
12 VINTER & VÅR 2018

TURPRIS FRA  BERGEN: 19.750
Tillegg for utvending  
lugar fra:   3.200

Tillegg for enkeltlugar  
på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER: 
Overnatting i doble innvendige 
lugarer (i2)med fullpensjon,  
reiseledertjenester. Andre  
lugarkategorier mot tillegg

IKKE INKLUDERT: 
Utflukter.

TURTEAM: 
Kari og Helge Standal

..........12 dager

1. dag: Lørdag 19. mai
Innsjekk på Hurtigrute-
terminalen i Bergen fra kl 
16.00. Avgang kl 22.30.

2. dag: Søndag 20. mai
Anløp i Florø, Måløy, 
Torvik, Ålesund, Molde og 
Kristiansund.

3. dag: Mandag 21. mai
Anløp i Trondheim og Rørvik

4. dag: Tirsdag 22. mai
Anløp i Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, 
Bodø, Stamsund og Svolvær

5. dag: Onsdag 23. mai
Anløp i Stokmarknes, 
Sortland, Risøyhamn, 
Harstad, Finnsnes, Tromsø 
og Skjervøy

6. dag: Torsdag 24. mai
Anløp i Øksfjord, 
Hammerfest, Havøysund, 
Honningsvåg, Kjøllefjord, 
Mehamn, Berlevåg og 
Båtsfjord

7. dag: Fredag 25. mai
Anløp i Vardø, Vadsø og 
Kirkenes hvor skipet snur  
og starter på turen sørover 
igjenAnløp i Vardø,  
Båtsfjord og Berlevåg.

8. dag: Lørdag 26. mai
Anløp i Mehamn, Kjøllefjord, 
Honningsvåg, Havøysund, 
Hammerfest, Øksfjord og 
Skjervøy.

9. dag: Søndag 27. mai
Anløp i Tromsø, Finnsnes, 
Harstad, Risøyhamn, 
Sortland, Stokmarknes, 
Svolvær og Stamsund.

10. dag: Mandag 28. mai
Anløp i Bodø, Ørnes,  
Nesna, Sandnessjøen, 
Brønnøysund og Rørvik

11. dag: Tirsdag 29. mai
Anløp i Trondheim, 
Kristiansund og Molde

12. dag: Onsdag 30. mai
Anløp i Ålesund, Torvik, 
Måløy og Florø. Ankomst 
Bergen kl 14.30

Hurtigrutecruise
19. – 30. mai
Bli med oss på cruise med Hurtig- 
ruteskipet MS Finnmarken fra  
Bergen til Kirkenes og tilbake igjen.

”Verdens vakreste sjøreise” er fullpakket med opplevelser hver dag.  
En er innom hele 34 havner hver vei, men til forskjellige tider på døgnet 
på vei nordover og sørover. Det er et stort utvalg av utflukter dere kan 
bli med på slik at en får oppleve noen av stedene vi seiler forbi på litt 
nærmere hold. Hver dag har vi samlinger i skipets amfisal. Reiselederne 
våre, Kari og Helge Standal inviterer her til samling om Guds ord i 
tillegg til sosialt fellesskap. Utenom samlingene vil de ha treffpunkter i 
skipets mange hyggelige fellesarealer hvor en kan slå av en prat over en 
kaffekopp mens man nyter det vakre landskapet vi flyter forbi. Vi tilbyr 
forskjellige lugarkategorier hvor rimeligste alternativ er innvendig lugar. 
Vi har også tilbud om utvendige lugarer i forskjellige prisklasser. Frokost, 
lunsj og middag er inkludert hver dag for alle.

MS Finnmarken: Her finner du Hurtigrutens avslappende stil 
kombinert med litt luksus. Skipet er innredet og dekorert i Art Nouveau-
stil. MS Finnmarken er det eneste skipet i Hurtigrutens flåte som har 
både svømmebasseng og boblebad ute på dekk. Et særtrekk på dette skipet 
er baugen; fra dekk 5 kan du faktisk gå hele veien til spissen.  
MS Finnmarken ble bygget i 2002. 

Bergen – Kirkenes - Bergen

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 54.  

 Norskekysten




