
 

 

 

Nyttårscruise til Kiel 

30. Desember 2021 – 4 dagers tur 

Velkommen til nyttårsfeiring i et av Color Lines flotte skip! 

 

TUREN DAG FOR DAG: 

Dag 1- 30. desember: 

Trondheim sentralstasjon plattform 12: Kl. 02:00  

Melhus kl. 02:30 

støren kl. 02:55  

Oppdal kl. 04:10 

Dombås kl. 05:15 

Otta skyss-stasjon kl. 06:10  

Lillehammer strand torget (Statoil) kl. 09:00 

Vi beregner ankomst Oslo ca. kl. 12:00  

o Innsjekking fra kl. 13:00 

o Avreise Oslo, M/S Color Fantasy kl. 14:00. Kvelden står da til disposisjon for den enkelte. 

o M/S Color Magic og Color Fantasy er verdens største cruiseskip med bildekk. Color Fantasy og 

Color Magic er begge spesialbygd for kortere cruise. service, bekvemmeligheter og aktiviteter 

om bord er utformet for å gi passasjerene den komplette cruiseopplevelsen. Nyt det! 

o Vi møtes for 3-retters middag m/ vin fra vinmeny. 

Dag 2 – 31. desember: 



 

 

o Frokost om bord i båten. 

o Ankomst Kiel kl. 10:00 

o Her vil båten ligge til kai til neste dag for feiring av nyttårsaften. Dagen er fri til disposisjon for 

hver enkelt. 

o Vi møtes på Grand buffe kl. 18.00 for Captains Cocktail og deretter vil vi få servert 4-retters 

Soupé med vin og kaffe avec. 

o Fra kl. 24:00 vil det serveres musserende vin og nattmat inkl. drikke. 

Dag 3 – 1. januar: 

o Nyttårsbrunch ombord på båten. 

o Avreise Kiel kl. 14:00 

o Vi møtes i Grand buffe kl. 17:00 for kveldsbuffe m/ skipets vin. 

Dag 4– 2. januar: 

o Frokost om bord i båten på Grand buffe. 

o Ankomst Oslo kl. 10:00  

o Vi beregner ankomst Trondheim ca. kl. 20:00 

VIKTIGE OPPLYSNINGER: 

o Rederiet krever at du har med gyldig pass 

o Husk Gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 

o Europeisk helsetrygdekort. (det gamle E 111.) Ordnes på www.helfo.no eller på telefon 815 70 

030. Dette tar ca. 10 dager. 

o Rederi: De krever fullstendig navn, samt fødselsdato og nasjonalitet. 

Hjemkomst: 2. januar 2022 kveld. 

  

 

Påmelding: 72 55 33 94 (Hverdager 0900 – 1500) eller på mail: post@tbuss.no 

Thorleifs bussreiser,  

Kvenildsskogen 10, 7093 Tiller 

Telefon 725 53 394 

 post@tbuss.no



 

 

 


