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ØSTERSJØCRUISE, Birka Line til Gotland, Bornholm og Warnemünde Tur 24

Tur 23  VIKINGCRUISE, Smyril Line til Færøyene og Island
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På denne turen benyttes Birka Cruises 
store cruiseferje “Birka Paradise” på en 
4-dagers tur i Østersjøen fra Stockholm. 
I tillegg til fine døgn ombord, besøkes 
Bornholm, Warnemünde i Tyskland og 
Visby på Gotland. Vi har overnatting i 
Gävle på turen til og fra Stockholm.

Fra Gävle kjører vi på formiddagen forbi 
Uppsala og til Stockholm. Vi får her 
et opphold i sentrum før cruiseferjen 
«Birka Paradise» har avgang kl. 16.00. 
Ombord finnes flere restauranter, barer 
og salonger. Videre stor taxfreebutikk, 
svømmebasseng og sauna. Hver kveld er 
det musikk med dans og underholdning 
ombord. Overnatting i dobbeltlugarer. 
Lugarene har begge sengene på golvet og 
har dusj og wc. Vi har inkludert 3-retters 
middag og frokost hver dag på reisen. 

Like etter avgang blir det en fin utseiling 
gjennom Stockholms skjærgård.

Vi går sørover i Østersjøen og ankommer 
Rønne på Bornholm ved lunsjtid. Rønne 
er en fin by med bindingsverkshus. På 
kvelden går vi sørover mot Tyskland. Vi 
anløper feriebyen Warnemünde etter 
frokost. Her finner vi havnepromenade, 
cafeer og lang flott badestrand. Du kan 
delta på en byvandring eller andre ulike 
utflukter som tilbys. Man kan besøke 
Schwerin, Wismar. På kvelden settes kur-
sen nordover igjen. Det blir opphold på 
Gotland neste dag. Man kan gå i land og 
oppleve Visby på egen hånd eller man kan 
velge å delta på en organisert utflukt, en 
guidet rundtur i Visby eller lengre utfluk-
ter rundt på Gotland. Etter frokost får 
vi den siste dagen på dekke med soling, 

Avreisedato: 5.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 2 hotellovernattinger
• 6 frokost
• 7 middag
• Cruise med «Birka Princess» i dobbeltlugar

7 DAGER kr 8.800,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 2.400,-
Tillegg lugar med vindu kr 1.490,-  per person
Tillegg enkeltrom hotell kr 600,-

underholdning m.m.. Ankommer Stock-
holm kl. 15.45. Vi kjører en kort strek-
ning nordover til Gävle. Turen tilbake til 
Trøndelag går over Vauldalen og Røros.

Warnemünde

Visby,Gotland

Magnuskatedralen, Kyrkjebo

Smyril Lines Cruise til Færøyene og 
Island har blitt svært populært. Disse 
cruisene går vår og høst og iår kjører vi 
tur i slutten av mai.

Smyril Lines ferje «MS Norröna» har 
avgang fra og ankomst til Hirtshals i Dan-
mark. Vi benytter Color Lines hurtigferje 
mellom Larvik og Hirtshals på turen og 
får en overnatting i Norge hver veg.

«Norröna» var ny i 2003 og er spesielt 
bygd for trafikk i Nordsjøen og Nord-
Atlanteren. Alle lugarene har begge 
sengene på gulvet. På overfarten til 
Færøyene passeres ulike oljeinstallasjo-
ner i Nordsjøen. På det første anløpet 
i Torshavn på Færøyene, kjører vi på 

Streymoy og Eysturoy og besøker Gjógv 
på nordsiden av øya. Etterpå fortsetter vi 
til Island og båten ligger iro i Seyðisfjör-
dur på østsiden av Island. Vi tar utflukter 
begge dagene og en dag besøkes Mývatn 
med varme kilder og bad.

På turen tilbake fra Island blir det nytt 
opphold i Torshavn. Det blir da en utflukt 

Avreisedato: 26.5
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 7 døgn cruise med Smyril Line i dbl.lugar
• Color Line Larvik - Hirtshals tur/retur
• 2 hotellovernattinger
• 9 frokost
• 1 lunsj
• 10 middag
• Utflukter som beskrevet

10 DAGER kr 12.640,-
Tillegg singellugar kr 2.900,-
Tillegg utvendig lugar kr 1.900,- per person

til det historiske Kirkjubøur med ruinene 
av Magnuskatedralen. Det blir også tid til 
å besøke Tinganes ved havnen.


