
Cruise Noorderlicht MS Magellan (via Kras) 2020 (VOL) 

 

Inbegrepen & niet inbegrepenInbegrepen 

• Vertrek en aankomst Rotterdam 

• 14 nachten aan boord van het MS Magellan***+ in een hut naar keuze  

• Verzorging aan boord op basis van volpension  

• 'Afternoon teas' (middag thee) en snacks in de avond /  

• Zelf-service thee en koffie in de ochtend (06.00 tot 10.00 uur)  

• Captain's cocktail party  

• Cocktailparty exclusief voor Kras-gasten, zie tabblad actie  

• Het beschreven vaarprogramma 

• Havengelden 

Niet inbegrepen 

• Vervoer naar/van de haven van Rotterdam 

• Reserveringskosten € 25,00 per boeking  

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9 personen  

 

Bijkomende kosten ter plaatse 

• Servicebijdrage ca. GBP £ 7 p.p.p.n. (verplicht aan boord te voldoen)  

 

Optioneel (direct bij te boeken) 

• Aanvullend CMV pakket 

• Reis- en annuleringsverzekering 

Extra informatie 

• Bij boeking dient u uw volledige naam en paspoortgegevens door te geven. U dient te beschikken over 

een geldig paspoort dat 6 maanden na thuiskomst geldig is (een identiteitskaart is niet voldoende).  

• Dinerzitting: bij boeking dient u op te geven of u gebruik wilt maken van dinerzitting 1 (aanvang ca.18.00 

uur) of dinerzitting 2 (aanvang ca. 20.30 uur). 

 

Drankenpakket 

Op ieder cruiseschip van Cruise & Maritime Voyages is er gratis thee en koffie beschikbaar tussen 06.00 uur ’s 

ochtends en 00.00 uur ’s nachts. Andere losse drankjes zijn in de bars en restaurants beschikbaar. 

Een frisdrankje is ca. £ 2, een biertje ca. £ 2,50 en water (50 cl.) ca. £ 1,50. Deze prijzen zijn een indicatie.  

 

Het is mogelijk om te kiezen voor een van de aanvullende pakketten tijdens je cruise, waar onder andere de 

servicekosten en fooien bij inbegrepen zijn. Afhankelijk van het gekozen pakket, zijn er drankjes inclusief.  

CMV Premium Pakket 

Kosten per persoon per nacht 

Reisduur van 5 t/m 29 nachten  

Vooraf bij Kras € 27,00 + iedere 7e nacht gratis  

Aan boord £ 26,00 (ongeveer € 30,00)  

Voor ons: 12*€54 = €648 

Premium: 

- Servicekosten en fooien gedurende uw cruise (zonder pakket £7,- pppd) 

- Fles wijn bij aankomst in uw hut 

- Gegarandeerde zitting in het restaurant* 

- Non-alcoholische drankenpakket, inclusief frisdranken gedurende de gehele dag 

https://www.kras.nl/vakantie/javascript;


- Compleet drankenpakket, inclusief tap bier, wijnen, cocktails en frisdrank gedurende de gehele 

  dag (m.u.v. premium dranken) 

- CMV geselecteerde huiswijnen (wit, rosé en rood per glas in de bars en in restaurants tijdens de maaltijden) 

- 50% korting op Premium dranken in de bar, 30% korting op Premium wijnen 

- 25% korting op een heerlijk diner in een specialiteitenrestaurant 

Geldzaken 

Aan boord hanteert men een 'cashless' betalingsysteem. De munteenheid is de Britse Pond (GBP). Aan 

boord ontvangt u een persoonlijke cruisekaart waarmee uw naam automatisch op de inschepingslijst kan 

worden gevonden. Deze kaart gebruikt u tijdens de cruise om te betalen voor (bijv.) excursies en aankopen 

in de boetieks aan boord. Alle bedragen worden automatisch op de rekening van uw hut gezet die u aan het 

einde van de cruise met een creditcard (internationale creditcards zoals American Express, VISA en 

MasterCard) of met contant geld kunt betalen. Andere betaalwijzen worden niet geaccepteerd.  

 

De receptie biedt veelal de mogelijkheid om kleine bedragen van buitenlandse valuta aan te kopen. Deze 

kunt u dan gebruiken in de havens die het schip aandoet. 

