Tag på cruiseferie med Costa Diadema.
og Hjerneskadeforeningen Vestsjælland i 2021

På Cruise til De Norske Kyster august 2021
Nu kan du komme med Hjerneskadeforeningen
på Cruise fra København til Geiranger, Bergen,
Stavanger, Kiel og tilbage til København.
Vi tilbyder dig en uges luksuscruise
med afrejse lørdag den 28. august 2021.
Vi er hjemme igen lørdag den 4. september 2021

Tag på Cruise med Hjerneskadeforeningen og Rederiet Costa

Fra lørdag den 28. august til lørdag den 4. september 2021
Luksuscruise til Geiranger med "Costa Diadema" inkluderer i prisen et ophold i dobbelt kahyt inkl. alle
måltider ombord. Desuden har vi adgang til en mængde spændende underholdning under hele turen.
Vi skal selv betale for drikkevarer. Det er muligt at købe drikkepakker. Bemærk, at alle i kahytten skal købe
samme drikkepakke. Bemærk også, at dette gode tilbud betyder, at der er et begrænset antal pladser, så vi skal
have besked hurtigt. Med forbehold for ændringer.

Dagsprogram
Lørdag den 28/8: Afgang København
kl. 18.00. Skibet stævner ud af Københavns havn og sætter kursen op igennem Øresund og ud i Kattegat på vejen mod
første rejsemål i Norge, mod den fantastiske fjord: Geirangerfjorden.

Søndag den 29/8: På havet
En hel dag på havet til at nyde Costa Diademas mange dejlige faciliteter.

Mandag den 30/8: Hellesylt/Geiranger, Norge (med forbehold for ændring til anden destination)
Der er sejlads gennem Storfjorden, indtil vi ankommer til Hellesylt kl. 09.00. Her er et teknisk stop, hvor passagerer, der
skal på udflugt sættes af. Alle andre forbliver på skibet. Herefter fortsættes ind i den snævre Geirangerfjord.

Tirsdag den 31/8: Bergen, Norge (med forbehold forbehold for ændring til anden destination)
Der er ankomst til Bergen kl. 09.00, og de næste timer kan bruges til at gå på opdagelse i denne dejlige by.

Onsdag den 1/9: Stavanger, Norge
Ankomst til Stavanger kl. 08.00. 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.

Torsdag den 2/9: På havet
En hel dag på havet til at nyde Costa Diademas mange dejlige faciliteter.

Fredag den 3/9: Kiel, Tyskland
Sidste destination, inden I vender snuden hjem mod det danske. Det er blevet tid til at besøge Kiel i Tyskland og vi
ankommer allerede kl. 08.00.

Lørdag den 4/9: Ankomst København
Der er ankomst til København kl. 10.00. Der er tid til at nyde morgenmaden, inden vi går fra borde. Et skønt krydstogt er
til ende.
OBS de nævnte priser, er fra priser og med forbehold - da rederiet kører med ”flydende priser”.Priserne er som følger:
Dobbelt Indvendig kahyt, classic:
kr. 5.698.- pr. person
Depositum 2.280.- pr. person
Dobbelt Udvendig kahyt, classic:
kr. 6.898.- pr. person
Depositum 2.750.- pr. person
Dobbelt Balkon kahyt, classic:
kr. 7.898.- pr. person
Depositum 3150.- pr. person

Inklusiv i prisen: 7 nætters krydstogt med Costa Diadema. * Alle måltider i hoved- eller buffet restaurant (der findes
restauranter, hvor du kan købe andet) * Shows og underholdning ombord samt stort udvalg af aktiviteter. * Almindelig
kaffe og te fra automater til morgenmad og afternoon tea: * Drikkepenge til skibets personale (værdi kr. 625,-)
*Bidrag til Pakkerejsegarantifonden.

Det skal du selv betale: Afbestilling- og rejseforsikring, samt syge- og ulykkesforsikring.
*Drikkevarer (man kan købe drikkepakker fra kr. 1.047 – 1831,-). *Udflugter

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at ringe til Lise tlf. 2299 3972 eller mail lise-n@live.dk

