Påskesvipp til København.
Er det ikke aktuelt med påskefjellet i år? Hva med et lite cruise til København i stedet?
I det du går om bord på Vippetangen i Oslo legger du igjen stress og mas på kaia, og det er
det som gjør et minicruise så herlig!
I København finnes utallige smågater, åpne plasser, torg og parker, og byen byr på all den
atmosfære, sjarm og storbyliv du bare kan ønske deg! Bra butikker og shoppingmuligheter
finner du overalt; fra de store kjøpesentrene som Field´s, Fisketorvet, Illum og Magasin du
Nord til små handlegater med designbutikker og markeder. Det er deilig å være norsk i
Danmark!
Fredag 19.april: Henting til avtalt tid og sted før bussen kjører til Vippetangen i Oslo, der skipet
Crown Seaways har avreise kl. 16.30. Vi finner lugaren vår og har litt tid for oss selv før vi møtes til
middagsbuffet i Restaurant 7 Seas kl. 17.15. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Lørdag 20.april: Det blir frokost før båten legger til kai i København kl. 09.45. Shuttlebuss
(inkludert) går fra kaia og inn til Nørreport (Øster Voldgade 2C). Dagen brukes på egenhånd i
København. Husk å være ute i god tid til shuttlebussen tilbake til kaia, der DFDS har avgang kl.
16:30. Vi møtes til middagsbuffet i Restaurant 7 Seas kl. 17.15 og resten av kvelden er til egen
disposisjon.
Søndag 21.april: Vi spiser frokost mens båten seiler inn Oslofjorden. Ankomst Vippetangen er kl.
09.45 og på kaia står bussen for å ta oss hjem igjen.
Pris kr 2.490,- pr. person som inkluderer følgende:
 Transport i komfortabel turistbuss tur/retur påstigningssted-DFDS-terminalen i Oslo
 Reiseleder
 3-stjerners innvendig dobbeltlugar med frokost tur/retur
 Middagsbuffet tur/retur, inkludert 1 enhet drikke
 Shuttlebuss fra kaia og inn til København sentrum med retur
Tillegg:
•
Enkel innvendig lugar kr 600,•
Enkel utvendig lugar kr 900,Utvendig dobbeltlugar kr 150,- pr. person
Avbestillingsforsikring kr. 125,-
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