 

Maaltijden 

Tijdens de cruise verblijft u op basis van volpension. Dit houdt in: ontbijtbuffet, middagbuffet en 

avondmaal. U kunt ervoor kiezen om in het Waldorf Restaurant te eten; hier wordt het eten geserveerd of u 

kunt bij Marco’s eten waar het eten in buffetvorm is.  

Bij alle cruises wordt in principe gebruik gemaakt van 2 dinnerzittingen: 18.00 uur en 20.30 uur. Bij 

boeking kunt u uw voorkeur voor één van beide zittingen aangeven. Per cruise/vaargebied kunnen de tijden 

van de dinerzittingen verschillen. Over de exacte tijden wordt u aan boord geïnformeerd.  

 

Speciale diëten kunnen worden voorzien op voorwaarde dat de aanvraag tijdens de reservering wordt 

doorgegeven!  

 

Nederlandssprekende begeleiding 

Voor de afvaarten met vertrek in 2019 per MS Magellan* is er Nederlandssprekende begeleiding (host) aan 

boord aanwezig. Deze host-service wordt verzorgd door de rederij Cruise & Maritime Voyages. Zij zijn 

aanspreekpunt voor Nederlandse passagiers aan boord en zullen aan boord ondermeer officiële berichten 

vertalen, lezingen verzorgen over te bezoeken landen en zij houden ‘spreekuur’ op afgesproken tijden. 

Meer informatie over de Nederlandse begeleiding hoort u aan boord.  

*) De rederij zal alleen een Nederlandssprekende begeleiding (host) inzetten indien er minimaal 10 

Nederlanders zich aan boord bevinden. 

 

Telefoon/fax/internet 

Het gsm-signaal kan worden ontvangen. U kunt gesprekken voeren en ontvangen, alsook smsjes versturen 

en ontvangen. De verbinding hangt uiteraard af van waar u zich bevindt, nabij land of op open zee. Ook het 

bereik in een binnenhut kan minder zijn dan het bereik in een buitenhut of op de buitendekken. 

 

Let op: als u op open zee vaart, maakt u gebruik van het Maritieme Netwerk, dit brengt hoge kosten met 

zich mee. Tip: zet tijdens de cruise uw dataroaming uit. 

 

 

Voltage 

De elektrische stopcontacten in de kajuiten leveren wisselstroom met de volgende spanningswaarden: 110 

Volt en 220 Volt. Wij raden u aan om een 3-puntsstekker (UK) mee te nemen. Om veiligheidsredenen is 

het verboden om elektrische huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers, te gebruiken, met uitzondering van 

elektrische scheerapparaten. In elke kajuit is er een föhn. 

  



Uw hut 

Alle hutten beschikken over privé-sanitair (met douche), airconditioning, satelliettelevisie, een telefoon met 

intern circuit en satellietverbinding, een klein kluisje en een föhn. Al het linnengoed dat u nodig hebt voor 

uw verblijf (lakens en handdoeken) is voorzien en wordt regelmatig vervangen.  

 

Belangrijk! Indeling van de hutten geschiedt altijd door de rederij. Er kan een voorkeur worden 

aangegeven, dit is echter nooit een garantie. Het kan voorkomen dat een buitenhut of buitenhut met balkon 

een belemmerd zicht heeft. 

 

Binnenhut cat. 1 

• Grootte hut: 10 m2 

• Aantal personen: max 2 personendek 4 

 

Binnenhut cat. IG 

• Grootte hut: 10m2 

• Aantal personen: max. 2 personen 

op indeling 

 

Binnenhut cat. 2 

• Grootte hut: 12 m2 

• Aantal personen: max. 4 personen 

dek 5 

 

Binnenhut cat. 3 

• Grootte hut: 12 m2 

• Aantal personen: max. 4 personen 

dek 6 

 

Binnenhut cat. 4 

• Grootte hut: 15 m2 

• Aantal personen: max. 4 personen 

dek 7 

 

Binnenhut Single cat. 5 

• Grootte hut: 9 m2 

• Aantal personen: max 1 persoon 

 

  



  



Programma 

Dag 1: Rotterdam, inscheping, start cruise 

Start cruise: 16.00 uur 

 

U reist vandaag op eigen gelegenheid naar de haven van 

Rotterdam, 

waar u vervolgens inscheept aan boord van het MS 

Magellan. 

 

Dag 2: op zee 

Vandaag heb je volop de tijd om alle faciliteiten van het 

schip te ontdekken. 
 
