
 
 
 

Distriktskonferanse 2019 – 5. – 7. oktober 
 
Vi tilbyr flere lugar-/deltakelsesalternativer. Lugarprisene nedenfor inkluderer følgende: 
konferansepakken (deltakelse i konferansen og House of Friendship i 2 dager, inkludert 
forfriskninger på konferansedekk, WiFi), 2 x overnatting i valgt lugarkategori, 2 x 
frokostbuffet, 1 x 2-retters lunsj med mineralvann om bord, 1 x 3-retters festmiddag med 
drikke inkludert, 1 x deilig middagsbuffet med drikke inkludert. Vi tilbyr også billetter for 
utvekslingsstudenter og ledsagerbilletter, som inneholder alt utenom "konferansepakken". 
Kanskje en glimrende mulighet til å ta venner og familie med på tur? 
 
Priser for konferansedeltakere 
 
Lugartype Pris 
3-stjerners innvendig lugar for to personer:  kr  3 801,00 /pers. 
3-stjerners innvendig lugar for 1 person:  kr  4 483,50 
3-stjerners med havutsikt for to personer:  kr  4 116,00 /pers. 
3-sterners med havutsikt for 1 person:  kr  4 798,50 
4-stjerners med havutsikt for 2 personer:  kr  4 924,50 /pers. 
4-stjerners# med havutsikt for 1 person:  kr  6 709,50 
5-stjerners# med havutsikt for 2 personer:  kr  6 342,00 /pers. 
5-stjerners med havutsikt for 1 person:  kr  8 757,00 
Reder* for 2 personer:  kr  8 442,00 /pers. 
Reder* for 1 person:  kr 13 167,00 /pers 

 

#*5-stjerners lugar er en flott lugar på 24 kvm. I lugaren er inkludert: fri bruk av spa- og 
treningssenter, fri minibar som fylles opp også på hjemreisen, frokost i Observation Club, 
dekk 15, og fruktfat som kan bestilles fritt fra resepsjonen om bord.   

*Rederlugaren er skipets flotteste lugar på hele 35 kvm. Lugaren ligger i front av skipet og 
har fantastisk havutsikt. I rederlugaren er inkludert: fri bruk av spa- og treningssenter, fri 
minibar som fylles opp også på hjemreisen, frokost i Observation Club, dekk 15, og fruktfat 
som kan bestilles fritt fra resepsjonen om bord.   

 
 
 



 
Utvekslingsstudenter/rebounds 
 
Klubbene er velkomne til å invitere med seg re- og inbounds, altså studenter som har vært ute 
og studenter som tilbringer ett år i Norge. Distriktet dekker kostnadene for studentene, men 
krever at ansvaret for studentene ligger hos klubbene som tar med seg studentene, og at de 
foresatte til studentene samtykker. Selv om distriktet dekker reisen, må studenten påmeldes 
ved å bruke påmeldingsskjemaet. Vi har plass til 10 studenter. Studentene bor i innvendig 
lugar for to personer.  
 
Pris for Utvekslingsstudent/Rebound:                                     kr 1 349,25 
 
Ledsagere som ikke deltar på konferansen 
 
Vi tilbyr også reisedeltakelse for ledsagere som ikke er med på konferansen, men nyter båtens 
tilbud: 
 
Lugartype Pris 
Ledsager 3-stjerners innvendig lugar når den deles med konferansedeltaker  kr 2 864,40 
Ledsager 3-stjerners med havutsikt når den deles med konferansedeltaker  kr 3 179,40 
Ledsager 4-stjerners med havutsikt når den deles med konferansedeltaker  kr 3 987,90 
Ledsager 5-stjerners med havutsikt når den deles med konferansedeltaker  kr 5 405,40 
Ledsager Reder når den deles med konferansedeltaker kr 7 505,40 

 
 
Velkommen om bord! 
 


