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• Kom våren i møte på et innholdsrikt og prisgunstig cruise
• Syv land og en rekke spennende steder besøkes i løpet av turen
• Komplett reisepakke med fly, hotell, cruise og reiseleder
Bli med på et flott vårcruise som tar deg gjennom syv
land i løpet av 15 innholdsrike dager!
Etter endt 17. maifeiring starter turen 18. mai med SAS til
Genova, via København.
I Genova har vi en overnatting på et bra 4 * hotell, og en
hel ettermiddag og kveld til disposisjon i en av Italias
mest tradisjonsrike havnebyer.
Neste formiddag har vi egen buss den korte avstanden
ned til cruiseterminalen, der skipet Costa Favolosa venter
på oss
Costa Favolosa et moderne og bekvemt skip, bygget i
2011 og med en kapasitet på 3780 passasjerer over 12
dekk.
Hver kveld er det show i skipets teatersal som
strekker seg over 3 dekk, og det er levende musikk og
underholdning både på dag- og kveldstid.
Skipet har bassenger, flere boblebad, treningssenter,
soldekk og mye mer!
Inkludert i prisen er også helpensjon ombord, velg
mellom flere ulike spisesteder både til frokost, lunch og
middag.
Cruiset starter retning vestover i Middelhavet, der første
anløp er Marseille.
Byen er Frankrikes nest største, og med gode muligheter
for en hyggelig dag i sentrum, på utflukt eller ut til øyen
rett utenfor som rommer det gamle fengselet Château
d’If, kjent fra Alexandre Dumas roman Greven av Monte
Cristo.
Neste dag er det tid for en hel dag i Barcelona.
Cruiseterminalen ligger i umiddelbar nærhet av sentrum,
med kort avstand til enden av velkjente Las Ramblas.
Barcelona er en virkelig innholdsrik og spennende by,
kjent for shopping, arkitektur og sin nærhet til bystranden.
En sjødag i Middelhavet tar oss gjennom Gibraltarstredet
og nordover til Lisboa. Hovedstaden i Portugal har en flott
gamleby og et moderne handelssenter, som oppleves
best til fots eller med en av de mange trikkene.

ITALIA – KØBENHAVN

Nesten på grensen til Portugal ligger den spanske
havnebyen Vigo, som er vår neste anløpshavn. Byen er
omgitt av en naturlig havn som sørger for et mildt og
varmt klima.
En cruisedag gir anledning til å nyte fasilitetene om bord på
skipet, enten det er med en god bok ved bassengkanten,
en treningsøkt, gode måltider og hyggelig samvær.
På cruise er det alltid god stemning!
Neste anløp er langs vestkysten av Frankrike, nærmere
bestemt Le Havre i området Normandie.
Byen ble hardt rammet under 2. verdenskrig, og ikke
langt unna er områdene der de allierte styrkene tok seg
i land på D- dagen 6. juni 1944. Det er mulig å bli med på
utflukter fra skipet som besøker området og tar for seg
hendelsesforløpet som markerte starten på slutten for 2.
verdenskrig.

Dagsprogram:
Dag 1, 18. mai
Dag 2, 19. mai
Dag 3, 20. mai
Dag 4, 21. mai
Dag 5, 22. mai
Dag 6, 23. mai
Dag 7, 24. mai
Dag 8, 25. mai
Dag 9, 26. mai
Dag 10, 27. mai
Dag 11, 28. mai
Dag 12, 29. mai
Dag 13, 30. mai
Dag 14, 31. mai
Dag 15, 1. juni
			

Fly fra Norge til Genova, hotellovernatting
Genova, Italia, cruiseavreise, avr. 17.00
Marseille, Frankrike, ank. 09.00 – avr. 18.00
Barcelona, Spania, ank. 09.00 – avr. 16.00
Cruisedag til sjøs			
Lisboa, Portugal, ank. 09.00 – avr. 16.00
Vigo, Spania, ank. 08.00 – avr. 17.00
Cruisedag til sjøs
Le Havre, Frankrike, ank. 08.00 – avr. 19.00
Harwich, England, ank. 08.00 – avr. 19.00
Amsterdam, Nederland, ank. 09.00 – avr. 17.00
Cruisedag til sjøs
Aarhus, Danmark, ank 09.00 – avr. 18.00
Warnemünde, Tyskland, ank. 08.00 – avr. 19.00
København, Danmark,
cruiseavstigning og flyretur.

Inkludert:
• Fly fra Oslo eller Bergen til Genova, med retur fra København
(Vi hjelper gjerne med tilslutning fra andre byer i Norge)
• En overnatting på hotell m/frokost i Genova før cruiset
• Samtlige transfers
• Cruise med helpensjon på Costa Favolosa
• Underholdning, daglige show og de fleste fasiliteter om bord
• Tips på skipet (10 Euro per pers/dag)
• Reiseleder fra Cruisespesialisten (minimum 16 deltagere)
Ikke inkludert:
• Drikke og annet personlig forbruk på skipet
(Vi tilbyr gode drikkepakker)
• Valgfrie utflukter underveis

Ny dag- nytt land! I løpet av natten krysses den engelske
kanal, og vi besøker hyggelige Harwich på østkysten av
England.
Ferden går videre, over den engelske kanal til Amsterdam.
Hovedstaden i Holland er i likhet med mange av de andre
anløpene meget interessant og «turistvennlig», med
koselige kanalområder, flotte severdigheter, museer og
shoppingmuligheter.
En ny sjødag tar oss til Aarhus! For mange blir dette en
ny variant av å besøke Danmark, på et cruiseskip, - og i
Danmark er det som kjent deilig å være norsk!
Vi cruiser videre inn i Østersjøen og til lille Warnemünde
i Tyskland.
Finn roen i byen, eller bli med på en utflukt – det er faktisk
mulig å besøke Berlin i løpet av denne dagen!
Turen går mot slutten, og avsluttes med ilandstigning i
København og direktefly på tidlig ettermiddag tilbake til
Norge – enkelt og greit!

Priser per person:
Innvendig lugar

Kr. 17.900.-

Utvendig lugar

Kr. 19.900.-

Utvendig balkonglugar

Kr. 22.900.-

Kontakt oss på telefon: 55 59 68 40 eller på e-post: gruppe@cruisespesialisten.com

