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Ombord på Serenade of the Seas, Royal Caribbean
Tag med os på et legendarisk krydstogt med dansk rejseleder op langs Norges eventyrlige kyst til midnatssolen og Nordkap. Vi
sejler med Serenade of the Seas fra Royal Caribbean hele vejen fra hjertet af København til toppen af det europæiske kontinent,
og på ruten passerer vi Polarcirklen, dybe norske fjorde, fine gamle byer og grønne fjelde.
Krydstogtet udgår som sagt fra København, og på vores vej nordpå sejler vi ind i Geirangerfjorden, der er så smuk, at UNESCO
har udråbt den til verdensarv. Dagen efter passerer vi 66° 34’ Nord, bedre kendt som Polarcirklen, og bevæger os ind i det
jomfruelige Nordkapområde, hvor solen fra slutningen af maj til slutningen af juli er på himlen døgnet rundt.
Vi runder toppen af Norge og det europæiske kontinent og sejler syd på igen gennem flere bjergtagende fjorde og med stop i
hyggelige byer som Ålesund, Flåm og Stavanger, hvor vi bl.a. besøger det spændende oliemuseum.
Vi har inkluderet hele seks udflugter i rejsens pris: en køretur i naturen omkring Geiranger, bl.a. med stop ved Dalsnibba, hvorfra udsigten over fjorden og sneklædte tinder er spektakulær, en bustur til selve Nordkap og Nordkaphallen, som er et absolut
must, og en byvandring i Tromsø inkl. tovbanen Fjeldheisen.
Honningsvåg
Heruodver byder udflugtspakken på en byvandring i idylliske Ålesund, som har eksisteret siden
vikingetiden, men som ellers er kendt for sin Art Nouveau-arkitektur, der stammer fra starten
af 1900-tallet, en udflugt i Flåm med Flåmbanen - af Lonely Planet kåret som verdens mest
spektakulære togstrækning - samt en byvandring i Stavanger.

Tromsø

Alle udflugter er naturligvis i selskab med vores meget erfarne danske rejseleder. Glæd
jer til et krydstogt i den lyse, skandinaviske sommer med fantastiske oplevelser i Norges
fabelagtigt smukke natur.
Velkommen ombord!

Ålesund
Flåm

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Polarcirklen

Geirangerfjorden

Stavanger

København
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København - Geirangerfjorden - Tromsø
- Honningsvåg (Nordkap) - Ålesund

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

København og til søs
Vi tjekker ind på Serenade of the Seas over frokost og finder
vores kahytter. Sidst på eftermiddagen glider skibet fra kaj, og
vores norske eventyr begynder.

Dag 2.

På havet
En dejlig dag på havet, hvor vi har god tid til at lære skibet at
kende. Nyd livet i en dækstol ved poolen med en god bog, i spaen
eller i fitnesscenteret.

Dag 3.

Geirangerfjorden, Norge - inkl. udflugt
Turen ind gennem Geirangerfjorden er en af verdens absolut
smukkeste sejlture. Grønne fjelde, brusende vandfald og sneklædte
tinder er det, som gør denne tur til en helt fantastisk oplevelse.
Kameraet kommer på overarbejde her. vi tager på udflugt med bus
til Dalsnibba, forbi Djupvatnet-søen og op ad Ørnevejen.

Dag 4.

Polarcirklen, helt ude på havet
I dag passerer vi breddegraden 66° 34’ Nord, polarcirklen med andre
ord, som betegner, at herfra og nordpå er der midnatssol. Nu gælder
det om at få masser af frisk havluft, så søvnen kommer naturligt.

Dag 5.

Tromsø - inkl. udflugt
Vi vågner op i Tromsø, hvor vi tager på byvandring og en tur med
Fjeldheisen op for at nyde udsigten over byen. Turen med Fjeldheisen
er dog vejrafhængig. Alternativt besøger vi Polarmuseet.

Dag 6.

Honningsvåg - inkl. udflugt til Nordkap
Vi når frem til rutens nordligste punkt i dag. Honningsvåg er
porten til Nordkap, og vi tager en bustur ud til selve Nordkap for
at besøge Nordkaphallen. Undervejs besøger vi et par fiskerlandsbyer og hilser på samerne, den eneste urbefolkning i Europa.

Dag 7.

