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Från Italien till Rio de Janeiro 

15 november – 7 december 2020   

På denna resa så kryssar vi hela vägen från Savona i Italien till Rio de Janeiro i 

Brasilien. Vi gör stopp på både Madeira, Teneriffa och Salvador de Bahia. Resan 

börjar med en natt på den Franska Rivieran innan vi går ombord Costa Fascinosa. 
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16 NOV – 4 DEC KRYSSNING: Costa Cruises, Costa Fascinosa 

1 16-11 Mon Savona (Italy) - 17:00 

2 17-11 Tue Marseilles (France) 09:00 18:00 

3 18-11 Wed Barcelona (Spain) 08:00 18:00 

4 19-11 Thu Cruising - - 

5 20-11 Fri Malaga (Spain) 08:00 18:00 

6 21-11 Sat Cruising - - 

7 22-11 Sun Funchal (Madeira) 08:00 16:00 

8 23-11 Mon St. Cruz de Tenerife (Canary Islands) 09:00 17:00 

9 24-11 Tue Cruising - - 

10 25-11 Wed Cruising - - 

11 26-11 Thu Cruising - - 

FLYGTIDER: 

15 NOV Arlanda – Nice                     10:30   13:35 

06 DEC Rio de Janeiro – Lissabon              17:10    05:40+1 

07 DEC Lissabon – Arlanda                 12:45    18:10 

 

15 – 16 NOV NICE: Mercure Grimaldi Hotel **** 

Mercure Nice Centre Grimaldi ligger i det centrala Nice, 

ca 300 m från stranden och nära Promenade Des Anglais, 

den gamla staden (med restauranger, barer och terrasser), 

spårvagns- och busshållplatser. 
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12 27-11 Fri Cruising - - 

13 28-11 Sat Cruising - - 

14 29-11 Sun Recife (Brazil) 08:00 20:00 

15 30-11 Mon Maceio (Brazil) 07:30 14:00 

16 01-12 Tue Salvador de Bahia (Brazil) 08:00 23:00 

17 02-12 Wed Ilheus (Brazil) 08:00 16:00 

18 03-12 Thu Cruising - - 

19 04-12 Fri Rio de Janeiro (Brazil) 08:00 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 DEC RIO DE JANEIRO: Arena Copacabana Hotel **** 

På hotell Arena Copacabana kan man från allra första stund njuta av den vackra 

havsutsikten. Detta är en perfekt plats för en semestervistelse. Hotellet är beläget 

ca 100 m från Copacabanastranden.  

4 DECEMBER: Utflykt till sockertoppen med 

svensktalande guide och lunch 

När vi anländer till Rio De Janeiro så börjar vi 

med en utflykt till Sockertoppen. Sockertoppen 

består av två linbanefärder upp till den högsta 

toppen som är 396 meter över havet. Utsikten 

härifrån är fantastisk. Efter att ha fått uppleva 

den fantastiska utsikten så avnjuter vi en god 

lunch innan vi beger oss till hotellet där vi ska 

stanna i två nätter.  
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VALBAR UTFLYKT  MED SVENSKTALANDE GUIDE 

5 DEC – CORCOVADO/KRISTUSSTATYN INKL LUNCH 

Den 5 december kan ni välja att ha en dag på egen hand eller följa med på en 

heldagsutflykt till Corcovado. Corcovado är ett 710 meter högt berg i södra delen av 

Rio de Janeiro. Toppen kröns av den 38 meter höga kristusstatyn, Cristo Redentor. 

Fundamentet till statyn är gjord i cement från Cementa i stadsdelen Limhamn i 

Malmö. Därför blev den på 1930-talet känd bland svenska sjömän som "Limhamns-

Jesus. Efter Corcovadobesöket äter vi en god lunch på Palace BBQ Restaurant som är 

ett traditionellt steakhouse. Efter lunchen åker vi till Porto Maravilha.  

 

 

 

 

 

   

PRIS:  1695:- per person  

*För att turen skall bli av krävs ett visst antal deltagare.  

Till lunchen ingår dryck som vatten, läsk, juice eller öl. 

 

PRIS:  35 295:- per person del i insideshytt 

  38 295:- per person i fönsterhytt 

  41 295:- per person i balkonghytt  

Singeltillägg från 6100:-  

I priset inkluderar: 

- Flyg t/r inkl incheckat bagage 

- Svensktalande färdledare från GO Cruising* 

- All transfer   

- 1 natt på hotell i Nice inkl frukost  

- 18-nätters kryssning med Costa Fascinosa i vald hyttkategori  

- Under kryssningen ingår dricks, helpension, underhållning,  

hamnavgifter och skatter 

- 2 nätter på hotell i Rio de Janeiro inkl frukost  

- Utflykt till Sockertoppen med svensktalande guide inkl lunch den 4 dec (ej 

dryck) 

- Avslutningslunch inkl dryck i Rio den 6 dec  

*För att färdledare ska följa med på resan så krävs det minst 20 deltagare. 

6 DECEMBER: Transfer med avslutningslunch 

Vår resa har nått sitt slut och efter utcheckning så tar vi oss till en trevlig restaurang 

för en avslutande lunch tillsammans. Efter lunchen bär det av mot flygplatsen och 

hemresa.   
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COSTA FASCINOSA 

Passagerare: 3800 

Besättning: 1100 

Längd: 289 m 

Tonnage: 133 216 

Antal däck: 13 

Byggår: 2011/2018 

Registreringsland: Italien 

 

Costa Fascinosa är ett av de mest glamourösa fartygen i Costa Cruises flotta. Ett tema 

ombord är klassisk teater och film och fartygets inredning är inspirerad av operor 

som Tosca och Aida. Moderna och mångfacetterade konstverk pryder fartygets 

allmänna utrymmen.  

Ombord finns flera restauranger, inklusive specialrestauranger och restauranger för 

gäster som bor i sviter. Bufférestaurangen och huvudrestaurangen ingår i 

kryssningsbiljetten, där kan du äta frukost, lunch och middag.  Costa Fascinosa har 

också cirka 10 barer, bland annat en cognac- och cigarrbar och en Coffee & Chocolate 

Bar.  

På pooldäcket finns flera pooler, vattenrutschbana, fem bubbelpooler och en 

joggingbana. För familjens minsta finns både lekrum och barnpool. För den som vill 

njuta extra mycket under kryssningen finns ett 6000 kvadratmeter stort spa med gym, 

pool, bastu, ett turkiskt bad samt rum för olika sorters skönhetsbehandlingar.  

Underhållningen ombord tar aldrig slut! Det finns en 4D-biograf, ett casino, ett 

bibliotek, en tre däck hög teater där det visas shower varje kväll, ett disco samt flera 

butiker.   

För vem? 

En kryssning med Costa Fascinosa passar alla som vill ha ett stort utbud av aktiviteter 

och program: unga, barnfamiljer, par och äldre resenärer. Och för dig som gillar en 

Italiensk och livlig atmosfär. 

Exempelbilder på hur hytterna kan se ut:  

Insideshytt:                                       Fönsterhytt:                                     Balkonghytt

Med reservation för ändringar. 
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Med reservation för ändringar. 
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