
 
 

Tailor Made Travel  
Presenteert  

Een begeleide cruise naar  

Noorse Fjorden 
Van 10 tot 17 juni 2016 

 

 

 

 
8 dagen / 7 nachten aan boord van de Costa Favolosa 4* 

Vele opstapmogelijkheden met transfer naar Warnemunde 
met een tweetalige begeleider en 2 GRATIS excursies 

  



 
 

 

Vaarroute 

Datum Haven Land Aankomst Vertrek 

10 juni België – Warnemünde  Duitsland   18u00 

11 juni Kopenhagen Denemarken 8u30 17u30 

12 juni Op zee    

13 juni Hellesylt/Geiranger Noorwegen 11u00 18u00 

14 juni Bergen Noorwegen 8u00 18u00 

15 juni Kristiansand Noorwegen 13u00 19u00 

16 juni Arhus Noorwegen 9u00 18u00 

17 juni Warnemünde – België Duitsland 07u00  

 

 

Profiteer van 2 gratis excursies: 

Breng een bezoek aan het prachtige KOPENHAGEN met een fotostop aan de Kleine 
Zeemeermin, het Nyhavn District, het Amalienborg Paleis en de Koninklijke Residentie. 
Nadien vrije tijd om de stad en de Tivoli Tuinen te ontdekken.  

 
Op de vierde dag bezoek je GEIRANGER, een toeristisch stadje gelegen op de top van de mooiste 
fjord ter wereld. De belangrijkste bezoeken zijn Flydalsjuvet Viewpoint en Mt Dalsnibba 
maar ook Flydal Gorge, Eagle Road/Bend en het Norsk Fjordcenter. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Het schip Costa Favolosa 4*: 

Ervaar onvergetelijke en romantische momenten aan boord van dit magische schip (2011) 
en maak kennis met de prachtige natuur van de Noorse Fjorden. Je wordt verrast door het 
hedendaags interieur, het atrium in gotische stijl en de duizenden Swarovski-kristallen in 
de lounge. Bekijk de laatste nieuwe films in de 4D-bioscoop onder de sterrenhemel, laat 
je meevoeren in de Grand-Prix race-simulator, ontspan in de Samsara Spa, … Er is ook gedacht 
aan de kleinsten. Zij kunnen gebruik maken van het zwembad met piratenschip, een 
Playstation ruimte, de waterglijbaan Tobboga, … Het schip 
  

  



 
 

Prijs per persoon:  1 199 euro in een binnenkajuit  

Prijs per persoon:  1 429 euro in een kajuit zeezicht 

Prijs per persoon:  1 689 euro in een balkonkajuit 

 

Single prijzen: 
Binnenkajuit Classic: € 1.489 
Kajuit zeezicht Classic: € 1.829 
Balkonkajuit Classic: € 2.229 
· 3e en 4e volwassene in kajuit van 2 volwassenen: € 969 pp 
· 3e en 4e kind tot en met 17 jaar in de kajuit bij 2 volbetalende volwassenen: € 659 per kind 

Inbegrepen in de prijs :  
 

- Luxe autocar vanuit België naar Warnemünde en terug 
- Mogelijke opstapplaatsen : Gent, Antwerpen, Brussel en Luik 
- 8-daagse cruise aan boord van de Costa Favolosa**** 
- Cruise in all-inclusive (Piu Gusto drankenpakket met water, frisdrank, bier,wijn, cocktails,..) 
- halve dag citytour van 4u Kopenhagen met Engelstalige gids 
- halve dag excursie van 3u naar de Geirangerfjord met Engelstalige gids 
- Fooien aan boord en havengelden inbegrepen 
- Begeleiding vanaf 30 personen 
- Welkomstcocktail en gala-avond 

 
Niet inbegrepen in de prijs :  

 
- Verzekeringen en persoonlijke uitgaven 
- Andere excursies tijdens de cruise 

 
 
 
 
 
Programma onder voorbehoud van 
wijzigingen. 
Gegarandeerde afreis vanaf 15 
kajuiten. Er kan geen kajuitnummer 
bevestigd worden bij reservatie. 
 


