Maiden call i Helsingør
Torsdag den 18. september kl. 8 kommer krydstogtskibet Thomson Spirit til Helsingør. Det er første
gang at et skib fra Thomson Cruises kommer til Helsingør. Der er ca. 1.000 passagerer ombord som
for et ti timer langt ophold i Helsingør.
Med sine 214 meter er Thomson Spirit for stort til Kulturhavn Kronborg og kommer derfor til at ligge
på Helsingør Red. Passagerne bliver sejlet helt ind til Kongekajen i skibets motorbåde, de såkaldte
tenders. Skibet letter anker kl. 18 og sætter kurs mod Stockholm
De mange passagerer kan se frem til et 10 timer spændende ophold i Helsingør med det nye
Søfartsmuseum, Kulturværftet, HAN og selvfølgelig, selve den gamle by. Passagerne kan hente bykort
og inspiration i den welcome desk som VisitNordsjælland stiller op på Kongekajen under hele besøget.
Der tilbydes også 6 forskellige guidede ture i Helsingør og Nordsjælland bl.a. en heldagstur til
København, en fire times tur til de tre Nordsjællandske slotte, en tre-timers rundvisning på Kronborg
Slot og en cykeltur rundt om Helsingør
Baltic Flavours
Afgang fra Harwich den 15. september til Frederiksstad og derefter Helsingør. Derefter til Stockholm,
Tallinn til Østersøens perle St. Petersburg. Videre til Warnemünde, gennem Kieler Kanalen til
Amsterdam og endelig retur i Harwich den 29. september. En billet til Baltic Flavours krydstogtet
koster ca. 11.000 kr. med alle måltider p.p.
Krydstogtskibet Thomson Spirit
• 33.930 bruttoregistertons
• 214 meter lang
• 1214 passagerer
• 21 knob = ca. 38 km/time
Mere information om rederiet og skibet på www.thomson.co.uk/cruise.html
Nordsjælland og krydstogtskibe
 Cruise North Copenhagen er et brand og et samarbejde mellem Helsingør og Hundested
havne og VisitNordsjælland om at markedsføre Nordsjælland overfor de internationale
cruiselines, se her http://www.visitnorthsealand.com/ln-int/cruise-north-copenhagen
 En krydstogtturist i Helsingør bruger i gennemsnit ca. 650 kr. på guidede ture og 250 kr. om
dagen på museumsbesøg, spise, souvenirer o.l.
 Destination Management Copenhagen har arrangeret sightseeingturene for skibet.
 Maersk Broker er skibsmægler og bestiller lods, bugserbåd o.a. i det omfang det ønskes
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