
Medelhavet

Dag 1  Rom (Civitavecchia), Italien 
Dag 2   Till havs
Dag 3  Santorini, Grekland
Dag 4  Efesos (Kusadasi), Turkiet
Dag 5  Mykonos, Grekland
Dag 6   Till havs
Dag 7  Neapel, Italien
Dag 8  Rom (Civitavecchia), Italien

13 - 21 juni 2020

Kryssning: Explorer of the Seas 14 -21 juni 

Medelhavet erbjuder några av Europas mest klassiska kulturella sevärdheter – tillsammans med härligt  
väder.Följ med på denna medelhavskryssning för att utforska det antika och arkeologiska Efesos, smaka på 
det klassiskt italienska i Neapel, koppla av på en av Mykonos vackra stränder och avnjut ett glas vitt vin på  
den romantiska vulkanön Santorini.

9 dagar 
16 995:-fr.

Flyg Norwegian: 13 juni Arlanda - Rom 07.25 - 10.35

Transfer: Vid ankomst i Rom hämtar en buss upp er 
och åker ni sedan vidare till ert hotell i hamnstaden 
Civitavecchia. För incheckning på ert hotell.

Hotell San Giorgio: Ni bor i dubbelrum inkl. frukost 
Hotellet erbjuder transfer till fartyget så när ni checkat 
ut från hotellet tar ni den till hamnen för incehckning 
och en sen lunch ombord fartyget. 

Vi reserverar oss för ändringar utöver vår kontroll.              info@gocruising.se               0770 - 220 200            gocruising.se

Reseprogram 13 - 21 juni

Transfer: När ni kommer tillbaka från avslutad  
kryssning hämtar en buss upp er i hamnen och  
kör er till flygplatsen.

Flyg Norwegian: 21 juni Arlanda - Rom 20.15 - 23.30

Prisinformation 

I priset ingår:
• Flyg Tur/Retur Arlanda med Norwegian 
• Transfer från flygplats - hotell - fartyg - flygplats 
• 7 nätters kryssning ombord Explorer of the Seas  
   i vald hyttkategori inkl. helpension

Under kryssningen ingår: 
• Alla måltider ombord*
• Aktiviteter ombord
• Underhållning och shower varje kväll
• Gym ombord
• Hamnavgifter och skatter
• Förbetald dricks till hytt- och serveringspersonal **
* Vissa restauranger mot tillägg, betalas ombord.
 ** Dricks tillkommer på bar- och SPA notan, betalas ombord.

Pris: 
16 995:- per person och del i insideshytt 
18 995:- per person och del i fönsterhytt
20 995:- per person och del i balkonghytt