På havet
En dag helt ude på havet, hvor vi kan sidde i vores yndlingskrog
og læse eller deltage i nogle af de mange aktiviteter om bord.
I skibets nyhedsbrev kan man læse om de forskellige muligheder.
Shopping og en tur i skibets teater er selvfølgelig også en
mulighed.

Dag 8.

Ålesund - inkl. udflugt
Vi lægger til i den hyggelige fiskerby Ålesund midt i Norges turist
centrum. Selvom byen har ligget her siden vikingetiden, er den
præget af en fin Art Nouveau-stil, som den blev genopbygget i
efter en brand i 1904. Vi tager på en vandring i byen for at se
herlighederne.

Dag 9.

Flåm - inkl. udflugt
I dag sejler skibet helt ind i bunden af Aurlandsfjorden til Flåm,
som er omgivet af stejle fjelde, buldrende vandfald og smalle
dale. Vi tager med Flåmbanen, af Lonely Planet kåret som
verdens mest spektakulære jernbanestrækning, og vandrer til et
punkt med spektakulær udsigt.

Dag 10. Stavanger - inkl. udflugt
Vi er fremme i Stavanger, som vi oplever til fods. Vi går tur i de
fine gader i byens gamle kvarter og besøger Norges ældste
domkirke bygget helt tilbage i 1100-tallet. Også besøg på det
spændende oliemuseum her i Europas vigtigste olieby.
Dag 11. På havet
Tid til at slappe af i dækstolen og lade alle indtrykkene fra rejsen
til polarlandet samle sig.
Dag 12. København
Vi ankommer til København kl. 7 om morgenen og forlader skibet
efter morgenmaden.

Flåm - Stavanger - København

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•
•
•

Legendarisk krydstogt til Norges smukke natur
Bekvem rejse med Serenade of the Seas, Royal
Caribbean, med start og slut i København
Den UNESCO-fredede Geirangerfjord
Oplev midnatssol efter Polarcirklen
Besøg på Nordkap, toppen af Europa
Inkl. seks udflugter med rejselederen
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Dag 1. Afrejse fra København
Det strømlinede skib Serenade of the Seas
fra Royal Caribbean ligger ved Københavns
krydstogtterminal, og vi mødes på kajen med
vores kompetente rejseleder for at tjekke ind
samlet i løbet af eftermiddagen.
Vi finder vores kahyt hver især
og mødes sidst på eftermiddagen, hvor der er festlig afgang
med et par ekstra trut i hornet.
Mange har nok lyst til at beskue
den nordsjællandske kyst på den
ene side og svenskekysten på den
anden, inden vi får Kronborg på bagbords side og stævner ud i det mere
åbne hav.
Vi spiser den første af en lang række
dejlige middage sammen i skibets
restaurant og tørner ind, når vi har
lyst, for at falde i søvn med de vuggende bølger.

Serenade of the Seas blev bygget i 2003 og
gennemgribende renoveret i 2012 og har
mange skønne faciliteter.

aften lægges i jeres kahyt. Her kan man
holde sig orienteret om forskellige aktiviteter, der finder sted i løbet af den næste dag.

Skibet har masser af dækstole og naturligvis en swimmingpool – både ude og inde,
hvis det skandinaviske sommervejr skulle
drille – en teatersal, et stort udendørs lærred ved
poolen, hvor der
vises film om aftenen, og mange
andre
fristende
Lodrette fjeldsider dantilbud.
ner en dramatisk bag-

Dag 3. Geirangerfjorden, Norge,
sejlads i UNESCO-verdensarv og på udflugt
(inkluderet)
Tidligt om morgenen skal vi opleve en af verdens smukkeste sejladser ind i Geirangerfjorden, som er den inderste gren af den 110 km
lange Storfjord. Selve Geirangerfjorden er 15
km lang og et syn for guder.

grund for de florlette
vandfald, og vandperlerne skaber smukke
regnbuer, der spænder
hen over fjorden

Dag 2. På havet mellem Danmark og Norge
Vi begynder med en hel dag på havet, hvor
vi sejler gennem Skagerrak og op langs den
norske kyst, og vi har dermed god tid til at
lære skibet at kende.

