
Juletur til København, 3 – 7. desember 
Gjør noe hyggelig sammen før jul – reis på cruise til København. Den gode danske 

stemningen møter du allerede i det du kommer om bord i Københavnbåten. Her kan du 

utforske den store taxfree-butikken med spennende utvalg, live musikken, baren før du 

nyter en bedre middag i en av restaurantene. Neste morgen ankommer vi København. 

Nesten alle severdighetene i København ligger i selve bykjernen. Spaser gjennom 

Fiolstrædet og finn julegavene dere ikke finner her hjemme. Prøv smørbrødene på Royal 

Café, eller opplev magien på julemarkedet i Tivoli med tusenvis av tente lys, små 

juleboder og varm gløgg. Unn deg en pause i julestria. Mulighetene er mange, det 

viktigste er kanskje tiden dere tilbringer sammen. 

         

 

3.12: 

Avreise fra Brønnøysund kl. 08:30, ferge fra Vennesund kl. 10:00, videre til Sparbu kro 

for lunch ca. kl. 14:00. Etter lunchen kjører vi til Savalen for middag og overnatting. 

         

4.12: 

Etter frokost kjører vi mot Oslo og tar DFDS cruisefergen fra Oslo til København. Etter 

ankomst Oslo sjekker vi inn på DFDS cruisefergen Seaways, her får vi tildelt våre 

lugarer og kan nyte utseilingen langs Oslofjorden. Til de som ønsker, samles vi til 

første bordsetning i buffet restauranten. Senere på kvelden kan vi nyte kveldens 

underholdning eller besøke tax free butikken om bord. 



5.12: 

Vi nyter frokost buffet ved innseilingen til København. Etter ankomst København, 

møter vi vår lokalguide som skal vise oss byen før vi får oppleve København på 

egenhånd. På ettermiddagen sjekker vi inn på vårt hotell i sentrum av København. På 

kvelden kan vi anbefale spisesteder inne på København Tivoli. 

6.12: 

Frokost og formiddagen i København. På ettermiddagen kjører vi tilbake til 

cruisefergen. Vi nyter utseilingen, samles i restauranten for de som ønsker og nyter 

underholdningen om bord. 

07.12: 

Frokost mens vi seiler inn langs Oslofjorden. Ankomst Oslo kl. 09:45. Etter det kjører 

vi nordover. Det vil bli noen stopper underveis slik at det blir mulighet for å kjøpe seg 

lunch og middag. Det blir for egen regning. 

Vi ankommer Brønnøysund ca. kl. 01:30 

Pris kr. 7.400,- pr. pers. 

Inkludert i prisen er: 

 Lunch på Sparbu kro 

 Middag og overnatting Savalen fjellhotell 

 DFDS Cruiseferge seaway Oslo-København tur/retur i utvendig lugar og 2 frokostbufe. 

 Hotell i København med frokost. 

 Lokalguide i København. 

Tillegg: 

 Jule bufe om bord i cruiseferge + en drikke kr. 300.- pr. vei. 

 Singel lugar/singelrom kr. 1.200.- 

 Lunch/middag på tur hjemover fra Oslo. 

 

  

 


