 
meegenomen voor een halve dag excursie 
in Stavanger en omstreken. We bezich-
tigen onder meer de Ullandhaug Tower, 
Hafrsfjord en de Ryfylke fjorden.

DAG 7 : NIEUW IN DE ROUTE:  
GÖTEBORG, ZWEDEN 
De tweede grootste stad van Zweden ver-
welkomt ons op de tonen van ABBA. Dans 
doorheen de straten van Göteborg op de 
tonen van “Fernando” en “Dancing Queen”. 
Wie wil, kan in Göteborg ook terecht voor 
andere Zweedse klassiekers: breng een 
bezoekje aan het Volvo-museum of flaneer 
door een van de vele parken. Vergeet niet 
om snel nog een aantal souvenirs mee 
naar huis te nemen. Hiervoor kan je naar 
het winkelcentrum Nordstan of Ostra 
Hamngatan.

DAG 8 : WARMEMÜNDE,  
DUITSLAND - BELGIË 
Je schip meert aan om 8u in Warnemünde. 
Na het laatste ontbijt van deze prachtige 
cruise volgt de ontscheping. De autocar 
staat klaar om je terug mee te nemen 
naar België. Aankomst in Gentbrugge, 
Brussel en Lummen voorzien in de loop 
van de avond.

ROUTE VERSCHILLENDE OP 31/05:  
DAG 5: OLDEN I.P.V. BERGEN.

Ideale mix van natuur en cultuur in het Hoge Noorden, fooien en all-inclusive drankenpakket 
inbegrepen. 3 x lange aanlegtijd in Noorwegen, inclusief Geirangerfjord!

VANAF  

€ 1149

ALL-IN CRUISE NOORWEGEN 
COMBINEER NATUUR EN CULTUUR
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BINNEN KAJUIT CLASSIC BINNEN KAJUIT PREMIUM BUITEN KAJUIT PREMIUM BALKON KAJUIT PREMIUM

VERTREK DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE

31/05/19 € 1149 € 1603 € 1193 € 1688 € 1499 € 2182 € 1690 € 2526

21/06/19 € 1291 € 1917 € 1352 € 1986 € 1648 € 2480 € 1837 € 2825

19/07/19 € 1389 € 2101 € 1451 € 2170 € 1703 € 2549 € 1894 € 2894

23/08/19 € 1291 € 1917 € 1352 € 1986 € 1648 € 2480 € 1837 € 2825

NATUUR ALL-INCLUSIVE

CULTUUR OP HET GEMAK

INBEGREPEN 
•   Transfer per autocar vanuit Gentbrugge, Brussel of Lummen naar 

Warnemünde
•  7 nachten cruise aan boord van de Costa Favolosa 4* op basis van 

volpension
•  All-inclusive drankenpakket ‘Piu Gusto’
•  Havengelden, fooien en animatie aan boord
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit België

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven, excursies ter plaatse

OPMERKING 
 Deze reis is geganrandeerd bij een minimum van 15 deelnemers.

EXTRA INFO
Thomas Cook garandeert je een kajuit zonder belemmerd zicht! 
Nieuw in deze route: Göteborg in Zweden.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Identiteitskaart, geldig tot minimum 3 maanden na retour, is 
verplicht.

PAKKETCODE : PNORCO

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET 
€ 159 - code: 1COEXX (ENGELSTALIGE GIDS)
 > Halve dag excursie op dag 2: Kopenhagen
 >  Halve dag excrusie op dag 6: Stavanger

OPMERKING: Singles, triples en quadruples op aanvraag. 
EXTRA KORTING: Kinderprijs (2-17j) op de kajuit van 2 volwassenen: 
€ 699 p.p. (31/5), € 799 p.p. (21/6 en 23/8), € 899 (19/7) - steeds op 
aanvraag.

CATALOOG : SNS SCRU

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen. 
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.

INFO SCHIP
COSTA FAVOLOSA f
Het elegante schip Costa Favolosa verrast je door zijn 
hedendaags interieur. Het neemt je mee naar een van de 
mooiste routes ter wereld: de Noorse wonderen. Enkele 
troeven van dit schip zijn het theater, verdeeld over 3 
verdiepingen, het welzijnscentrum van 6000 m² en de 13 
bars met elk hun eigen stijl.
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