Azamara Jorney - fra Barcelona til København, 23 maj - 6. juni 2010, 14 nætter

Krydstogt
fra Barcelona
til København

Forårskrydstogt fra Barcelona i
Middelhavet til København
Skibet sejler langs Europas atlanterhavskyst med
stop i mange spændende byer. Undervejs besøger
Azamara Journey Gibraltar, Portugals hovedstad
Lissabon og Amsterdam. Skibet ligger også 2 nætter i Greenwich, London.
På denne fantastiske rejse kommer man til at opleve hele 8 forskellige lande. Oplev det skønne forår i Middelhavet, inden turen går ud i Atlanten og
videre op mod det nordlige Europa. Efter 14 skønne
nætter om bord på Azamara Cruises hyggelige skib
Journey slutter turen i København.
Azamara Journey er bygget i år 2000 og er blevet
totalrenoveret i april 2007. Skibet er et mindre,
men yderst eksklusivt skib.
Dansk rejseleder
Nyhed! Nu også inklusiv vin til maden
Priser fra 19.995 kr. pr. person

(ved 2 personer i samme kahyt; udvendig dobbeltkahyt
Eksklusiv ekspeditionsgebyr kr. 150 pr. person, dog max. 300 pr. ordre.

Sejlplan

Priser

23. maj

Fly med Lufthansa fra København eller
Billund til Barcelona,
afgang med skibet kl. 18.00

Pr. person
Udvendig dobbeltkahyt med vindue, kat. 04/05 kr.19.995

24. maj

På havet

Dobbeltkahyt med egen balkon, kat. 1C

kr.20.995

25. maj

Gibraltar kl. 07.00-14.00. Oplev denne
sidste engelske koloni i Europa. Se bl.a. de
vildt levende haleløse aber.

Enkeltkahyt med egen balkon, kat. 1C

kr.34.295

26. maj

Ankommer til Portugals hovedstad Lissabon
kl. 11.30. En spændene og charmerende by.
Besøg bl.a. Europas største akvarium, et
gotisk kloster eller den flotte metrostation.
Afgang igen kl.22:00

27. maj

På havet

28. maj

På havet

29. maj

St. Malo. Denne gamle Middelalder by har
smukke bygninger, museer og cafeer og en
helt speciel atmosfære.
Ankomst kl. 07.00 - 17.15

30. maj

På havet

31. maj

Antwerpen Belgien, skibet ankommer
kl.07.00,med god tid til at opleve den
smukke arkitektur og måske gøre indkøb i nogle af byens mange juveler
forretninger. Afsejling kl. 15:30

1. juni

London, skibet lægger til i Greenwich lidt
uden for London. Der er ankomst kl. 16.30

2. juni

I dag er der mulighed for at udforske
Greenwich eller tage en tur ind til London og
opleve en af de mange muligheder, denne
stor slåede by har at byde på.

3. juni

Greenwich / London,
afgang om morgenen kl. 05.15.

4. juni
ding af

Amsterdam, byen der er kendt for sin blangamle traditioner og moderne liberalisme.
Oplev byen med de mange broer og kanaler. Karakteriseret af næsten udelukkende
flade områder er Holland berømt for vind
møller, tulipaner, kanaler, træsko og ost.
Ankomst kl. 07.00. Afgang kl. 17.00

5. juni

Skibet sejler gennem Kieler Kanalen i Tyskland. Ankomst ca. fra kl. 11:30. Dette er en
ret speciel oplevelse og en god afslutning
på et fantastisk krydstogt.

6. juni

København, ankomst kl. 07.00

OBS! Der tages forbehold for løbende ændringer i sejlplanen
(såsom aflyste destinationer grundet dårligt vejr), trykfejl samt
evt. øvrige pris- eller rejseændringer forårsaget af faktorer, der
ligger uden for Scandinavian Cruise Centers kontrol.

Udvendig enkeltkahyt , kat. 04/05

kr.32.595

Ekspeditionsgebyr, kr. 150 pr person (dog max. kr. 300 pr. ordre)

Årsrejseforsikring verden inkl. afbestillingsforsikring kr.1.070
KUN Afbestillingsforsikring, 6 % af rejsens pris
(Forsikringer kan bestilles hos Scandinavian Cruise Center)
Prisen inkluderer
Fly fra København eller Billund til Barcelona med Lufthansa.
Transfer fra lufthavnen i Barcelona til havnen
14 nætters krydstogt med Azamara Journey i valgte kahytstype
Alle måltider om bord*
Vin til maden
Show og anden underholdning om bord
Drikkepenge på skibet
Havneafgifter
Dansk rejseleder
*dog undtaget måltider i skibets specialrestauranter; i disse
opkræves et tillæg
Prisen inkluderer ikke
Drikkevarer
Skibets udflugter
Personlige udgifter under rejsen
Ekspeditionsgebyr
Afbestillingsforsikring og rejseforsikring
Fakta om skibet
Max passager kapacitet: 694 gæster
Bruttovægt: 30.277
Længde: 181 meter
Serviceniveauet er højt på Azamara Cruises.