Det er en god
ide at tjekke de
forskellige restauranter ud. Selvom
vi spiser sammen hver aften i
hovedrestauranten, kan man godt vælge at
nyde en middag for sig selv på en af skibets andre restauranter, f.eks. på Chops
Grill Steakhouse eller den italienske Portofino. På specialrestauranterne skal man dog
betale et ekstra gebyr for den ekstra luksus.
Hold også øje med den lille avis, der hver

Lodrette fjeldsider danner en dramatisk baggrund for de florlette vandfald, De syv søstre,
Frieren og Brudesløret, og vandperlerne skaber smukke regnbuer, der spænder hen over
fjorden.
På de stejle fjeldsider ligger gårde, som kun
er tilgængelig via sti og båd, og som ikke længere er beboet, men man kan forestille sig
den isolerede og måske slidsomme tilværelse,
bønderne har haft her. Geirangerfjorden kom
på UNESCOs verdensarvliste i 2005.
Vi når frem til bunden af fjorden, hvor skibet
kaster anker. Vi skal nu på en fire timers udflugt
ud i den smukke natur og kører ad Nibbe-

De norske fjorde opleves bedst fra søsiden, og vi bor behageligt på Serenade of the Seas. Vi spiser sammen i hovedrestauranten hver aften, men I kan naturligvis også prøve specialrestauranterne, hvis I har lyst.
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GEIRANGERFJORDEN
Den smalle og dybe Geirangerfjord, som udgør den inderste del
af Storfjorden, er et ikonisk syn
med sine stejle fjelde, der rejser
sig 1500 meter mod himlen. Fra
skibets dæk ser vi flere mindre
vandfald, bl.a. De Syv Søstre, og
vandperlerne herfra skaber ofte
smukke regnbuer, der spænder
hele vejen over fjorden. Geirangerfjorden blev optaget på UNESCOs verdensarvliste i 2005.
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NYD LIVET OMBORD
De store naturoplevelser på
land suppleres af gode oplevelser på skibet, som byder
på rigtigt gode restauranter,
hyggelige barer og skønne
faciliteter, som f.eks. indendørs og udendørs pool og en
stor teatersal.
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vegens hårnålesving til Dalsnibba-fjeldet og
det berømte udsigtspunkt 1500 meter oppe,
hvorfra vi en fabelagtig udsigt over fjorden ned
til vores skib. Vi fortsætter forbi Djupvatnetsøen, der ligesom fjorden er 200 meter dyb,
og nedkørslen foregår ad den berømte Ørnevej. Vi skal gennem 11 hårnålesving, inden vi
er tilbage i Geiranger igen.
Vi forlader Geiranger sidst på
eftermiddagen og sejler ud gennem fjordlandet med kurs mod
Atlanterhavet

Dag 5. Tromsø, Norge,
byvandring og Fjeldheisen (inkluderet)
Vi ankommer til Tromsø, den største by i Nordnorge med ca. 72.000 indbyggere. Det er en
universitetsby, og der er derfor mange unge
mennesker i byen. Vi besøger som bekendt
byen i den lyse tid – men Tromsø er en af de
største byer i verden, der
også har mørketid. Den
falder hvert år fra ca. 25.
november til 17. januar.
Vi tager på byvandring
og lægger programmet
efter vejrsituationen. Vi
kan bl.a. se ishavskatedralen, et arkitektonisk
mesterværk bygget i
1965, byens botaniske
have og det berømte
Polarmuseum, hvor vi får
indsigt i de mange polarekspeditioner, som de
verdensberømte polarforskere Fridtjof Nansen
og Roald Amundsen foretog med udgangspunkt
i Tromsø.

Nu gælder det om at få
masser af frisk luft og
et par gode måltider
mad, så søvnen kommer naturligt til os,
når det er lyst døgnet
rundt

Dag 4. På havet,
vi krydser Polarcirklen
Skibet fortsætter sin sejlads ude
på havet med kurs nord på, og i
løbet af dagen passerer vi breddegraden 66°34’ N, bedre kendt
som Polarcirklen. Denne position angiver den omtrentlige grænse for midnatssol, og herfra ses solen over horisonten
hele døgnet fra omkring 20. maj til 25. juli.
Nu gælder det om at få masser af frisk
luft og et par gode måltider mad, så søvnen kommer naturligt til os, når det er lyst
døgnet rundt.

