middelhavskrydstogt
15 dage - grupperejse
Pris kr.

14.990,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 6.490,- (Turene gennemføres ved min.20 deltagere, max 30 deltagere)

Vi præsenterer et vidunderligt Middelhavskrydstogt på det dejlige skib
”Splendour of the Seas” fra Royal Caribbean Cruise Lines fantastiske
skibsflåde. Under krydstogtet besøger vi intet mindre end 6 forskellige
lande, og udflugtsmulighederne er utallige. Du kan f.eks besøge Colosseum i Rom, shoppe i Barcelona, besøge vulkanen Vesuv og byen Pompeji ved Napoli eller bare nyde havnepromenaden i Nice. Det er en nøje
sammensat tur, der sikrer dig det bedste af Middelhavslandene, og årstiden er perfekt. Om bord på skibet bliver du forkælet med overdådige
måltider, som naturligvis er inkluderet i prisen. Du kan besøge spa- og
fitnesscenteret eller blot nyde en god bog på soldækket og blive afsvalet

i poolen. Om aftenen er der grandiøse broadwayshows og mulighed for
at få en drink i baren – serviceniveauet er helt i top. Alle vore kahytter
er udvendige og yderst komfortable. Vi har endvidere inkluderet drikkepenge i prisen, så der ikke tilkommer andre ekstraudgifter end de dagsudflugter, du finder interessante. I rejser sammen som gruppe, og som
ekstra krydderi er der en danskguidet byrundtur i Lissabon inden skibets
afgang. Ved krydstogtets afslutning i Venedig bliver I mødt af endnu en
dansk rejseleder, der viser jer den unikke kanalby. Rejsen afsluttes med
vinsmagning, afskedsmiddag og et hotelophold på fast jord. Dette er på
alle måder en unik rejse, der kun har denne ene afgang i hele år 2009.

Afrejse dato:
12 april 2009

kr. 14.990,-

Inkluderet i rejsens pris:
• F ly København – Lissabon samt Venedig - København
med Lufthansa (via Frankfurt t/r).
• Alle kendte flyskatter og lufthavnsafgifter.
• Drikkepenge, brændstoftillæg og havneafgifter ombord på Splendour of the Seas
• Måltider som beskrevet i program (eksklusive drikkevarer, undtaget afkedsmiddag dag 14).
• Dansk rejseleder i Lissabon og Venedig.
• Indkvartering på 3-stjernet hotel i Lissabon samt
4-stjernet hotel i Venedig området.
• Ophold i udvendig kahyt på Splendour of the Seas
(kategori H).
• Alle nævnte transporter samt udflugter i Lissabon
og Venedig.
• Bidrag til sikkerheds- og garantifond.

Henrik Søfaren - Lissabon

Gaudi hus - Barcelona

Dag 1. København – Lissabon
I ankommer til Lissabon, Portugals hovedstad, sent om aftenen og tilbagelægger en kort køretur med bus til hotellet.
Dag 2. Lissabon – Portugal
Allerede fra morgenstunden tager I hul på udflugtsprogrammet. I bliver mødt af en dansktalende rejseleder på
hotellet og begiver jer ud i den spændende by.
Første stop bliver den pittoreske bydel, Alfama, der er
kendt for sine smukke, gamle bygninger og de smalle, og
til tider ganske stejle, brostensbelagte gader. Bydelen ligger smukt omkranset af fæstningsruinen, Castelo de São
Jorge, og er et af de bedste steder i byen at ”opsnuse”
og fornemme byens hyggelige atmosfære. Derfra kører I videre til Lissabon’s ældste bydel, Belem. Her får I
muligheden for at besøge den smukke kirke, der ligger i
forbindelse med det imponerende Jeronimus-kloster. Her
i den smukke klosterkirke findes bl.a. den berømte søfarer
Vasco da Gama’s grav. Der bliver desuden mulighed for at
kigge nærmere på et par af bydelens smukke monumenter
- Belem tårnet fra 1500-tallet og det noget nyere Henrik
Søfareren monument.
Lidt over middag kører I til havnen og stiger ombord på det
dejlige skib, Splendour of the Seas.
Vel installeret i jeres udvendige kahytter, er der tid til at
inspicere det imponerende skib og nyde de kulinariske buffeter, inden skibet lægger fra kaj kl. 17.00. (M/F/A).
Dag 3. På havet
Hele dagen er til havs, og I runder bl.a. Gibraltar, en af
de sidste britiske kolonier, hvor spanske tapasbarer er
skiftet ud med engelske pubber og bobby´er. I får desuden
mulighed for at se Marokko fra dækket. Ombord på skibet
er der et væld af aktiviteter. Måske I har lyst til et spil minigolf, eller en tur i poolen. Og skulle vejret ikke arte sig, så

