
Turen går fra København til Oslo t/r 
1 gavekort gælder som standard for op til 4 personer, hvor 
følgende er inkluderet:  

 Billet til overfarten  
 En hel dag i Oslo  
 To overnatninger i kahyt af Seaways Class med:  

o 2 køjesenge  
o Badeværelse med brus og toilet  
o Sengetøj og håndklæde  
o Bord  
o Garderobe 

Afrejseforhold  
Standardafrejsedage er søndag til onsdag. Afrejse i weekender kan til enhver tid opgraderes ved kun kr. 198,- pr. 
person på samme måde som både kahytstørrelse, forplejning og tilkøb af aktiviteter kan gøres ved bestilling. 
Fede oplevelser for enhver aldersklasse  
Ombord findes et væld af oplevelser for alle aldersklasser. For de mindste er der i dagtimerne piratklub og skattejagt for 
børn mellem 4 og 8 år (begge dele gratis at deltage i) samt hestevæddeløb i Columbus Club med mulighed for at vinde 
bl.a. gavebevis (10 kr. pr billet). Om aftenen er der aftenklub for børn i alderen 4-12 år, som er gratis at deltage i.  
Bubblezone er det store pool- og jacuzziområde, hvor leg og afslapning er en mulighed for enhver vandhund, der 
foretrækker at tilbringe tiden på havet i vandet. Her er 3 pools, stort jacuzziområde, fælles sauna, salg og leje af badetøj 
og en café. Og så skal det ikke bestilles forud.                      
Kommer man for at slappe af er der ombord desuden mulighed for ultimativ velvære i vores wellnessresort og 
harmonisk afslapning i aromasaunen Saunagus.  
For udsøgte gastronomiske oplevelser findes ombord desuden cafeterier, en café og 5 forskellige 
restauranter.                       
Specielt til de voksne  
Af voksenunderholdning kan nævnes 5 forskellige barer - hver med eget tema og speciale:  

 Champagne Bar  
 Red & White Winebar  
 Navigators Bar  
 Mermaid's Bar  
 Neptune Sky Bar 

 
Herudover er der desuden to natklubber, der spiller både disco og livemusik. Compass Casino er et vaskeægte kasino, hvor du kan spille  

 Roulette  
 Blackjack  
 Poker  

samt et væld af spillemaskiner 
Til slut skal selvfølgelig nævnes mulighed for taxfreeshopping og afslapning på soldækket. 


