
     

 

 

 Opera Cruise med DFDS Seaways til Oslo 9.5-12.5 2013  

I samarbejde med DFDS har vi i bestyrelsen fået udarbejdet en fantastisk Opera Cruise tur til Oslo 

til en meget rimelig og fordelagtig pris.  

Arrangementet inkluderer overnatning ud og hjem i udvendige kahytter med havudsigt og 

aircondition, eget bad og toilet, overnatning i Oslo på centralt beliggende moderne hotel med udsigt 

over Operahuset, alle måltider bortset fra frokost dag 2 og 3 er inkluderet. Herudover en 3 timers 

sightseeing tur i Oslo og omegn og selvfølgelig har vi de bedste billetter til Oslo’s nye Opera, hvor 

vi skal se operaen ”Den Øde Øya” af Joseph Haydn.(link nederst side 2) 

Program:  

 

DAG 1 09.05.2013 

  

Kl. 15.30 – 16.15: Check-in – Husk gyldigt billede-ID!!  

Kl. 16.45: Afgang fra København  

Kl. 17.45/20.30: Dinner buffet inkl. 1 øl eller 1 glas vin i 7 Seas Restaurant  

 

DAG 2 – 10.05.2013 

  

Kl. 07.00 – 09.45: Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas  

Kl. 09.45: Ankomst til Oslo  

Kl. 10.00: 3 timers sightseeing som slutter ved Thon Hotel kl. 13.00  

Kl. 13.00: Tjek ind på Thon Hotel Opera, værelserne garanteres først kl. 14.00  

Kl. 14.00 – 19.00: Tid på egen hånd 

Kl. 19.00: Operaen ”Den øde Øya”  

Kl. 21.00: Middag på hotellet  

 

DAG 3 - 11.05.2013 

  

Kl. 07.00 – 11.00: Morgenbuffet på hotellet 

Kl. 11.00 – 15.30: Tid på egen hånd herunder evt. rundvisning på Operaen  

Kl. 15.30 – 16.15: Check-in – Husk gyldigt billede-ID!!  

Kl. 16.45: Afgang fra Oslo  

Kl. 17.45/20.30: Dinner buffet inkl. 1 øl eller 1 glas vin i 7 Seas Restaurant  

 

DAG 4 – 12.05.2013  

 

Kl. 07.00 – 09.45: Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas  

Kl. 09.45: Ankomst til København  

 

 

 



     

 

 

Pris per person for ovennævnte arrangement udgør:  

 

DKK 3.095,- i Seaways Class kahyt dobbelt + dobbeltværelse på hotel kr.  

DKK 3.895,- i Seaways Class enekahyt + eneværelse på hotellet kr.  
Herudover skal tillægges evt. sygdomsafbestillingsforsikring DKK 60,- per person (bestilles ved 

tilmelding) 

 

Bindende tilmelding til turen sker via opera@mail.dk og samtidig indbetaling af et depositum 

på 500 kr. pr person til foreningens bankkonto senest den 1. februar 2013.   

 

Vi er på forhånd sikret i alt 35 pladser, så tilmeldingerne sker efter ”først til mølle ….” princippet. 

Såfremt flere end 35 tilmelder sig turen, vil vi naturligvis forsøge at få flere pladser via DFDS.    

 

Såfremt der er interesse for det vil vi arrangere en rundvisning i Operaen til ca. DKK 150,- per 

person. Prisen er afhængig af hvor mange vi er. Tilkendegiv om du er interesseret ved tilmeldingen.   

 

Måske bliver man inspireret på sightseeing turen til at se eller gense nogle af de populære 

udflugtsmål i Oslo, så her er nogle ideer til ture på egen hånd i Oslo: 

 Museumsøen ”Bygdøy” med bl.a. Kon-Tiki museet og Fram museet (man sejler fra Kaj 3 

foran Rådhuset til øen på 15 minutter)  

 Munck museet, ca.25 minutter til fods (2,2km)  

 Kongeslottet på Karl Johan gaden, der nås på 2 minutter fra hotellet   

 Operaen og Oslo båden nås på 5 minutter til fods fra hotellet. 

