
PRAKTISKE OPLYSNINGERKrydstogt  8 dage
  De Norske Fjorde 
Ta med Sørens Rejser på et uforglemmeligt krydstogt til 
Norge. Vi stævner ud fra København med det splinternye 
skib MSC Euribia, som søsættes i starten af 2023. Skibet 
er opkaldt efter den græske gudinde, der herskede over 
verdenshavene. Ombord venter en fortryllende verden 
med skønne madoplevelser og underholdning for alle. 
Om aftenen kan du se spektakulære shows i det store 
teater, søge heldet på kasino samt nyde en cocktail i en af 
barerne. 

På denne rejse møder du de mest fantastiske 
naturoplevelser i Norge. Fjeldsider, som rejser sig brat 
op fra fjordene, og en natur som er i konstant forandring 
på grund af sten, sne, is og vand. Krydstogtet bringer 
os, blandt andet til den imponerende Geirangerfjord, 
spændende Ålesund samt Sognefjorden og Flåm. 
Krydstogtet slutter med et besøge i Kiel i Tyskland, inden 
endedestinationen i København. 

1. dag - Afrejse fra København
Efter opsamling kører vi i bus til København. En turhjælper 
fra Sørens Rejser er med, og hjælper med det praktiske ved 
indtjekning i Københavns Havn. Vi bliver indlogeret på skibet, som 
har afgang kl. 17.00. 

2. dag - På havet
Vi sejler op langs den norske kyst. Mulighederne ombord på MSC 
Euribia er mange. Det særdeles attraktive skib har 5 pools, barer, 
restauranter og særligt omkring den lange promenade Galleria 
Euribia, finder du liv ved de mange butikker. 

3. dag - Geirangerfjorden
Vi ankommer ca. kl. 08.00 og har hele dagen i den lille havneby 
Hellesylt. Fjorden og byen er et af de mest besøgte turistmål 
i Norge og er på UNESCO´s Verdensarvsliste. Her kommer 
krydstogtgæster fra hele verden, og nogle af de helt store skibe 
ligger ofte for anker i fjorden. Ombord er der mulighed for at 
tilkøbe udflugter i området. 

4. dag - Ålesund
Dagen tilbringer vi i Ålesund, som er byen hvor fjeld og fjord 
mødes med det åbne hav. Den maleriske by er kendt for sin unikke 
bygninger i Jugendstil. En ødelæggende bybrand i 1904 efterlod 
meget af Ålesund i aske. Genopbygningen resulterede i, at byen i 
dag har nogle af Europas bedste eksempler på Jugendstil. Ombord 
er der mulighed for at tilkøbe udflugter i området. 

Afrejse/hjemkomst:  Opsamlingsrute:
30/07 - 06/08 F

Pris for 8 dage: Kr. 9.895,-
Tillæg for udvendig kahyt (Deluxe)  
pr. pers. Kr.  1.800,-

Tillæg for udvendig kahyt med balkon  
Bella pr. pers. Kr.  2.500,-

Tillæg for udvendig kahyt med balkon  
Fantastica Deluxe pr. pers. Kr.  3.500,-

I prisen er inkluderet:
Transport til og fra København 
7 x Overnatning i indvendig kahyt Bella
Helpension ombord 
Drikkepakke ombord 
Fri adgang til mange aktiviteter, shows, 
underholdning i teateret , fitness, kasino, 
pool m.m. 
Turhjælper fra Sørens Rejser

Bemærk: Obligatoriske drikkepenge: 10 Euro 
pr pers. pr. dag. 

Drikkevarer som ikke er omfattet af 
drikkevarepakken, udflugter og spa-
behandlinger er ikke inkl. i prisen.

MSC Euribia: Skibet er det nyeste skud 
på stammen i MSC Cruises store flåde af 
moderne, miljøvenlige krydstogtskibe og 
stævner ud for første gang i foråret 2023. 
Skibet har 18 dæk, hvoraf de øverste 13 dæk 
er for passagerer. Hver aften er der reserveret 
bord i hovedrestauranten, men du finder også 
en imponerende buffetrestaurant. Skibet byder 
også på specialrestauranter, hvor man mod et 
mindre tillæg kan nyde mad fra nærmest hele 
verden. Skibet har naturligvis et stort teater, 
flere pool områder og hele 21 barer og caféer.

Fakta om MSC Euribia: 
Længde: 335 meter
Bredde: 43 meter
Passagerdæk: 15
Maks antal passagerer: 6.500

 

9.895,-

KRYDSTOGT 

8 dage

5. dag - Flåm
Vi sejler ind af Sognefjorden, som er en af de dybeste fjorde, 
der strækker sig 204 kilometer ind i landet. Ifølge UNESCO 
er landskabet omkring fjorden blandt den smukkeste natur i 
verden. I Flåm afgår nogle af de smukkeste togture der findes i 
verden. F.eks. kan man tage en tur med Flåmbanen, som med 21 
hårnålesving snor sig fra Myrdal til Flåm. Ombord er der mulighed 
for at tilkøbe udflugter i området.

6. dag - På havet
Dagen er til søs mens vi sejler sydpå forbi Skagerrak, under 
Storebæltsbroen og til Kiel i Tyskland. 

7. dag - Kiel
Vi tilbringer dagen i delstaten Slesvig-Holstens største by 
Kiel. Havnebyen ligger ved Kielerfjorden, der udmunder i 
Østersøen. Byen har et rigt byliv med mulighed for shopping 
i forretningsgaden Holstenstrasse. Her er stormagasiner som 
Kaufhaus, Holstenön og Quer Passage.  

8. dag - Hjemrejse fra København
Krydstogtet ender i København, hvor vi tjekker ud, og vinker farvel 
til det mægtige skib. En bus fra Sørens Rejser, holder klar på 
havnen, og vi kører med passende pauser hjem til Jylland.  


