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Från Barcelona till Umeå  
17 – 30 MAJ 2020 

Följ med på denna kryssning där vår svensktalande färdledare är med på hela resan. Vi börjar med 

flyg från Umeå till Barcelona där vi börjar med en natt på hotell för att sedan gå ombord på Costa 

Magica. Vi kryssar sedan norrut för att ta oss upp till Stockholm. Här upplever ni hela 5 europeiska 

länder på en och samma resa! 

 

17 maj flyg:    Umeå – Stockholm Arlanda   17:20 – 18:25  

  Stockholm Arlanda – Barcelona  20:20 – 23:45  

17 – 18 maj BARCELONA: Hotell Taber *** 

     
Hotell HCC Taber är beläget i centrum av Barcelona, nära Rambla de Catalunya och Paseo de Gracia, nära till 

shopping, restauranger och sevärdheter. 

 

18 - 30 maj kryssning: Costa Cruises, Costa Magica 

Barcelona (Spanien) 
 

20:00  

Till havs 
  

Cadiz (Spanien) 08:00  17:30  

Lissabon (Portugal) 08:00  17:00  

Vigo (Spanien) 09:00  18:00  

Till havs 
  

Le Havre (utanför Paris, Frankrike) 08:00  19:00  

Harwich (utanför London, England) 08:00  19:00  

Ijmuiden (utanför Amsterdam, Nederländerna) 08:00  18:00  

Till havs  
  

Till havs 
  

Stockholm  10:00 
 

Stockholm  
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Buss: Den 30 maj efter frukost blir ni upphämtade med buss i hamnen och åker till Arlanda för vidare 

                             flyg hem till Umeå. 

 

30 maj flyg:  Stockholm Arlanda – Umeå   12.30 – 13.30   

 

KUNDKLUBBENPRIS: 17 995:- per person, dubbelhytt insides (ordpris 19 295:-) 

19 995:- per person, dubbelhytt fönster (ordpris 21 295:-) 

21 995:- per person, dubbelhytt balkong (ordpris 23 295:-) 

 

Singeltillägg: 2900:-  

Andra kategorier på förfrågan. 

 

I priset ingår: 

- Go Cruisings färdledare (vid minimum 24 resenärer) 

- Flyg från Umeå till Barcelona inkl. incheckat bagage  

- All transfer (flygplats-hotell-fartyg) 

- 1 natt på hotell i Barcelona inkl frukost  

- 12-nätters kryssning med Costa Magica i vald hyttkategori 

- Bussanslutning från hamnen till Arlanda 

- Flyg från Arlanda till Umeå inkl. incheckat bagage 

 

Under kryssningen ingår:  

- Helpension*  

- Dricks till personalen**  

- Aktiviteter och underhållning  

- Gym  

- Hamnavgifter och skatter  

* Vissa restauranger mot tillägg, betalas ombord.  

** Dricks tillkommer på bar- och SPA notan, betalas ombord. 

 

Tillkommer:  

- Stadsskatt i Barcelona (betalas direkt till hotellet ca 5 EUR per person/natt) 

 

Valfria tillägg: 

- Avbeställningsskydd 

- Reseförsäkring  

- Utflykter 

- Dryckespaket 

 

För att färdledare ska följa med samt att bussanslutningen skall ingå så krävs ett deltagarantal  

om minst 24 personer. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och ändringar utöver vår kontroll.  

 

 

Passar de flesta som tycker om en livlig atmosfär med många aktiviteter och levande musik och dans.  

Tycker du även om den italienska livsstilen kommer du att trivas ombord. 
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COSTA MAGICA 

Passagerare: 3470 

Besättning: 1027 

Längd: 272 m 

Tonnage: 102 587 

Antal däck: 13 

Byggår/renoverad: 2004/2017 

Registreringsland: Italien 

 

 

Ombord Costa Magica råder en italiensk atmosfär. Fartygets många barer, lounger och restauranger 

är inspirerade av vackra, italienska orter som Capri, Bellagio och Portofino. Slutresultatet är färggrant 

och mycket fantasifullt, även köket ombord är till största delen italienskinspirerat. Det finns fyra 

restauranger samt elva barer, inklusive en cognac- och cigarrbar. 

Fartyget har flera pooler, varav en finns under ett öppningsbart tak. Vattenrutschkana, fyra jacuzzis 

och så klart även en barnpool finns ombord.  Fartygets spa erbjuder behandlingar för både ansikte 

och kropp. Här finns också bastu och turkiskt bad.  

Däck fem - Leonardo deck - är fyllt med underhållning från för till akter. Längst fram, framför 

fartygets sex våningar höga atrium, ligger den stora teatern. Akterut avlöser barerna och loungerna 

varandra. För att undvika ”språkförbistring” är underhållningen i teatern till största del icke-verbal 

och innehåller mycket akrobatik, magi och sång. Klädkoden är informell, men ta gärna med 

kavaj/klänning för middagar kvällstid. Shorts är inte tillåtet i huvudrestaurangen. 

För vem?  

Costa Magica passar kryssningsresenärer i alla åldrar. Det finns också mycket program för barn. 

Exempelbilder på hur hytterna kan se ut: 

Insideshytt:                                     Fönsterhytt:                                      Balkonghytt: 
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