  Er man til arkitektur er der meget spændende byggeri på Akers Brygge og andre steder i 

havnen.  

 For flere muligheder se www.visitoslo.com         

 

 

 

 

 

           Opera | Den øde øya| Nasjonaloperaen | The Norwegian Opera & Ballet 

mailto:opera@mail.dk
http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=29013&ProductID=PROD888


     

 

Opera Cruise med Fløng Operaforening til Oslo 9.5-12.5 2013  

Torsdag d. 09.05.2013 

  

Kl. 15.45: Check-in i DFDS terminalen, Dampfærgevej 30, Kbh. Ø. – Husk gyldigt billede-ID!! 
                   Når I ankommer til DFDS terminalen vil én fra bestyrelsen udlevere en kuvert med boardingpas, 

nøgler til kahytten samt operabilletter til Oslo Operaen. 

                  NB! Pas eller kørekort skal fremvises som legitimation, når vi går ombord på skibet 

  

Kl. 16.30: Efter indkvartering byder foreningen på kaffe/the i Columbus Nightclub (dæk 8)  

 

Kl. 16.45: Afgang fra København  

 

Kl. 20.30: Vi mødes alle i 7 Seas restauranten på dæk 7, hvor der er reserveret plads til vores 

gruppe, til middags-buffet.  I middagen er inkluderet én øl/sodavand/glas vin. Øvrigt 

forbrug afregnes særskilt.  

                 NB! Ved hver plads ligger en kupon, der skal medbringes til morgenmad næste dag. 

  

Fredag d. 10.05.2013 

  

Kl. 07.00: Fra kl.7-9.45 er der morgenbuffet i 7 Seas (dæk 7). Der er ikke reserveret pladser!  

 

Kl. 09.45: Ankomst til Oslo 

                 Når vi alle er gået fra borde samles vi med vores bagage på kajen for at blive samlet op af 

vor sightseeing bus. Busturen vil vare 3 timer og slutter med, at vi bliver sat af ved 

hotellet. 

  

Kl.13.00: Tjek ind på Opera Thon Hotel, værelserne garanteres først kl. 14.00. Tid på egen hånd.  

 

Kl.18.00: For dem, der har lyst er der introduktion til forestillingen. Den varer i ca. 30 minutter og 

foregår i Formidlingscentret til højre for trappen i foyeren! Der er en overdækket gangbro 

fra hotellet til Operaen. 

 

Kl. 19.00: Operaen ”Den øde Øya” af Joseph Haydn. (Handlingsreferat udlev. ved afrejse). 

 

Kl. 21.00: Middag på hotellet. Drikkevarer er for egen regning.  

 

Lørdag d. 11.05.2013 

  

Kl. 07.00: Fra kl. 7 til 11 er der morgenbuffet på hotellet 

 

Kl. 11.00: Tid på egen hånd. ”Få inspiration” senere i programmet. Evt. rundvisning på Operaen må 

man selv sørge for, da der ikke var tilslutning nok i foreningsregi. 

 

Kl. 15.15: Vi mødes i hotellets reception og går samlet til Terminalen. Den ligger 10 minutters gang 

fra hotellet. Vi checker alle ind. Man viser sit pas eller kørekort og får herefter udleveret 

boardingpas og kahytnøgle og går herefter om bord. 

 

Kl. 16.45: Afgang fra Oslo  

 

Kl. 20.30: Vi mødes i restaurant ”Blue Riband” på dæk 8, hvor der er reserveret plads til vores 

gruppe til en 2-retters menu med 1 øl/1 glas vin eller 1 sodavand inkluderet. Øvrige 

drikkevarer er for egen regning.  



