
OSLO PANORAMA - 3 TIMER
VOKSEN 240 DKK / BARN* 120 DKK

• Vigelandsparken
• Holmenkollen
• Oslo centrum

OSLO SELECTED HIGHLIGHTS - 
4 TIMER
VOKSEN 360 DKK / BARN* 180 DKK

• Vigelandsparken
• Oslo centrum
• Holmenkollen
• Fram- eller Kon.Tiki-museum**

OSLO ALL INCLUSIVE - 5 TIMER
VOKSEN 400 DKK / BARN* 200 DKK

• Vigelandsparken
• Oslo centrum
• Holmenkollen
• Fram- eller Kon.Tiki-museum**
• Operaen
• Open-air museum
• Stave kirken
• Gæster kan blive kørt tilbage til 

skibet hvis det ønskes - Det skal blot 
oplyses til guiden i bussen

*Børn 4-15 år. Børn under 4 år er gratis.
** Ved ankomst til Bygdøy vælger du, 
hvilket museum, du vil besøge.

DFDS tilbyder, i samarbejde med HMK, 
sightseeing i Oslo. Sightseeing-bussen afgår fra 
DFDS terminalen kl. 10:15. På siden af bussen 
står der ’HMK’. Alle ture afsluttes ved Oslo 
rådhus. Entre til museer er inkluderet.

OSLO
SIGHTSEEING



• 2- timers busleje op til 19 personer: DKK 2.270,-

• 2-timers busleje op til 50 personer:  DKK  2.580,-

• 2-timers busleje op til 60 personer:  DKK  2.990,-

• 2-timers busleje op til 84 personer:  DKK  4.020,-

• 3- timers busleje op til 19 personer:  DKK  2.890,-

• 3-timers busleje op til 50 personer:  DKK  3.200,-

• 3-timers busleje op til 60 personer:  DKK  3.920,-

• 3-timers busleje op til 84 personer:  DKK  5.050,-

• 4- timers busleje op til 19 personer:  DKK  3.510,-

• 4-timers busleje op til 50 personer:  DKK  3.920,-

• 4-timers busleje op til 60 personer:  DKK  4.850,-

• 4-timers busleje op til 84 personer:  DKK  6.080,-

• 

GUIDESERVICE

• 2-timers guideservice:  DKK  2.060,-

• 3-timers guideservice:  DKK  2.060,-

• 4-timers guideservice:  DKK  2.620,-

DET ER MULIGT AT LEJE SIN EGEN BUS. 
BEMÆRK, AT DER IKKE ER GUIDE INKLUDERET
I PRISEN. DETTE KAN TILKØBES.

PRIVAT
BUSLEJE



SÜDØST ASIAN CROSSOVER
Trondheimsveien 5, 0560 Oslo

Restauranten ligger i bydelen 
Nybrua og er kendetegnet ved, 
at have et åbent køkken med et 
varieret menukort.

EKEBERG RESTAURANT
Kongsveien 15, 0193 Oslo

Restauranten byder på panorama-
udsigt over Oslofjorden, operaen og 
Oslo by. Køkkenet og råvarerne er 
sæsonbaseret.

LOUISE RESTAURANT & BAR
Aker Brygge, Stranden 3, 0250 Oslo

Verdenskøkken med norske råvarer. 
Restauranten fremstår med et unikt 
interiør med over 1000 historiske 
genstande fra bryggen.

FROGNERSETEREN
Holmenkollveien, 200, 0791 Oslo

Frognerseteren har været en 
kulturinstitution siden slutningen 
af 1800-tallet og huser den 
traditionelle Restaurant Finstua.

CAFÉ SORGENFRI
Bryggertorget 4, 0250 Oslo

En såkaldt maksimalistisk 
restaurant, som byder på god 
mad og drikke og et klaver til fri 
afbenyttelse.

ALBERT BISTRO
Aker Brygge, Stranden 3, 0250 Oslo.