Hvis vejret tillader det, tager vi Fjeldheisen, en
kabelbane, der løfter os 421 meter op i terrænet,
hvorfra vi har en bjergtagende udsigt over

Vi tager Fjeldheisen op i terrænet og får en ganske betagende udsigt over Tromsø.

byen, som ligger smukt på en lang tange i
fjordlandskabet.
Dag 6. Honningsvåg, Norge,
porten til Nordkap (inkluderet)
Skibet er nået frem til det nordligste punkt,
byen Honningsvåg, som er porten til Nordkap.
En bus venter os kajen for at køre os til selve
Nordkap, og på vejen derud besøger vi to små,
idylliske og meget isolerede fiskerlandsbyer,
Kamøyvær og Skarsvåg.
Vi får også historien om samerne – Nordkalottens oprindelige folk (Nordkalotten er den
nordligste del af Den Skandinaviske Halvø).
Der findes i dag omkring 50-70.000 samere,
og heraf bor ca. 30-40.000 i Norge, mange af
dem inde i byerne, men også en del i bosætningsområder langt ude i naturen.
De første beretninger om samerne stammer fra
år 890, hvor de omtales som et omstrejfende
folk, der holdt tamme rensdyr. Samerne var fra
midten af 1800-tallet og frem til 1950’erne
udsat for et hårdt assimileringsprogram både
i Norge, Sverige og Finland, som førte til, at
mange samere opgav deres sprog og kultur,
men i 1980’erne skete der en revitalisering af

På vej ud til Nordkap besøger vi samerne, som er Europas
eneste urbefolkning.
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kulturen, og samerne er nu anerkendt som den
eneste urbefolkning i Den Europæiske Union.
Vi kommer frem til det, som mange nok vil
mene er krydstogtets højdepunkt, Nordkap
– et 309 meter højt forbjerg på nordsiden af
Magerøya og det nordligste punkt
i Europa (bortset fra Knivskellodden, som ligger godt ca. 1½ kilometer nordligere).
Mange vil nok gerne foreviges
foran den store globus, som
er Nordkaps kendte symbol og
måske fejre dagen med et glas
champagne, en tradition som den
første gruppe af krydstogtgæster
indførte helt tilbage i 1875.

det endeløse hav. Vi har god tid på stedet – vi
er væk fra skibet ca. fem timer i alt, og udflugten er inkluderet i rejsens pris.
Dag 7. På havet syd på igen
Vi befinder os ude på havet i dag, og dagen kan
bruges til afslapning og til at fordøje de mange oplevelser, vi allerede har haft på vores vej. Vi ses til
middagen om aftenen ved vores
stambord i hovedrestauranten.

Vi tager på vandring med rejselederen rundt i
byen og oplever
den smukke
arkitektur

Vi kigger inden for i Nordkaphallen, hvor der
bl.a. vises en panoramafilm om de fire årstider,
og hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over

Dag 8. Ålesund, Norge,
byrundtur med rejselederen
(inkluderet)
Vi ankommer til den meget pittoreske by Ålesund ved 10-tiden om
formiddagen. Den ligger spredt ud
over en række øer og er særlig
kendt for sin unikke Art Nouveau-stil, som byen
blev genopbygget i efter en altødelæggende
brand i 1904.

Vi tager på vandring med rejselederen rundt i
byen og oplever den smukke arkitektur. Vandringen slutter oppe på Asklafjeldet, hvorfra
vi nyder udsigten over byen, øerne og Atlanterhavet. Der vil være mulighed for at gå på
museumsbesøg på egen hånd, f.eks. Jugendstilcenteret, det kulturhistoriske Ålesund Museum
eller Atlanterhavsparken, byens imponerende
akvarium.
Dag 9. Flåm, Norge, spektakulær
togtur Flåmbanen (inkluderet)
Vi skal igen ind i Norges betagende fjordlandskab, denne gang Aurlandsfjorden, som er en
forgrening af Sognefjorden - verdens dybeste
(1.308 meter) og næstlængste (204 km) fjord
- og endnu engang må man gnide sig i øjnene
over det smukke syn af stejle, saftiggrønne
fjeldsider, der spejler sig i den blanke fjord.
Vi går i land i Flåm og finder stationen for at
gå ombord på Flåmbanen - en togtur på en

