Reise:

Costa Favolosa
Bygget 2011
r
3780 passasjere

ise
Sensommercru
til Italia
fra København

Antall dager:
Dato: 		
Skip/rederi:
Pris per pers.:

12 dager
p. 2019
til onsdag 11. se
Lørdag 31. aug.
s
fra Costa Cruise
Costa Favolosa
skort
el
rd
Fo
,- med BT
Fra kr. 15.900

• Forleng sommeren med et innholdsrikt og prisgunstig cruise
• Seks land og en rekke spennende steder besøkes i løpet av turen
• Komplett turpakke med fly, cruise og reiseleder
Bli med på et flott sensommercruise som tar deg
gjennom seks land i løpet av 12 innholdsrike dager!
Reisen starter med en kort flyreise til København, og
ombordstigning på skipet Costa Favolosa
Costa Favolosa er 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 med en cruisedag sørover, med første
anløp i hyggelige Harwich på østkysten av England.
Skipet krysser så den engelske kanal, til Cherbourg i
regionen Normandie i Frankrike.
Området ble hardt rammet under 2. verdenskrig, 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.
En ny 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

KØBENHAVN - ITALIA

hyggelig samvær. På cruise er det alltid god stemning!
Vi cruiser over Biscayabukten til La Coruña, på
nordspissen av Spania. Byen har et sterkt maritimt preg,
og normalt sett legger skipet til i gåavstand til sentrum
av byen.

Dagsprogram:
Dag 1, 31. aug
			
Dag 2, 1. sep
Dag 3, 2. sep
Dag 4, 3. sep
Dag 5, 4. sep
Dag 6, 5. sep
Dag 7, 6. sep
Dag 8, 7. sep
Dag 9, 8. sep
Dag 10, 9. sep
Dag 11, 10. sep
Dag 12, 11. sep

Fly fra Norge til København,
cruiseavreise kl. 19.00
Cruisedag til sjøs
Harwich, England ank. 08.00 avr. 19.00
Cherbourg, Frankrike. ank. 09.00 avr. 19.00
Cruisedag til sjøs			
La Coruña, Spania. ank. 08.00 avr. 20.00
Leixoes, (Porto) Portugal ank. 08.00 avr. 17.00
Lisboa, Portugal. ank. 08.00 avr. 15.00
Cruisedag til sjøs			
Valencia, Spania. ank. 09.00 avr. 18.00
Barcelona, Spania. ank. 08.00 avr. 14.00
Savona, Italia, flyretur fra Nice

Inkludert:
• Fly fra Bergen til København, med retur fra Nice
(Vi hjelper gjerne med tilslutning fra andre byer i Norge)
• 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

Så er det tid for to besøk i Portugal.
Leixios ligger i umiddelbar nærhet av Porto, landets nest
største by. Byen ligger ved utløpet av elven Douro, og er en
av Europas eldste byer.
Videre 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.
En sjødag tar oss gjennom Gibraltarstredet og til Valencia.
Spanias tredje største by har utrolig mye å by på, som en
vakker strandlinje, vitenskapsparken La Ciudad de las
Artes y de las Ciencias og en hyggelig bykjerne.
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.
Turen går mot slutten, og avsluttes med ilandstigning i
Savona i Italia, og så buss til Nice og direktefly på tidlig
ettermiddag tilbake til Norge – enkelt og greit!

Priser per person med BT Fordelskort:
Innvendig lugar

Kr. 15.900.-

Utvendig lugar

Kr. 18.500.-

Utvendig balkonglugar

Kr. 19.900.-

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

