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Enestående tilbud!

Cruise i Middelhavet
* Lisboa - Gibraltar - Cartagena
* Valencia - Ibiza - Barcelona
* Avreise 27.oktober - 9 dager

* KUN Kr. 16 990,-

* KUN Kr. 16 990,-

Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - Lisboa
Vi møtes på Gardermoen, klare for å sjekke inn med SAS som
skal ta oss med til Lisboa og Portugal. Etter få timer i luften
setter vi føttene på portugisisk bakke, klare for nye eventyr!
Vår sjåfør møter oss på flyplassen for å følge oss til vår første
natt i varmere strøk: Turim Europa Hotel, men vi har god tid
og møtes til felles middag og sosial hygge før Jon Blund
avlegger sitt daglige besøk.

Dag 2: Lisboa - Ombordstigning
Etter en god natt søvn og med litt frokost i magen sjekker vi
ut av hotellet og tar plass i vår ventende buss. Vi starter med
en guidet rundtur her i Lisboa sammen med vår lokalguide.
Utpå ettermiddagen vender vi snuten mot havnen hvor vi
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Reisefakta:
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sjekker ombord på flotte Celebrity Reflection som skal være
vårt flytende hjem den neste uken. Skipet legger fra kai kl.
17.00 Omvisning,felles middag og sosial hygge ombord

• Transfer Flyplass - Hotell i

Lisboa
• 1 hotellovernatting i Lisboa

med plass i dobbeltrom
• Middag og frokost på hotellet
• Guidet rundtur med buss og

lokalguide i Lisboa
• 8 netter ombord på flott

Celebrity Reflection med plass i
innvendig dobbeltlugar
• Helpensjon ombord
• Havneavgifter og skatter

Dag 3 - 8 Cruise
Vi har 6 hele fantastiske dager foran oss for å nyte livet
ombord, behagelige temperaturer og uforglemmelige besøk i
land. Frokost, lunsj og middag hver dag, men man kan egentlig
spise nesten hele døgnet om man ønsker på Cruise. Første dag
er vi til sjøs, men de andre dagene skal vi besøke flotte steder
som Gibraltar som ligger i Spania, men tilhører England,
idylliske Cartagena, Valencia og Ibiza - En hel dag på hvert
sted! Reiselederen legger opp til felles ilandstigning og
opplegg for de som ønsker.En perfekt tur for å forlenge
sommeren og høsten med mildt og godt vær.

• Driks
• Besøk i Gibraltar, Cartagena,

Valencia og Ibiza
• Guidet rundtur i Barcelona

med buss og lokalguide
• Transfer til flyplassen i

Barcelona
• Flyreise Barcelona- Oslo
• Reiseleder med på hele turen

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 6990,Balkong lugar kr. 3990,- pr pers
når to deler
Ved kjøp av Balkong lugar er
standard drikkepakke inkludert

Dag 9 Barcelona - Oslo
Gjennom natten har vi sovet oss frem til Barcelona i Spania
hvor vi ankommer havnen kl.06.00. Bare ta det rolig - vi
spiser en god frokost før vi forlater skipet, vi plukker opp vår
bagasje i terminalen og fortsetter ut til vår ventende buss. Vi
starter formiddagen med en guidet rundtur sammen med vår
lokalguide, men etterhvert må vi dessverre si takk for oss for
denne gang og vende snuten mot flyplassen, direkte fly til
Oslo.
Vi håper alle har hatt en enestående opplevelse og kommer
hjem med bare god minner og flotte bilder!
På gjensyn!