er udendørsområdet designet således, at et tag kan køre
henover poolen. (M/F/A).
Dag 4. Cadiz – Spanien
Ankomst kl. 08:00 - afrejse kl. 18:00
Skibet ligger til i den charmerende by Cadiz. Byen er
en vigtig del af Spaniens historie og har tidligere været styret af både romerne og mauerne. Byen var sågar
Spaniens hovedstad en kort periode efter uafhængighedskrigen. Der er en bred vifte af udflugtsmuligheder. Det kan
anbefales at besøge Sevilla, som er en af Andalusiens sande
perler. Byen emmer af alt, hvad man forstår ved Sydspanien.
Tempoet er hurtigt og effektivt på tapasbarene, og den hyggelige jødiske bydel støder op til Sevillas store tyrefægterarena. Sevilla er Spaniens varmeste by, hvor dagstemperaturen let når 40 grader midt på sommeren! (M/F/A).
Dag 5. Malaga – Spanien
Ankomst kl. 08:00 - afrejse kl. 18:00
I er nu nået til Malaga, der af mange er kendt som udgangspunktet for en solferie på Costa del Sol. Byen er dog meget
mere end blot det, og qua sin status som Spaniens femte
største by, er der masser af gode shoppingmuligheder. Hvis
man er mere kulturinteresseret, vil udflugten til Alhambra
ved Granada uden tvivl friste. Dette mauriske arkitektoniske
mesterværk bliver betegnet som et af de smukkeste arabiske bygningsværker i verdenen, og var fuldt fortjent med i
opløbet om at blive et af verdens syv nye underværker. Man
kan få mange timer til at gå ved at spadsere rundt i det store
område, og nyde udsigten ud over Granada fra Alhambras
smukke have. (M/F/A).
Dag 6.
En hel dag på havet, hvor I sejler nordpå langs den spanske
kyst. (M/F/A).
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Dag 7. Barcelona – Spanien
Ankomst 07:00 - afrejse 17:00
Barcelona er uden tvivl Spaniens mest kosmopolitiske by
og tilbyder alt, hvad hjertet begærer af gastronomi, kultur
og shopping. Endvidere lægger skibet til kaj meget centralt
i byen ved det livlige strøg, La Rambla. Herfra er det oplagt
at spadsere rundt i byen på egen hånd, og nyde en café
cortado på en fortovscafe. Alternativt er der en del udflugter, I kan deltage i, hvis I ønsker en nærmere historisk gennemgang af byen. (M/F/A).
Dag 8. Nice – Frankrig
Ankomst 08:00 - afrejse 18:00
I er nu ankommet til Villefranche på den franske riviera og
er allerede nået rejsens tredje land. Villefranche støder op
til Nice, der er et yndet rejsemål, og byder på nogle meget eksklusive hoteller. Villefranche er i sig selv en ganske
charmerende badeby, men det er dens omgivelser, der gør
den kendt. Her er mulighed for at komme til Monaco og
Monte Carlo på en dagsudflugt og få et glimt af, hvordan
livet leves i den absolutte overklasse. (M/F/A).
Dag 9. Civitavecchia (Rom) – Italien
Ankomst 07:00 - afrejse 19:00
Det er absolut et af krydstogtets højdepunkter, når I ankommer til Civitavecchia, små 100 km fra Den Evige Stad,
Rom. Udflugtsprogrammet er bredt, og I kan vælge mellem

