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AUSTRALIA

Cruise

Cruise

OG NEW ZEALAND
Avreise 17.november - 14 dager kr.34 900,-

Cruise
Cruiset veksler mellom dager
til havs og besøk i spennende
havner i Australia og New
Zealand. Utflukter for å se
mer av stedene kjøper vi
ombord. Vi har helpensjon
under hele cruiset, det vil si
frokost, lunsj og middag
inkludert ombord. På
utfluktene kjøper vi vår egen
lunsj - alternativt kan vi spise
når vi er tilbake på skipet, da
restaurantene har romslige
åpningstider. Det gis tilbud
om mange forskjellige
aktiviteter ombord, for
eksempel konkurranser og
underholdning i salonger og
på dekk. Rundt det flotte
pool- området finnes det
rikelig med solsenger, og for
de som vil holde seg i form er
det et velutstyrt
treningssenter.
Skjønnhetsbehandlinger av
ulike slag kan bestilles i
skipets spa-avdeling (koster
ekstra). På kveldene kan vi
slappe av i en av barene, spille
i kasinoet eller nyte kveldens
scene- show med profesjonelle
artister og ulikt program hver
kveld.

Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - Doha - Sydney
Vi møtes på Gardermoen hvor vi sjekker inn for flyreisen til
Sydney. Vi flyr med flotte Qatar Airways og har en
mellomlanding i Doha underveis, men det er alltids godt å få
strukket litt på beina.
På flyplassen i Sydney blir vi møtt av vår ventende buss som
tar oss med til vårt hotell hvor vi skal bo de neste 2 nettene.
Kanskje litt overveldende å faktisk være her i Sydney og i
Australia, men det er bare å glede seg. Du kan selv velge om
du vil være med på arrangerte utflukter eller bedrive dagene
med egne aktiviteter. Alle utflukter gjøres sammen med norsk
reiseleder, engelsktalende guide og innleid buss. Vi skal bo
godt på Travelodge Hotel Sydney Wynyard

Dag 2: Sydney ( Utflukt )
Det er nesten ikke til å tro at vi faktisk er i Australia, men det
er vi og idag kan du bli med på en uforglemmelig opplevelse
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med både ett besøk med guidet rundtur i Operahuset i
Sydney, samt ett koselig skalldyrs Cruise.
Felles middag om kvelden.

Dag 3: Sydney - Ombordstigning

Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Sydney t/r med

Qatar Airways
• Busstransfer flyplass/hotell,

Cruiseterminal/flyplass
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom i Sydney
• 2 frokost og 1 middag i Sydney
• 10 netter ombord på Radience

of the Sea med plass i
innvendig dobbelt lugar
• Helpensjon på Cruiset
• Havneskatter og driks
• Flyskatter og lokale skatter
• Reiseleder med på hele turen

Etter en rolig start på dagen tar vi plass i bussen og vender
snuten mot cruise havnen her i Sydney. Nå venter 11
eventyrlige dager og 10 netter ombord på Radience of the
Seas. Vi sjekker ombord og finner vår lugar i valgt kategori. Vel
ombord samles vi for et kort velkomstmøte. Før middag blir
det tid til å bli litt nærmere kjent med skipet. Gruppen spiser
til samme tid, med faste bord under hele cruiset.

Dag 4 - 12: Cruise
Vi nyter livet og stemningen ombord, og opplever
ubeskrivelige steder som Milford Sound, Doubtful Sound,
Dusky Sound, Dunedin, Akaroa, Wellington, og Pictonsom
alle ligger New Zealand og Australia. Reiselederen er
behjelpelig med råd og tips hva man kan finne på og hvilke
utflukter som tilbys .Eller du kan om du vil; følge reiselederen
på hva hun/han måtte finne på:)

Dag 13: Ankomst Sydney - fly hjem
På morgenen ankommer vi havnen i Sydney. Vi har noen timer
på formiddagen for litt shopping og lunsj før vi går ombord i
vår ventende buss som skal kjøre oss til flyplassen hvor vi
sjekker inn for hjemreise. Vi flyr med Qatar på returen også og det blir med mellomlanding i Doha.

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 7990,-

Dag 14: Ankomst Oslo

Utvendig lugar kr. 1990,- pr pers
når to deler

Vi lander på Gardermoen etter en utrolig og ubeskrivelig
reise. Vi takker for koselig reisefølge og på gjensyn!

Balkong lugar kr. 3990,- pr pers
når to deler
Utflukter:
Operahuset i Sydney og
Skalldyrs Cruise kr. 1500,- pr
pers

