
OSLO & KÖPENHAMN 

Två huvudstäder, en kryssning och mas-

sor av härligt folkvimmel! 

Oslo har lyckats behålla känslan av 

charmig småstad trots snart 700 000 in-

vånare. Med ett naturnära läge mellan 

Oslofjorden och de många parkerna är 

det en grön stad. Här finns också ett 

pulserande stadsliv, museer i världs-

klass och spännande arkitektur. Köpen-

hamn lockar med en kontinental atmo-

sfär, som uppfattas som mer ledig, en 

kombination av tradition och moderni-

tet. Avståndet hit är inte långt, men när 

vi är här känns det som om vi befinner 

oss i södra Europa. Vi upplever Ströget, 

Nyhavn, Aker Brygge och Vigelandspar-

ken. Vår reseledare guidar oss förbi det 

stora sevärdheterna i både Oslo och 

Köpenhamn.  

 

Dag 1 Hemorten – Oslo 

Avresa västerut, mot Norska gränsen. Vi 

gör stopp för fika och lunch längs vägen. 

Framåt tidig kväll checkar vi in på ett 

centralt beläget hotell. Middag på egen 

hand. Det finns gott om tid att ta sig en 

kvällspromenad, kanske se den berömda 

Karl Johann Gate med utsikt över slottet. 

 

Dag 2 Oslo 

Efter frukost lastar vi bussen för avfärd. 

Vi gör en rundtur med bussen där vi ser 

bl.a. Vigelandsparken, Holmenkollen och 

lite av centrala Oslo, när vi gör ett stopp 

vid Aker Brygge. En populär plats vid 

vattnet med gott om restauranger och 

caféer. Lunch äter vi på egen hand. Vi 

samlas igen kl. 13:30 för avfärd mot ham-

nen och fartyget m/s Pearl Seaways. 

Ombord installerar vi oss i våra hytter. 

När fartyget sakta börjar färden ut ge-

nom den vackra Oslofjorden är det dags 

för gemensam middag och trevlig under-

hållning ombord 

 

Dag 3 Köpenhamn 

Efter sjöfrukost anländer vi till Köpen-

hamn kl. 10:00 , tillsammans med vår re-

seledare gör vi en kort rundtur, vi passe-

rar bl.a. Rådhusplatsen, Nyhavn och 

Amalienborg. Vi stannar utanför Tivoli så 

att du på egen hand kan upptäcka Kö-

penhamn under några timmar. Upplev 

Ströget, Europas längsta gågata som 

kantas av butiker, caféer och stora varu-

hus. Atmosfären är både gemytlig och 

kontinental, de små gatorna och torgen 

runtomkring Ströget bjuder på en särprä-

gel som är svår att finna någon annan-

stans. Kl. 15:00 lämnar Pearl Seaways 

Köpenhamn och ombord serveras en 

gemensam middag och vi kan även 

denna  kväll njuta av fartygets underhåll-

ning och faciliteter ombord. 

 

Dag 4 Oslo - hemorten 

Vår frukost äter vi under inseglingen ge-

nom Oslofjorden. Kl. 10:00 är vi i hamn  

 

och påbörjar vår färd hemåt. Vi stannar 

för fika och lunch och beräknas vara 

hemma igen ca 19:00 

Kryssning med f ina m/s Pear l  Seaways  

RESFAKTA 

Avresa:   11 juni, 4 dagar 

 3 september, 4 dagar 

 

Pris: 4 395 kr  

 
I priset ingår:  
- Bussresa 
- Del i dubbelrum/hytt insides 
- Kryssning Oslo—Köpenhamn T/R  
- Tre frukost  
- Två middag  
- Reseledare 
 
 
Tillval per person:  
Enkelrum/hytt insides 1 310 kr 
Del i utsideshytt 400 kr 
Enkelrum/hytt utsides 1 710 kr 
 
Logi:  

Scandic Hotel Solli, Oslo (11/6) 
Scandic Hotel St. Olav Plass, Oslo (3/9) 
m/s Pearl Seaways  
 

Valuta: Danska kronor DKK och Norska kro-
nor NOK. Ombord fungerar både Norska och 
danska kronor samt EUR. 

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 

 