Dag 3: Ålesund (Noorwegen) 

Aankomst: 12.00 uur 

Vertrek: 19.00 uur 

 

Ålesund is de grootste vissershaven van Noorwegen. De stad is gelegen op drie verschillende eilanden die door 

middel van bruggen met elkaar verbonden zijn, met de Sunnmore Bergen op de achtergrond. De vissersschepen 

liggen in de buitenhaven, in de kleine en gezellige binnenhaven liggen de kleine schepen en plezierjachten. Ålesund 

is bekend om zijn bijzondere ‘Art Nouveau’ architectuur en neemt op dit gebied een belangrijke positie in binnen 

Europa. In 1904 werd vrijwel de gehele stad door brand verwoest, waarna de stad in baksteen werd herbouwd. De 

mooiste huizen in de stad staan in de Apotekergate en de Kongensgate. 
 

Dag 4: op zee 

Golven en een oneindig uitzicht. Dat is wat je vandaag zult zien omdat het schip de gehele dag op zee is. 

Dag 5: Tromsø (Noorwegen) 

Aankomst: 12.00 uur 
Vertrek: 22.00 uur 
 
Tromsø ligt in het hoge Noorden van Noorwegen, op dezelfde breedtegraad als Noord-Alaska en maar liefst 300 

kilometer boven de Poolcirkel! Het is een belangrijke havenstad, die al in de tijd van de Vikingen bestond. Het was 

ook de plek waarvandaan de eerste poolexpedities vertrokken. De bezienswaardigheden in dit `Parijs van het 

Noorden` zijn onder meer de prachtige IJskathedraal, het Poolmuseum (met interessante tentoonstellingen over de 

poolreizigers en de jacht in de poolgebieden) en het Tromsømuseum. Leuk is ook het tochtje met de kabelbaan 

Fjelheisen naar boven, voor een prachtig panorama over de stad en de omgeving! 

Dag 6 en 7: Alta (Noorwegen)  

Aankomst dag 6: 13.30 uur 

Vertrek dag 7: 19.00 uur 

 

Alta is de grootste stad van de provincie Finnmark en biedt noorderlicht en middernachtszon, bergen en hoogvlakte, 

de Samencultuur en een grote rendierpopulatie. Deze stad staat ook bekend als 'de stad van het Noorderlicht', 

vernoemd naar het observatorium 

 

Aan het einde van de 19de eeuw werd in Alta het eerste observatorium gebouwd, waarmee het noorderlicht werd 

bestudeerd en zo kreeg Alta de naam: ‘Stad van het noorderlicht”. In Alta heersen gunstige klimatologische 

omstandigheden met weinig neerslag en aangename winters. Het 'donkere jaargetijde' duurt in Alta van november tot 

januari, daarna worden de dagen weer langer. Alta is bekend vanwege het beroemde ijshotel. De omgeving is 

schitterend! Er zijn in de rotsen nabij Alta zeer unieke, historische, tekeningen gevonden (behoren tot het 

werelderfgoed)! 

 

Tip van onze reisleiding: voor de perfecte foto van het Noorderlicht is het aan te raden een statief te gebruiken. De 

camera moet tussen de 15 en 20 seconden open staan op een diafragma van F5 of F7 voor een goede foto. 

Dag 8: Honningsvåg (Noordkaap, Noorwegen) 



Aankomst 07.00 uur 

Vertrek 16.00 uur 

 

Honningsvåg is een populaire toeristenbestemming, omdat het de dichtstbijzijnde plaats is bij de Noordkaap. Dit 

kleine plaatsje heeft ongeveer 3000 inwoners en is geheel afhankelijk van de visserij, dit is al zo sinds de pre-

historie. Bijzonder is dat in de winterperiode het altijd donker is, omdat de zon niet opkomt en in de zomerperiode 

het altijd dag is, omdat de zon niet onder gaat. Dit is ook het vertrekpunt voor excursies naar de Noordkaap, het 

meest noordelijkste puntje van Europa. Kenmerkend is de grote wereldbol, het symbool van deze plek. Vanaf de 

rotswand, die ruim 300 meter boven de zeespiegel uitsteekt, is het uitzicht werkelijk spectaculair. 

Dag 9: op zee 

Vandaag is een zeedag, ontdek alle faciliteiten aan boord of ga voor een heerlijk dagje ontspanning in de 

wellness! 