Ålesund ligger smukt på en tange ud i vandet. Vi tager på byvandring med rejselederen til byens seværdigheder.
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UDFLUGTER MED
DANSK REJSELEDER
Et af højdepunkterne på dette krydstogt
er udflugten ved Nordkap. Traditionelt
skåler man i champagne foran den ikoniske globus – en tradition som de første
krydstogtgæster indførte helt tilbage i
1875. Udover besøget ved Nordkap har
vi inkluderet udflugter med vores danske
rejseleder i Geiranger, Tromsø, Ålesund,
Flåm og Stavanger. Alt i alt er der tale
om et krydstogt med rigtigt mange oplevelser undervejs.
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times tid, der tager os fra havets overflade
og op til Myrdal i 867 meters højde. Banen er
dermed en af verdens stejleste, og den løber
gennem spektakulær natur - så spektakulær,
at Lonely Planet har kåret den som verdens
smukkeste togtur.
Toget stopper ved Kjossfossen, hvor vi kan nyde
synet af vandfaldet, der
buldrer ned ad bjergsiden.
I Myrdal står vi af toget
og vandrer en tur på en
times tid til et udsigtspunkt, hvor vi endnu
engang må snappe efter
vejret. Herefter tager vi
toget nedad igen.

vandring i den yndige gamle bydel, der består
af omkring 170 hvidmalede træhuse bygget
i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet. Stilen varierer mellem empire,
jugend og funktionalisme, og der er ikke sparet på stokroser og brosten.

Den er uomtvisteligt
et smukt syn og en
påmindelse om, hvordan Norges mange
dybe fjorde og høje
fjelde er blevet skabt
gennem millioner af år

Skibet stævner ud i fjorden igen sidst på
eftermiddagen.
Dag 10. Stavanger, Norge,
byrundtur med rejselederen
inkl. besøg på Oliemuseet (inkluderet)
Om morgenen lægger Serenade of the Seas
til kaj i Stavanger, og vi er klar til at gå på by-

Vi kigger også indenfor i byens
domkirke, der udmærker sig
ved at være Norges ældste
- bygget helt tilbage i 1125.
Efter en brand i 1272 blev
koret (den del af kirken, hvor
alteret er placeret) genopbygget, men ellers står selve kirken i dag stort set, som da den
blev bygget.

Herefter tager vi tilbage til skibet og nyder
resten af dagen.
Dag 11. På havet, på vej mod København
Vi har en sidste dag på havet, hvor vi kan
nyde skibets faciliteter, få en drink på de
barer, man endnu ikke har besøgt, booke en
afslappende massage i spaen, døse i en liggestol, eller hvad man nu har lyst til.

Domkirken var frem til reformationen (og bruddet med katolicismen)
omkring 1535 hovedsæde for den norske
katolske kirke.

Vi mødes ved vores faste bord i restauranten
om aftenen til en sidste middag, inden vi tørner ind for at vågne op i København.

Næste punkt på dagsordenen er et besøg
på byens meget interessante Oliemuseum.
Stavanger er i dag Europas vigtigste olieby, og
vi vil også kunne fornemme den internationale

Dag 12. Ankomst til København
Skibet ankommer til København tidligt
om morgenen, og vi forlader skibet efter
morgenmaden.

Flåmbanen kører op til Myrdal i 867 meters højde og er kåret som verdens
smukkeste togtur.
10

stemning, der hersker i byen som følge heraf.
Vi kigger os omkring på de interaktive udstillinger, der bl.a. viser, hvordan olie og gas
blev dannet for milioner af år siden, hvordan
råstofferne udvindes på de supermoderne
platforme, der står på Norges kontinentalsokkel i dag, og hvilken betydning, olieeventyret
har haft for det norske samfund.

Stavangers havnefront byder på hyggelige restauranter beliggende i smukke
træhuse malet i skønne farver.

STAVANGER – EN YNDIG OLIEBY
Inde i Stavangers gamle centrum fornemmer man ikke
umiddelbart, at byen i dag er Europas vigtigste olieby.
I den gamle bydel finder vi yndige træhuse bygget i
1800-tallet, landets ældste domkirke bygget i 1125
og en hyggelig havnefront med et godt restaurantliv.
Olieeventyret stifter vi bekendtskab med på et besøg
på Norsk Oljemuseum, et meget spændende museum
hvis arkitektur minder om en boreplatform.
Byen er Norges fjerdestørste med ca. 130.000 indbyggere,
heraf en del udlændige, der er tilknyttet olieindustrien.
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