hoe zou u
willen reizeN?
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BASIC

2

SELECT
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Als Hurtigruten-gast heeft u een breed scala aan opties. Kies uit de
drie verschillende alternatieven, afhankelijk van de gewenste reiservaring. Hieronder vindt u meer informatie. Bekijk ook even de tabel
op de rechterpagina voor een gedetailleerd overzicht.

3

PLATINUM

Onze laagste prijs

Onze bestseller

Exclusief

Het BASIC-pakket biedt u essentiële diensten

Het SELECT-pakket omvat volpension en

Volpension is uiteraard inbegrepen. De

aan. U kan bijvoorbeeld uw kajuitcategorie

u kan uw voorkeur voor het tijdstip van uw

PLATINUM-optie laat u echter toe te kiezen

kiezen, terwijl uw kajuitnummer u meegedeeld

avondmaal doorgeven. De SELECT-optie laat

voor een speciaal à-la-carte-avondmaal. Het

wordt bij check-in. Dit geldt ook voor het diner:

u toe uw kajuitcategorie en kajuitnummer zelf

drankenpakket is bij het diner inbegrepen.

volpension is inbegrepen, maar het tijdstip

te kiezen. U heeft ook de mogelijkheid om de

Luchthaventransfers van en naar het schip zijn

wordt bepaald aan boord. Geniet van het steeds

hoogste kajuitcategorie te boeken, de expedi-

inbegrepen in Bergen en Trondheim. Bij uw

veranderende uitzicht vanop het dek of vanuit

tiesuites. U geniet bovendien van gratis WiFi op

aankomst aan boord, voorzien wij een heerlijke

onze lounges en van “de mooiste zeereis ter

het schip en van gratis koffie en thee tijdens de

welkomstmand met champagne in uw kajuit.

wereld”.

volledige zeereis.

BASIC

INCLUSIEF

SELECT

PLATINUM

Kinderkorting
Tot 25% vroegboekkorting
Noorderlichtbelofte
Volpension
Keuze van kajuitnummer (1)

-

Expeditiesuites beschikbaar voor boeking

-

Keuze uit voorkeur dinertijden (2)

-

Gratis thee en koffie

-

Gratis Wi-Fi

-

Exclusief dineren in het à-la-carterestaurant, wanneer u het verkiest (3)

-

-

Inclusief drankenpakket bij diner

-

-

Diner met de kapitein

-

-

Platinum ontbijt (à la carte)

-

-

2 exclusieve excursies inclusief (4)

-

-

Pakket met outdoorkledij inclusief

-

-

Turn down service

-

-

Norway's Coastal Kitchen welkomsmand met champagne

-

-

Priority check-in en check-out

-

-

Late check-out

-

-

Privévervoer in Bergen en Trondheim

-

-

Luchthaven transfer in Kirkenes

-

-

Bezoek aan de brug (5)

-

-

Gratis gebruik van een verrekijker

-

-

De tabellen tonen de prijzen voor de klassieke zeereizen
• 6-daagse zuidwaartse reis Kirkenes-Bergen
• 7-daagse noordwaartse reis Bergen-Kirkenes
• 12-daagse ultieme reis Bergen-Kirkenes-Bergen
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(1) Keuze van kajuitnummer enkel bij 12-daagse ultieme reis
(2) Onder voorbehoud van beschikbaarheid
(3) À-la-cartediner niet beschikbaar op MS Lofoten, MS Vesterålen en MS Spitsbergen
(4) U kan een keuze maken uit alle excursies, maar excursies aangeduid als ‘exclusief’ zijn enkel voor Platinum gasten
(5) Finale beslissing door de kapitein en onder voorbehoud van veiligheid