Peterskirken - Rom

en klassisk bytur, der byder på alle højdepunkter såsom
Colosseum, Vatikanet, Trevi-fontænen, Den Spanske Trappe og meget mere. I kan også vælge en speciel udflugt,
der går i fodsporene på den berømte bestseller, Engle og
Dæmoner af Dan Brown. Endvidere er der udflugter, der
koncentrerer sig om de omkringliggende landsbyer og
vinsmagning i pragtfulde omgivelser. (M/F/A).
Dag 10. Napoli – Italien
Ankomst 07:00 - afrejse 19:00
Napoli har uden tvivl en lidt broget historie, men byen har
meget godt at byde på. Ikke mindst er byen udgangspunkt
for nogle af de mest fantastiske udflugter i Italien. Den
kendte og usædvanlig smukke kyststrækning Amalfi med
charmerende byer som Sorrento og Capri er oplagte udflugtsmål. Det samme er den eksklusive ferieø, Capri, som
huser mange filmstjerner og andet velbeslået godtfolk. For
de historieinteresserede er Pompeji et must, og det med
rette. Der er meget få steder, hvor man kan få så unikt
et indblik i, hvordan livet blev levet omkring Kristi fødsel
og tiden derefter. Byen blev begravet af lava efter et vulkanudbrud fra den nærliggende vulkan Vesuv i år 79 e.Kr.
(M/F/A).
Dag 11. På havet
Ankomst 07:00 - afrejse 19:00
En hel dag på havet, hvor I sejler østpå mod Grækenland.
(M/F/A).
Dag 12. Korfu – Grækenland
Ankomst 07:00 - afrejse 17:00

Strandpromenade - Nice

Dagens destination er Korfu. Øen har længe været et
yndet rejsemål for mange grækenlandsrejsende, og vel
fremme er det ikke svært at forstå hvorfor. Den nordlige
del af øen hører til blandt de mest frodige i det græske
øhav, og der findes utallige indbydende badeviger med finkornet sand. Hovedbyen på øen er Korfu By, som den kort
og godt hedder. Korfu By er som et lille stykke Italien, hvor
den venetianske byggestil dominerer den smukke, gamle
bydel. (M/F/A).
Dag 13. Split – Kroatien
Ankomst 07:00 - afrejse 17:00
I sejler nu nordpå, og skibet lægger til kaj i Split ved den
dalmatiske kyst. Split er en af Kroatiens største byer og
har en fremragende beliggenhed ved Adriaterhavet. Byens
største seværdighed er det imponerende romerske kejserpalads, der blev bygget omkring år 300 e.Kr. Det bliver den
dag i dag betragtet som et af de mest velbevarede romerske paladser i verden. Kroatien er et usædvanligt smukt
land, og rivieraen byder på nogle meget hyggelige byer,
som man kan besøge, hvis man vælger at deltage i en af
de mange udflugter. Alternativt kan det også varmt anbefales at slentre rundt i byen og nyde omgivelserne fra en
fortovscafé på havnepromenaden. (M/F/A).
Dag 14. Venedig – Italien
Ankomst 07:00
Krydstogtet har nået sin ende, når skibet ved den tidlige
morgenstund anløber Venedigs havn. I spiser morgenmad
og går fra borde, hvor I bliver mødt af en dansktalende
rejseleder. I får bagagen opbevaret i bussen, og så tager

