MIDZOMER
NACHT
CRUISE
A tot Z reizen, Midzomernachtcruise

15
dagen

MIDZOMERNACHT
CRUISE NAAR DE
NOORDKAAP
DEZE CRUISE MET DE ROTTERDAM
BRENGT U NAAR DE MEEST
NOORDELIJKE STAD VAN HET
EUROPESE VASTELAND,
HONNINGSVAG.

Een cruise langs de Noorse kust van Eidfjord
tot Honningsvag, toegangspoort tot de
Noordkaap.
Tijdens deze cruise naar de Noordkaap worden
ook de mooie Noorse fjorden niet vergeten, zoals
de Hardangerfjord en Sognefjord. Bij
Honningsvag vaart u langs de Noordkaap, maar
kunt u tijdens een excursie vanuit Honningsvag
de Noordkaap ook over land bezoeken.

MET DE ROTTERDAM
van de Holland America Line vaart u vanuit Amsterdam naar het
noordelijkste puntje van het Europese vasteland.

Datum
Verschillende data mogelijk. Kijk op onze site of neem contact met ons
op

Prijzen
De prijs van een cruise is afhankelijk van meerdere factoren. Welke hut
uw voorkeur heeft en van de zorgvraag. Neem contact met ons op om
de prijs voor uw cruise te laten berekenen

Inclusief

14 overnachtingen aan boord van de
Rotterdam
havengelden en maaltijden (ontbijt,
lunch, diner en snacks)
koffie, thee, water en ijsthee in de
(buffet) restaurants aan boord
uitgebreid entertainment en veel
activiteiten
Exclusief
Reis- en annuleringsverzekering
dranken aan boord
servicetoeslag van 15% op de dranken
fooien (verplicht)

DE NOORDKAAP
wordt traditioneel gezien als het noordelijkste puntje van
het Europese continent, gelegen aan de Barentszzee.
De Kaap ligt op het Noorse eiland Magerøya en is
genoemd naar de gemeente, waarin het ligt, Nordkapp.
Ook al ligt het op een eiland, wordt het toch bij het
continent geteld, omdat het eiland met een tunnel is
verbonden met het vasteland. Vanaf hier is het nog 2080
km tot de Noordpool. Er is eigenlijk een nog noordelijker
punt op Magerøya (bijna 457 meter noordelijker),
namelijk het schiereiland Knivskjellodden.

A tot Z reizen, Midzomernachtcruise

Kaap Fligely
Het zijn beide niet het echte noordelijkste punt van
heel Europa, dat is Kaap Fligely op de
eilandengroep Frans Jozefland, die nog deel
uitmaken van Europa. Deze kaap ligt ca. 600 km
noordelijker t.o.v. de Noordkaap.
Wel teleurstellend, dat de Noorkaap niet echt het
noordelijkste puntje is, maar het blijft toch een
schitterende plek om te bezoeken. Vanaf deze kale,
afgelegen granieten klip heb je een eindeloos
uitzicht over de Noordelijke IJszee. Op de
Noordkaap staat een eenvoudig monument van
een wereldbol.
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MIDDERNACHT
ZON
Het beste moment om de Noordkaap te bezoeken is in
de periode van 14 mei tot 29 juli, tijdens de
middernachtzon. De zon gaat dan bijna niet onder, zeker
op 23 juni, de langste dag van het jaar. Je ziet dan de zon
bijna ondergaan en dan komt die zon meteen weer op.
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MIDZOMERNACHT
CRUISE
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Een mooie manier om de Noordkaap te bezoeken, is tijdens een
cruise, zoals de Midzomernachtcruise. Op de weg naar
Noordkaap voert de tocht je langs de Hardangerfjord en
Sognefjord, die ook schitterend zijn, maar gaan wij nog
noordelijker naar Trondheim, de 3de stad van Noorwegen en de
mooie Trondheimfjord. En nog meer noordelijk naar Hammerfest,
waar de middernachtzon fjorden en eilanden verlicht op elk
moment van de dag. Dan komen wij in Honningsvag, de
noordelijkste stad van Noorwegen. Van hieruit gaat de mooie
tocht langs de Noordkaap over de oneindige Noordelijke IJszee.
Terug naar Amsterdam komen we nog langs de mooie Noorse
steden Bergen en Stavanger. Een echte aanrader voor de
liefhebber van natuur en leuke culturele steden.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.
U kunt telefonisch contact met
ons opnemen
Petra: 06-57896825
Annemarie: 06-24694979
U kunt ook via WhatsApp
contact opnemen op
bovenstaande nummers

