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KRYSSNING TVÅ HUVUDSTÄDER  
OSLO – KÖPENHAMN  

 
Följ med på en härlig kryssning med två huvudstäder 

Köpenhamn med Ströget från Rådhusplatsen till Kongens Bytorv 
Vackra Oslo med Karl Johan, Slottsparken och Aker Brygge 

 

20-22 SEPTEMBER 2020  
 
Dag 1 – sön 20/9 
 
Kl. 07.30 Avresa från Stallarholmen, Coop parkeringen. 
Kl. 07.50 Avresa från Strängnäs, Resecentrum hpl D 
Vi kör västerut genom Närke och Värmland mot Oslo. Under resvägen görs stopp för 
möjlighet till kaffe/lunch och bensträckare. 
Vid ankomsten till färjeterminalen/Oslo delas biljetter och hyttnycklar ut och vi får lämna 
vår buss och gå ombord, medan vår chaufför kör vår buss på fartyget.  
 
Kl.16.30 Fartyget avgår genom den vackra Oslofjorden samtidigt som vi intar gemensam 
middag. Därefter fri tid för egna aktiviteter, här finns relaxavdelning med pool, taxfree 
butiken, baren och dansgolvet.  
 
Dag 2 – mån 21/9 
 
Kl. 06.30 Restaurang 7 Seas öppnar för frukostbuffé 
Kl. 09.45 Fartyget ankommer Köpenhamn, efter att vi lämnat fartyget står vår buss i 
terminalen och med vår guide startar vi med en bussrundtur i Köpenhamn.  
Efter rundturen ges fri tid i de centrala delarna av Köpenhamn innan det är dags att 
återvända till vårt fartyg. 
Kl. 16.30 Fartyget avgår mot Oslo, gemensam middag ombord, därefter fri kväll för att 
kanske återigen inta dansgolvet. 
 
Dag 3 – tis 22/9 
 
Kl. 06.30 Restaurang 7 Seas öppnar för frukostbuffé 
Kl. 09.45 Fartyget ankommer Oslo, efter att vi kommit iland väntar en guidad rundtur i 
Oslo och därefter är det dags att återvända mot hemorten. Under resvägen görs kortare 
stopp för en bensträckare men även en längre rast för möjlighet till lunch/kaffe.  
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Pris per person: 2.590:-   

 
 
Priset inkluderar: 
 
Bussresa i helturistbuss 
del i tvåbäddshytt (ej fönster) på mellandäck 
2 frukost ombord 
2 middagar ombord ( 1 x buffémiddag + 1 x 2-rätters ) 
guidad rundtur i Köpenhamn och Oslo 
 
 
Tillägg: 2-bäddshytt med fönster 300:- person 
Tillägg: singelhytt ej fönster 500:-  
 
 
 
 
 
 
 
OBS! På grund av säkerhetskontroller krävs giltigt pass.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


