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43 184,-
Pris per person - Fra kr

13 dager
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Japan er populært som aldri før, og det er ikke vanskelig å forstå
hvorfor! Landet skiller seg ut med sine tusen år gamle templer og
tradisjoner, i kontrast til moderne storbyer med neonlys og
teknologi.
Nå har du muligheten til å oppleve Japan på en cruisereise, hvor
opplevelsene står i kø i blant annet Tokyo, Kyoto, Hiroshima og
en avstikker til Busan i Sør-Korea.
Det luksuriøse cruiseskipet Celebrity Millennium transporterer
deg trygt fra by til by om natta, så du kan utnytte dagene og
oppleve mest mulig. Samtidig er alt om bord sørget for, i form av
all inclusive på mat og drikke, med service på topp fra start til
slutt.

Merk: Reisen er "cruise only", men BENNS kan hjelpe til med å
arrangere fly t/r til Tokyo, samt fikse overnatting hvis dere ønsker
å forlenge reisen til Japan.
Avreiseperiode: 15. mai 2024 - 6. oktober 2024

Føl på stemningen i futuristiske Tokyo

Nyt synet av Mount Fuji med snø på toppen

Se Kyotos utallige buddhistiske templer, palass og
helligdommer

Smak på autentisk japansk sushi, ramen og fler
japanske spesialiteter

Dykk ned i den tragiske historien om atombomben i
Hiroshima

Opplev den fargerike byen Busan på en avstikker til
Sør-Korea

Nyt dagene til sjøs med all inclusive på luksusskipet
Celebrity Millennium



Dagsprogram
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Cruiseprogram
Dag 1: Tokyo | Avgang kl. 19.00

Dag 2: Mount Fuji (Shimizu) | Ankomst kl. 07.00, avgang
kl. 19.00

Dag 3: På havet | En full dag til å nyte skipet

Dag 4: Kyoto (Osaka) | Ankomst kl. 08.00, skipet ligger
over natta

Dag 5: Kyoto (Osaka)| Avgang kl. 17.00

Dag 6: Hiroshima | Ankomst kl. 10.00, avgang kl. 19.00

Dag 7: På havet | En full dag til å nyte skipet

Dag 8: Busan, Sør-Korea | Ankomst kl. 07.00, avgang kl.
17.00

Dag 9: Til sjøs | En full dag til å nyte skipet

Dag 10: Hakodate | Ankomst kl. 10.30, avgang kl. 20.00

Dag 11: Aomori | Ankomst kl. 07.00, avgang kl. 17.00

Dag 12: Til sjøs | En full dag til å nyte skipet

Dag 13: Tokyo | Ankomst kl. 06.30

Ruten/tidene kan variere



Priser og avganger
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Reiseperiode 15.05 2024 - 06.10 2024  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt lugar

I delt innvendig lugar
43 184,00 NOK

I delt utvendig lugar
50 814,00 NOK

I delt balkonglugar
57 564,00 NOK

Kontakt oss

Prisene er basert på avreise 26. juli 2024.

Vi tar forbehold om endringer i priser, prisen oppitt er per 3. mai 2023.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

12 netters cruise på Celebrity Millennium

Helpensjon

Classic drikkepakke

Tips til skipets besetning

Wifi

Fly

Hotel

transport til og fra skipet

Reiseforsikring

Utflukter

reservasjonsgebyr

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-asia/japan-rundt-med-celebrity-millennium-106690?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-asia/japan-rundt-med-celebrity-millennium-106690%3E

