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MIDDELHAVSCRUISE
NYHET! Med Buss fra Norge !!! NYHET!

Avreise 20.mai - 14 dager - kr. 17 990,-

Mye inkludert!!

Turen for deg som
ikke liker å fly - men
gjerne vil på Cruise
På denne turen kan du bare
møte opp der du vanligvis
går på bussen når du skal
på tur med Kjetils
Bussreiser. Gå ombord i
bussen, lene deg tilbake og
la oss føre deg videre langs
landeveien til Italia og
Venezia hvor vi parkerer
bussen mens vi er på
Cruise. Reiseleder med hele
veien fra Norge, hun/han
bistår med innsjekk,
språklige utfordringer,
sosial hygge og fine
utflukter i land med mer.
Vi besøker flotte havner
som f.eks Dubrovnik i
Kroatia, Kotor i Montenegro,
Santorini og Katakolon i
Hellas

Bli med da vel!

Venezia - Dubrovnik - Montenegro - Santorini - Katakolon

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Våren er her og vi er klare for et koselig eventyr med
sommerlig inspirasjon i Middelhavet - men i dag skal vi ikke
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lenger enn til Göteborg hvor Stena Line ligger og venter på
oss. Vi sjekker om bord og møtes til felles middag og sosial
hygge mens båten legger fra kai. Nattseiling med overnatting i
innvendig dobbeltlugar over til Kiel i Tyskland.

Dag 2: Kiel - Gera
Etter en god frokost ankommer vi Kiel i Tyskland kl. 09.15. Vi
kjører sørover til Gera og sjekker inn på Novotel Hotel for en
natt.Felles middag om kvelden

Dag 3: Gera - Innsbruck

Cruiseferie
Vi har helpensjon under hele
cruiset, det vil si frokost, lunsj
og middag inkludert om bord.
På ut utfluktene kjøper vi vår
egen lunsj - alternativt kan vi
spise når vi er tilbake på
skipet, da restaurantene har
romslige åpningstider. Det gis
tilbud om mange forskjellige
aktiviteter om bord, for
eksempel konkurranser og
underholdning i salonger og
på dekk. Rundt det flotte
poolområdet finnes det
rikelig med solsenger, og for
de som vil holde seg i form er
det et velutstyrt
treningssenter.
Skjønnhetsbehandlinger av
ulike slag kan bestilles i
skipets spaavdeling (koster
ekstra).
På kveldene kan vi slappe av i
en av barene, spille i kasinoet
eller nyte kveldens sceneshow
med profesjonelle artister.

Vi sjekker ut etter frokost og er klare for en fin dag i bussen
med mange flotte syns inntrykk, naturen endrer karakter - til
det bedre og det blir mye flott å hvile øynene på fra
bussvinduet. Langs veien i dag passerer vi rundt Münchener
ring, over Irschenberg før vi etterhvert krysser grensen inn til
Østerrike og frem til vårt hotell ved Innsbruck; Hotel Alpin
Park for middag og overnatting.

Dag 4: Innsbruck - Venezia
Vi fortsetter i et fantastisk alpelandskap over Brennerpasset
og passerer grensen til Italia. Naturen her kan ta pusten fra de
fleste, og vi passerer videre Bolzano, Trento, tett inn på
Gardasjøen, forbi Verona og Padova før vi kommer frem til
vakre Venezia hvor vi skal sjekke ombord på vårt flytende
hjem for de neste 8 dagene.
Rhapsody of the Seas legger fra kai klokken 17.00, og
ettersom Kjetils Bussreiser har sjekket inn gruppen på
forhånd så blir det bare å bytte billetter mot SeaPass/boarding
kort for den enkelte.Etter ombordstigning og vi alle har fått
installert oss på vår lugar så møtes vi til felles info og
omvisning.
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Dubrovnik
Vi befinner oss nå ved
Adriaterhavet hvor vi skal
besøke den kjente byen
Ragusa fra 639, bedre kjent
for oss som Dubrovnik. En
herlig, romantisk og historisk
by hvor nytt møter gammelt

Kotor, Montenegro
Vi forflytter oss fra Kroatia til
Montenegro og mange mener
Kotor er som Dubrovnik for 20
år siden her byen ligger
innerst inne i den
fjordlignende Kotorbukta.
Gamlebyen her ble bygget
mellom 12-og 1400-tallet.

Santorini, Hellas
Mange sier at dette er den
vakreste øya i Hellas maleriske landsbyer med
kritthvite hus - fantastiske
strender, blått hav og bratte
fjellsider - helt,helt
uforglemmelig!

Katakolon, Hellas
Ikke bare en rolig gresk
havneby, men også den
nærmeste byen til antikke
Olympia for de som er historie
interesserte.

Dag 5 - 10 Cruise i Middelhavet ( og litt
Adriaterhavet )
Vi nyter livet og stemningen om bord, og opplever
ubeskrivelige steder som Dubrovnik, Kotor i Montenegro,
vakre Santorini og Katakolon som begge ligger i Hellas.En hel
dag på hvert sted!! Reiselederen er behjelpelig med råd og tips
hva man kan finne på og hvilke utflukter som tilbys. Eller du
kan om du vil; følge reiselederen på hva hun/han måtte finne
på. Gruppen spiser middag til samme tid, med faste bord
under hele cruiset.

Dag 11: Venezia - Rosenheim
Gjennom natten har vi sovet oss tilbake til Venezia i Italia
hvor vi ankommer havnen kl. 06.45. Bare ta det rolig - vi
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spiser en god frokost før vi forlater skipet. Vi plukker opp vår
bagasje i terminalen og fortsetter ut til vår ventende og kjente
Kjetils buss. Vi må dessverre si takk for oss for denne gang til
Italia og vende snuten nordover for middag og overnatting
ved Rosenheim i Østerrike

Dag 12: Rosenheim - Magdeburg
Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig dobbelt
lugar
• 4 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 4 middag og 4 frokost

underveis
• 7 netter ombord på Rhapsody

of the Seas

Etter frokost setter vi kursen mot Tyskland og Magdeburg, vi
passerer blant annet Mü̈ nchen og Nürnberg før vi kommer
frem til vårt gode hotell for middag og overnatting

Dag 13: Magdeburg - Kiel
Etter en rolig start på dagen og litt frokost fortsetter vi vår
ferd gjennom Tyskland. Vi ankommer Kiel i god tid før Stena
Line sin båt klapper fra kai kl. 18.45. Om bord koser vi oss
med turens siste felles middag og en god natts søvn.

Dag 14: Gøteborg - Østlandet
Etter en god frokost, og med alle om bord i bussen, kjører vi
E6 hjemover. På norsk grunn begynner folk å forlate oss for
denne gang og i løpet av kvelden er alle hjemme.

• Alle måltider ombord på skipet

fra middag utreise dagen frem
til og med frokost
ankomstdagen
• Havneavgifter og lokale skatter
• Driks ombord
• Besøk på nevnte steder
• Reiseleder med fra Norge

Tillegg:
Enkeltrom t/r kr: 1190
Innvendig enkelt lugar ombord
på RCCL kr. 6 590,Utvendig lugar kr. 1690 pr pers
når 2 deler
Juniorsuite kr. 29 000,- pr pers
når 2 deler

Vi håper alle har hatt en enestående opplevelse og
kommer hjem med bare god minner og flotte bilder!