Bistroen serverer fristende franske 
klassikere i autentiske omgivelser, 
som selv får franskmænd til at 
længes hjem.

CAFÉ CHRISTIANIA
Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo

I Frimurelogens bygning ligger 
dette franskinspirerede brasserie, 
som tager udgangspunkt i forrige 
århundredes kultur.

Oslo har lidt af hvert at byde på, hvis du ønsker 
en lækker frokost. Om du er til en traditionel 
frokost, brunch eller franske klassikere, så er Oslo 
leveringsdygtige.

FROKOST-
RESTAURANTER
I OSLO



Besøg Red & White Winebar, og oplev den eksklusive 
atmosfære og høje serviceniveau. De højtud-dannede 
tjenere og sommelierer venter på at hygge om jer og give 
jer en unik oplevelse.

I Red & White Winebar har vi et stort udvalg af gode 
kvalitetsvine såvel cru som cult, kvalitetsøl samt højt 
profileret cognac, whisky, likør, snacks, tapas og petit 
fours. Til alle smagninger severer vi brød eller snacks og 
vand.

SMAGNINGER I RED & WHITE WINEBAR
• Ølsmagning:    DKK 132,- /pers.
• European Tour   DKK 255- /pers.
• Champagnesmagning  DKK 307,- /pers. 
• Cognacsmagning:   DKK 239,- /pers.
• Romsmagning:   DKK 201,- /pers. 
• Whiskeysmagning:   DKK 183,- /pers. 

Det er ligeledes muligt at få arrangeret et cocktailkursus. 
Du står selv bag disken og mixer cocktails, mens vores 
dedikerede bartender viser jer teknikken.

Deltagerantallet er max. 24 personer pr. gruppe, og større 
grupper kan fordeles over flere kurser.

• Cocktail Class:   DKK 235,- /pers.

På Oslobåden er der ikke langt mellem de sociale aktiviteter. 
Vi tilbyder blandt andet vin-, øl- og champagnesmagning. 
Alle aktiviteter bliver skræddersyet efter deltagerantal.

AKTIVITETER
OM BORD



Om bord på Oslobåden forsøger vi at skabe minder, der varer langt ude 
i fremtiden. Vi sørger for, at børnene er godt underholdt med en masse 
sjove aktiviteter. Vi arrangerer skattejagt, aftenklub, hestevæddeløb og 
piratklub. Der er noget for alle aldre, og man keder sig aldrig om bord.

Med børneklippekortet og Youngster-kortet har vi samlet mange 
oplevelser på ét kort og gjort det let at se alle mulighederne om bord. 
Prisen er 100,-. Køb en familiepakke, når I bestiller rejsen online. Så får 
børnene børneklippekortet, og du får en dejlig varm kop kaffe (tillæg for 
kaffen er 20,- pr. voksen). 

Børneklippekort og Youngster-kort kan også købes i Guest Service 
Center om bord. Klippekortet inkluderer:

BØRNEKLIPPEKORT
• Entré til poolområdet Bubble Zone. 
• 1 Jack lunchbox eller 1 drikkedunk. 
• 1 festlig drik (sodavand) i en af skibets barer. 
• 1 valgfri is fra Bubble Zone. 
• 2 billetter til hestevæddeløb. 
• 2 x poletter til bamse-kranen.

YOUNGSTER-KORT
• Entré til poolområdet Bubble Zone. 
• 1 Jack lunchbox eller 1 drikkedunk. 
• Et sæt DFDS spillekort. 
• 1 festlig drik (sodavand) i en af skibets barer. 
• 1 valgfri is fra Bubble Zone. 
• 2 billetter til hestevæddeløb.

Oslobåden sørger for masser af aktiviteter, der 
skaber de optimale rammer for børn. En rejse med 
Oslobåden gør små landkrabber til store pirater 
med mange nye oplevelser og sjove ting at 
fortælle om, når de kommer hjem.

BØRNENES
OSLOBÅD