     

 

                NB! Ved hver plads ligger en kupon, der skal medbringes til morgenmad næste dag. 

 

Søndag d. 12.05.2013  

 

Kl. 07.00: Fra kl.7-9.45 er der morgenbuffet i 7 Seas (dæk 7). Der er ikke reserveret pladser!  

Kl. 09.45: Ankomst til København.  Der afgår shuttlebus fra Terminalen til Østerport station. 

 

Diverse praktiske info: 

 
Transport: 
 
Der foregår en del vejarbejde ved Nordhavn S station. Hvis man tager offentlig transport anbefales det i stedet, 

at tage Regionaltoget til Østerport Station. Herfra er der ca. 10 minutters gang til færgen. Man kan også tage 

en shuttlebus fra stationen til DFDS terminalen. Denne er gratis for DFDS rejsende. Se nedenfor. Her vil også 

fremgå nærmere om parkering og andre praktiske ting omkring rejsen. 

Shuttlebus  

Der kører gratis shuttelbus, linje 20E, fra terminalen ved Dampfærgevej via Østerport Station til Kongens 

Nytorv udenfor Magasin du Nord - Hovedindgangen. Bussen kører kun i forbindelse med skibene til og fra Oslo, 

og turen tager ca. 12 minutter.  

 

Holdepladser:  

 DFDS Terminalen Check-in området  

 Østerport Station (Folke Bernadottes Allé)  

 Kongens Nytorv (Metro Station)  

Fra DFDS Terminalen (lige udenfor udgangen) i forbindelse med skibsankomsten 09:45.  

Afgang fra kl 10:00 - 10:30.  

 

Fra Kongens Nytorv (Det kongelige Teater) i forbindelse med skibsafgang 16:45.  

(seneste check-in og ombordstigning er kl. 16.15).  

Afgang fra kl 14:00 - 16:00.  

Bustider for bus kan findes på movia.dk eller rejseplanen.dk  

Veksling / hæve penge  

Ombord kan du veksle danske og norske kroner i sedler og mønter, maks k. 10 000 pr dag. Euro, dollar, 

schweiziske franc, polske, pund og japanske yen i sedler er det maks kr 1000 pr dag. Du kan hæve kontanter 

fra norske bankkort med VISA, MASTER-/ EUROCARD, eller andre udenlandske bankkort, maks. DKK 3000,-. 

Bankkort kun med acceptkort kan ikke hæve penge ombord. Guest Service Centre er åben for veksling og 

hævning fra kl 17.30 - 22.30, og kl 08.00 - 09.30.  

Pas  og legitimation  

Det er dit eget ansvar at overholde alle regler omkring pas, visum og sundhed, der gælder for din rejse eller 

andre tjenester, vi har ydet dig. Alle danske statsborgere over 16 år skal medbringe gyldig billedlegitimation i 

form af pas, kørekort eller betalingskort med billede på.  

Parkering  

Kommer du med egen bil, kan du parkere ved vores terminaler mod betaling. Læs mere under 

Havneinformation og parkering  

Inspiration til Oslo besøg 
  
Måske bliver man inspireret på sightseeing turen til at se eller gense nogle af de populære udflugtsmål i Oslo, 

så her er nogle ideer til ture på egen hånd i Oslo: 

 Museumsøen ”Bygdøy” med bl.a. Kon-Tiki museet og Fram museet (man sejler fra Kaj 3 foran 

Rådhuset til øen på 15 minutter)  

 Munck museet, ca.25 minutter til fods (2,2km)  

http://www.dfdsseaways.dk/kundeservice/havne-koebenhavn-oslo/


     

 

 Kongeslottet på Karl Johan gaden, der nås på 2 minutter fra hotellet   

 Operaen og Oslo båden nås på 5-10 minutter til fods fra hotellet. 

  Er man til arkitektur er der meget spændende byggeri på Akers Brygge og andre steder i havnen.  

 For flere muligheder se www.visitoslo.com     

 


