
Världens vackraste kustresa
 
 

 Upplev världens vackraste kustresa mellan Bergen och Kirkenes. Norge har en av världens

längsta kuststräckor och fler fjordar än någon annan plats på jorden. Till och med själva ordet

”fjord” är norskt från början!

 

Med sina djupa fjordar, höga fjäll och enorma glaciärer bjuder Norges kustremsa in till en

enastående upplevelse. Men det finns fler naturfenomen att uppleva från däck, beroende på

vilken tid på året som du kryssar. Det går ofta att se örnar som svävar över båten, och valar och

sälar som leker i fjordarna. Ombord en kryssning med Havila Voyages får du chansen att

beskåda Norges storslagna naturlandskap bekvämt från ”första parkett”. Fartygen erbjuder

norska smakupplevelser som återspeglar det allra bästa råvarorna från dagens hamnstopp.
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Havila Voyages erbjuder de mest Eko-vänliga fartygen som kryssar längs med Norges kust.

Flottan är toppmodern och använder den allra senaste tekniken. Fartygen går bara på el och

naturgas, och de går så tyst att du verkligen blir ett med naturen.

25 sep – 1 okt 2023 med MS Havila Pollux
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Flyg-Utresa 25 September, 2023
Resan inleds med flyg till Bergen via Oslo. Vår buss väntar för vidare färd till

fartyget som ligger vid kaj och väntar på oss. Vi välkomnas ombord på fartyget och

installeras i våra hytter innan en härlig middag serveras ombord.

Kryssning med MS Pollux. 

Skandinavien – Bergen

Florø – Måløy – Torvik – Ålesund – Geiranger*/Hjørundfjorden*- Ålesund – Molde

Kristiansund – Trondheim – Rørvik

Brønnøysund – Sandnessjøen – Nesna – Ørnes – Bodø – Stamsund – Svolvær

Stokmarknes – Sortland – Risøyhamn – Harstad – Finnsnes – Tromsø – Skervøy

Hammerfest – Havøysund – Honningsvåg – Kjøllefjord – Mehamn – Berlevåg

Båtsfjord – Vardø – Vadsø – Kirkenes

Längs rutten får du uppleva spektakulära naturupplevelser med fjordar,

enastående natur och ett rikt djurliv.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Flyg-Hemresa 1 oktober, 2023

Efter en härlig frukost ombord checkar vi ut och beger oss till flygplatsen för hemresa.
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I priset ingår
Flyg från Stockholm eller Köpenhamn, inkl 1 bagage t/r

Kryssning 6 dagar och 5 nätter i vald hyttkategori

Transfer från flygplats till hamn t/r

Alla måltider ombord

Aktiviteter ombord

Hamnavgifter och skatter

Wifi ombord 

Färdledare från GO Cruising

Utflykter

Reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Dryckespaket

Havila Gold

Valfria tillägg

Pris   25 695 SEK för del i insides dubbelhytt

30 295 SEK för del i dubbelhytt med fönster
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Fartygsinformation

Passagerare: 640

Hytter: 179

Byggnadsår: 2021

Längd: 124m

Bredd: 22m

 

Ombord på Havila Voyages fartyg är hytterna både rymliga och inredda med en typisk

nordisk inredning. Perfekt utformade för avkoppling och en god natts sömn.

 

Alla hytter är utrustade med soffa, TV, fri WIFI, dusch och toalett, kaffe och te faciliteter

och hårfön. Utsideshytterna har även ett skrivbord och ett kylskåp

 

Ombord på fartygen finner du förutom restaurang och lounge även café, gym, bastu,

jacuzzi, separata rum med vilostolar, konferensrum och ett promenadstråk uppe på däck.

MS Havila Pollux


