
8-daagse Cruise Noorse Fjorden!
16/09/2023-23/09/2023

Het nieuwe schip, de Rotterdam, maakte twee jaar geleden een schitterend debuut. Het schip raakt de juiste noten:
voortreffelijk dineren, innovatief entertainment, prachtig ingerichte hutten en suites, de beste service, en vakmanschap
dat bijna 150 jaar deskundigheid in zeevaart weerspiegelt. 

Muziek staat centraal op “Rotterdam” en het resultaat is een schip dat niet alleen door het water beweegt, maar ook
door de harten van gasten. Met dineren van wereldklasse en de beste live muziek op zee, creëert dit nieuwe cruiseschip
de soundtrack voor de ontdekkingen die je elke dag zult doen.

Ontdek de geschiedenis van de Vikingen, kajak tussen prachtige fjorden en koel af in de ijsbar van Oslo. Ontspan op het
dek onder besneeuwde pieken terwijl je langs watervallen vaart.

Dagplanning:

Vandamme Reizen stelt voor:

Het leuke aan een cruisevakantie is dat je zo veel te zien krijgt in slechts een paar dagen. 
Je komt op verschillende plaatsen en kan ondertussen genieten van alle luxe op het cruiseschip.

Cruiseschip " Ms Rotterdam " :

Dag 1: Amsterdam - 16 september 2023
Vertrek schip: 17h00. Vaar met Holland America Line langs Amsterdam en zie hoe
huizen met puntgevels zich verdringen tot aan de randen van de grachten die de
stad doorkruisen. De stad is altijd in harmonie geweest met het water.

Dag 2: Dag op zee - 17 september 2023
Geniet van wat het schip te bieden heeft. 

Dag 3: Scenic Cruising Oslofjord - 18 september 2023
Geologisch gezien is het geen fjord. De Oslofjord is eigenlijk een enorm
wateroppervlak van ongeveer 100 kilometer,.

Het pittoreske kuststadje Drøbak markeert de ingang naar de Oslofjord. U kunt hier
veel meeuwen, scholeksters, sternen en ganzen spotten, ontelbare vissersbootjes
en historische monumenten. +....

+ Dag 3: Oslo - 18 september 2023
Oslo, de charmante hoofdstad van Noorwegen, is een levendige mix’moderne
architectuur en musea van wereldklasse naast 10e eeuwse Viking-geschiedenis,
vermengd met inheemse Sami-cultuur.

Met zijn prachtige vergezichten, fascinerende musea, knusse cafés, bruisende
kustlijn en levendige culturele leven beloont Oslo alle soorten Noordse
ontdekkingsreizigers.



Dagplanning:

Dag 4:  Kristiansand - 19 september 2023
Kristiansand, heeft de bijnaam 'Zomerstad' gekregen.” De golfstroom zorgt voor
milde temperaturen en beperkt sneeuw tot een minimum, wat Kristiansand de
buitenspeeltuin van Noorwegen maakt.

De kustlijn is bezaaid met rotseilanden en schilderachtige vissersdorpjes en verder
weg bevinden zich de hoogtepunten van de regio waaronder Kristiansand Zoo &
Amusement Park.

Dag 5: Stavanger - 20 september 2023
Gedreven door haar rijkdom als een van de belangrijkste energiehoofdsteden ter
wereld vindt u er nu de beste fusion-restaurants en een bruisend nachtleven dat
een onophoudelijke toestroom van expats aantrekt.

De geplaveide binnenstad is een goed bewaarde kern met witte houten huisjes bij
een Normandische kathedraal, de oudste in Noorwegen. 

Dag 6: Scenic Cruising Sognefjord - 21 september 2023
Het is de langste en diepste fjord ter wereld. Stelt u zich eens voor: 205
spectaculaire, kronkelende kilometers van prachtige dorpen, eeuwenoude
architectuur, torenhoge bergen, magische watervallen en prachtige uitzichten. 

De regio staat ook bekend vanwege de traditionele gerechten, folklore en rijke
cultuur. +....

+ Dag 6: Flam - 21 september 2023
Net buiten het Aurlandsfjord, een zijarm van de  Sognefjorden, ligt Flåm en omgeving:
een uitstekende plek om te pauzeren en wat tijd door te brengen. Er zijn hier geen
stoplichten, maar in het dorp heerst een rustig, landelijk ritme. Sommige delen staan
op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Dag 7: Dag op zee - 22 september 2023
Geniet van wat het schip te bieden heeft. 

Dag 8: Amsterdam - 23 september 2023
Aankomst schip: 07h00. 

Prijs per persoon 8-daagse cruise "Ms Rotterdam" :

Buiten Kajuit: € 1.794,00
Veranda (Balkon Kajuit): € 2.044,00
Binnen Kajuit: € 1.584,00

Transfer met bus naar Amsterdam
Begeleiding door Vandamme Reizen mits genoeg inschrijvingen
7 nachten cruise vol pension en Have It All pakket.
Havengelden 
Informatie materiaal

Persoonlijke uitgaven
Fooien € 85,00
Annulatie/bijstand verzekering (Annulatie verzekering is € 80,00 p.p.)

1 x diner met topspecialiteiten
Gratis Wifi pakket
100 dollar voor een excursie naar keuze
Drankenpakket (15 per dag)

Inbegrepen: 

Niet Inbegrepen:

Have It All Pakket: 

 Algemeen:
Internationaal paspoort is niet nodig. Identiteitskaart moet wel nog 6 maanden geldig zijn tot
na retour.

Voorschot € 500,00 per persoon bij bevestiging. Saldo te betalen 5 weken voor vertrek.

Annulatie voorwaarden:
Indien iemand niet kan meegaan door onvoorziene omstandigheden , bv. ziekte, overlijden
familielid…, dan gelden de onderstaande annulatie voorwaarden en termijnen:

Tot 3 maand voor vertrek geen kosten. 
Van 3 maand tot 31 dagen voor vertrek, 30% 
Van 30 dagen tot 8 dagen voor vertrek, 60%
Van 8 dagen tot vertrek 100%

Vandamme Reizen:
Adres: Torhoutsesteenweg 355, 8210 Zedelgem

Telefoon: 050 28 80 40
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBE881BE881&q=vandamme+reizen+telefoon&ludocid=4083560357877411988&sa=X&ved=2ahUKEwjJwYvcqpT7AhVoiv0HHZimCD4Q6BN6BAhPEAI
https://www.google.com/search?q=vandamme+reizen&rlz=1C1GCEA_enBE881BE881&oq=vandamme+reizen&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512l2j0i15i22i30l2j69i60j69i61l2.1633j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