Dag 10: Trondheim (Noorwegen) 

Aankomst: 12.00 uur 

Vertrek: 18.00 uur 

 

Trondheim is een oude koningsstad. Er zijn weinig oude steden die hun gemoedelijkheid zo hebben kunnen 

behouden als Trondheim. Wat meteen opvalt zijn de vrolijk gekleurde pakhuizen op palen. Bezienswaardigheden 

liggen op loopafstand maar ook in het centrum van Trondheim is genoeg te zien. De Nidaroskathedraal, in het 

historische centrum van Trondheim, is het belangrijkste gotische monument van Noorwegen. Kenmerken van deze 

Middeleeuwse gotische bouwstijl zijn de hoge, spitse bogen. Of wandel door de charmante stegen van de wijk 

Bakkland met zijn gerestaureerde houten gebouwen. Vergeet ook zeker niet een kijkje te nemen in het voormalig 

koninklijk verblijf Stiftsgården. Dit indrukwekkende herenhuis is zeker de moeite waard. 

Dag 11: Andalsnes (Noorwegen) 

Aankomst: 07.00 uur 

Vertrek: 17.00 uur 

 

Åndalsnes is gelegen aan de monding van de rivier de Rauma aan het Romsdalfjord in het Romsdal en staat bekend 

om haar zalm. Een bijzonder kenmerk van Åndalsnes is het platteland waar de landbouw zeer intens bedreven wordt. 

Het is een geliefd vakantieoord voor bergwandelaars en sportvissers. Ook is Åndalsnes het beginpunt voor de Rauma 

spoorlijn die het Romsdal met de hoofdstad Oslo verbindt. 

Dag 12: Bergen (Noorwegen) 

Aankomst: 09.00 uur 

Vertrek: 16.00 uur 

 

Tijd voor een kennismaking met het mooie Bergen! In deze oude Hanzestad zul je je niet vervelen. Wandel langs de 

oude vissershaven en vismarkt, bewonder de statige pakhuizen, de vesting, het openluchtmuseum Gamle Bergen of 

neem een kijkje in het zeeaquarium. Andere bezienswaardigheden zijn onder meer Bryggen met de oude houten 

winkels uit de Hanzeperiode, de Haakons Hallen, de 13e-eeuwse Rosenkratz Toren, de Heilige Maria-kerk en de 

Grieghallen. Vanaf de berg Fløien, waarvan je de top met een kabeltreintje kunt bereiken, heb je een schitterend 

uitzicht over de 7 bergen en 7 fjorden die de stad omringen! 

Dag 13: op zee 

Je cruise zit er bijna op, geniet vandaag van het uitzicht op zee en kom helemaal tot rust. 

Dag 14: Londen Tilbury (Verenigd Koninkrijk) 

Aankomst: 06.00 uur 

Vertrek: 15.00 uur 

 

Tilbury is een prima uitvalsbasis voor een bezoek aan bruisend Londen. Londen is de stad waar alle werelddelen 

elkaar ontmoeten en niet alleen op het gebied van zaken, kunst en cultuur. De vele immigranten van de overzeese 

gebieden hebben allemaal wel een vleugje van hun eigen cultuur meegenomen. Londen is ook de stad van de 

eeuwenoude tradities, de aristocratie, de dubbeldekkers en natuurlijk van de keurige Engelsman in zijn 3-delige 



kostuum met bolhoed en paraplu. Bekende bezienswaardigheden zijn de Big Ben, de Tower Bridge, Westminster 

Abbey en Buckingham Palace. Ook zijn er vele winkelstraten waar je heerlijk kunt shoppen. Londen heeft eigenlijk 

geen aanbeveling nodig, want er is voor ieder wat wils. 

Dag 15: Aankomst Rotterdam 

Aankomst: 08.00 uur 

 

In de ochtend arriveert in de haven van Rotterdam. Einde van uw cruisevakantie naar Noorwegen! 

Circa 8 weken voor vertrek ontvangt u uitgebreide informatie met betrekking tot de facultatieve excursies die u 

tijdens deze cruise kunt maken. Vanaf 8 weken voor vertrek kunt u deze excursies reserveren via het 

registratieformulier wat wij u aan toesturen. Als u wilt deelnemen aan excursies raden wij u aan dit voor vertrek 

middels dit formulier te reserveren, voor veel excursies is het aantal plaatsen namelijk beperkt! Informatie met 

betrekking tot excursies onder voorbehoud van wijzigingen. 


