VERDENS NORDLIGSTE OPERACRUISE!
Svalbard 27 august 2020
27 august 2020

OPERATURKOMITEEN
Operaens Venner Oslo

Operaklubben

Ballettklubben

Velkommen til verdens nordligste operacruise om bord på det ærverdige
Hurtigruteskipet MS Nordstjernen.
Foran oss venter den ultimate Svalbardseilingen langs kysten av Spitsbergen og som for denne ene anledningen bringer
med seg kunstnere og et kulturprogram av ypperste merke. Vår reise starter med fly fra Oslo til Longyearbyen og første
natten bor vi på Radisson Blu Polar Hotell, før vi mønstrer på skipet neste dag. Første kvelden inviterer vi også til
konsert på hotellet. Vi har med oss en trio bestående av to sangere og en pianist. Disse vil også være med skipet og ha
daglige konserter om bord. Programmet og valg av kunstnere som seiler med på cruiset er gjort av vår utmerkede
produsent, Sigmund Jaang.
Vi vil gjøre alt for at denne Svalbardseilingen, toppet med vakker sang og musikk, vil gi våre gjester en unik og «once in
a lifetime» opplevelse. Og, er vi riktig heldige møter vi også selveste kongen av Arctic- Isbjørnen.
Velkommen om bord!

Boreal Reiser, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no

Seilingsrute:
'Dag 1 Longyearbyen, Svalbard
Dag 2 Longyearbyen og Barentsburg
Dag 3 Magdalenefjorden og området lengst nordvest
Dag 4 Woodfjorden, Liefdefjorden, Moffen og 80° nord
Dag 5 Kongsfjorden og Ny-Ålesund
Dag 6 Longyearbyen

Lugarkategorier:
D2, innvendig lugar lavt i skipet
I2, innvendig lugar, ingen vindu
A2, utvendig lug

Inkludert:
Fly tur/retur Oslo
Hurtigruten ekspedisjons cruise inkl. full pensjon
Transport fra flyplass til hotell i Longyearbyen
En hotell overnatting m/frokost og lunsj
Tre timers City Tour Longyearbyen
Operakonsert i Longyearbyen Kulturhus
Opera konserter om bord

Avreise 27 august 2020
Pris pp dobbel:
kr 26.950.kr 29.990.kr 33.690.-

For påmelding kontakt ; Monica Våge tlf; 97 66 05 44 eller
mail; monica.vage@boreal.no

Turen er gjort i sammarbeid med Bjørn Henning Guldbrandsen

Sør-Vest reiser AS, Torgveien 15c, 4016 Stavanger, Tlf: 51820210 E-post: sorvestreiser@sorvestreiser.no

Singel pris:
kr 33.850.kr 39.990.kr 43.190.-