I ellers en båd ind til centrum af Venedig. Nu er det nemlig tid til at udforske den verdenskendte kanalby. Denne
fantastisk romantiske by er et yndet rejsemål, der tillokker
turister fra alle verdensdele, og det er heller ikke svært
at forstå hvorfor. I får en byrundtur i kvarteret omkring
Markuspladsen, og der bliver naturligvis også lidt tid på
egen hånd, inden I tager motorbåden retur til fastlandet.
Herfra kører I til det charmerende fire-stjernede hotel,
Villa Park Bolognese, hvor I checker ind for sidste gang på
rejsen. Kort efter skal I besøge den nærliggende vingård,
Castello di Roncade, og smage på fire af deres udsøgte
vine, der har høstet flere flotte udmærkelser. Mad og
drikke er jo en hel kultur i Italien, og derfor får I også en
behørig afskedsmiddag. Hotellets flotte restaurant danner
rammen, når I bliver budt på lokale kulinariske retter og
ditto vine. En ideel afslutning på en meget begivenhedsrig
rejse igennem 6 lande. (M/A).
Dag 15. Venedig – København
Hotellet er bekvemt beliggende kun 15 minutters kørsel fra
lufthavnen. I flyver fra Venedig om formiddagen, og efter et
kort skifte i Frankfurt er I tilbage i København. (M).
M = Morgenmad
F   = Frokost
A  = Aftensmad
Korfu

Amalfikysten - Napoli
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Venedig

Om krydstogtet:
Fakta:
Navn: 	Splendour of the Seas
Rederi: 	Royal Caribbean Cruise Lines
Klassificering:
****
Jomfrusejlads:
31. marts 1996
Ombygget/renoveret:
2001
Passagerkapacitet:
2076
Personale:
723
Antal dæk:
11
Længde:
264 meter
Bredde:
32 meter
Faciliteter:
• Swimmingpool og jacuzzi
• 18 hullers mini-golf
• Klatrevæg
• Spa- og fitnesscenter
• Børne- og ungdomsklub
• Temabarer og loungesaloner
• Bibliotek
• Teater
• Shoppingarkade
• Casino Royale
Generelt:
Stemningen om bord er afslappet i løbet af dagstimerne, og der er ingen dress-code i buffetrestauranterne. Om aftenen forventes det, at herrer er i lange
bukser og skjorte. Der arrangeres også gallaaftener,
hvorfor det anbefales at medbringe jakkesæt eller
smoking for herrerne og lange kjoler til damerne.
Sproget om bord er engelsk.

Kahytterne:
I rejsens pris indgår der ophold i udvendig kahyt (kategori H). Alle kahytter har eget bad/toilet samt to enkelte
senge, der også kan konverteres til en dobbeltseng.
Kahytstørrelse er ca. 16 m².
Kahytterne er fortrinsvis beliggende på dæk 3.

pris. Om bord får I udleveret komplet udflugtsprogram med
tilmeldingsprocedure. Alle ture er guidet på engelsk.
Vær opmærksom på, at der ved køb af udflugter ikke
nødvendigvis indgår måltider.

Mad og drikke:
Ombord på skibet indgår der helpension. Under morgenmad og frokost er der fri seating, mens der er to
faste seatinger om aftenen kl. 18:15 og 20:30. Vi vil
som udgangspunkt bestille den sene seating til jer. Hvis
I ønsker det ændret, kan I give besked ved bestilling af
rejsen eller alternativt om bord på krydstoget. Der er
gratis isvand, te og kaffe tilgængeligt hele dagen.
Øvrige drikkevarer indgår ikke i prisen og bliver krediteret jeres kahyt. Rygning er ikke tilladt i restauranterne.
Drikkepenge:
Serviceniveauet på krydstogter er meget højt og at give
drikkepenge ved krydstogtets afslutning er kutyme. For
jeres bekvemmelighed har vi valgt at inkludere drikkepenge til krydstogtpersonalet i rejsens pris.
Betaling:
Krydstogtskibene er et pengefrit miljø (casino dog undtaget). Alt bliver krediteret jeres kahyt, og der afregnes
aftenen før krydstogtets afslutning. Ved ombordstigning
skal I registrere et internationalt kreditkort. Valuta om
bord er US dollars.
Udflugter:
Udflugterne under krydstogtet er ikke inklusive i rejsens

TEKNISK ARRANGØR: BILLETKONTORET A/S. REJSEGARANTIFONDEN NR.: 650

GENERELLE BETINGELSER  - FÅ UDSKRIFT HOS DIT REJSEBUREAU
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