
Middelhavet rundt med Costa
Pacifica

Middelhavet rundt med Costa
Pacifica

15 998,-
Pris per person - Fra kr

15 dager
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Bli med på et herlig cruise til det deilige Middelhavet i høst. Selv
om det er kjølig her hjemme, er Middelhavets høstsol varm og
strålende. Fra Barcelonas spesielle arkitektur, til spennende
Haifa i Israel, tar dette cruiset dere med på forrykende
opplevelser i 7 ulike land, og 9 byer. På disse 15 dagene er
mulighetene store for å krysse av en rekke destinasjoner på
bucketlisten!
Dere besøker blant annet Sicilia, Israel, Kypros, Egypt og Malta,
så det er bare å glede seg til et 15-dagers eventyr blant Europas
vakreste havneområder.
Dere seiler trygt om bord Costa Pacifica, i hyggelige og
luksuriøse omgivelser - full av fasciliteter og aktiviteter som
underholder dere underveis.

Napoli med verdens beste pizza

Besøk i Israel med mulighet for å se Jerusalem,
Betlehem og Masada

Egyptisk historie i Alexandria

Spennende middelalderhistorie på Kypros

Nyt den fantastiske kulturbyen Marseille i Frankrike

Pompeii og Vesuv i Napoli



Dagsprogram

no
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08.11.23: Avreise fra
Norge | Avseiling fra
Barcelona
Turen starter i Oslo eller Bergen med avgang fra Oslo kl.
06.10 og fra Bergen kl. 06.15 med Lufthansa til
Frankfurt, hvor det er mellomlanding. Kl. 09.50 flyr dere
videre mot Barcelona med forventet ankomst kl. 11.50.

Dere får bagasjen deres, før dere tar buss til havnen i
Barcelona, der Costa Pacifica ligger til kai og venter på at
dere skal stige om bord.

Det er avseiling fra Barcelona kl. 19.00, og kursen settes
mot cruisets første reisemål, Marseille i Frankrike.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

09.11.23: Marseille,
Frankrike
Det er ankomst i Marseille kl. 09.00. Marseille er
Frankrikes nest største by og har en lang og eksepsjonell
fortid, som gjør byen uhyre interessant å besøke.

Marseille er Frankrikes nest største by og var i 2013 en
europeisk kulturby. I den anledningen ble byen renovert,
som i stor grad kan synes i bybildet. Museer, gallerier og
bygninger fikk en ordentlig shine-up, som alle nyter godt
av nå.

Byens største attraksjoner er uten tvil den gamle havna,
Port Vieux, og den bergtagende utsikten fra den
imponerende katedralen Basilique de Notre Dame de la
Garde, som ligger på fjellet høyt over byen.

Spis en god lunsj i det gamle havnekvarteret, og nyt en av
de lokale spesialitetene, bouillabaisse eller moules frites,
eller prøv den lokale drinken Pastis, som blir servert på



Den store katedralen i Marseille
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enhver bar.

Setter man pris på gastronomiske opplevelser, så er
Marseille byen hvor fiskeretten/suppen Bouillabaisse ble
oppfunnet. Så det finnes jo ikke noe bedre sted å smake
den enn her!

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram i Marseille. Her finner
dere flere muligheter for hvordan man kan oppleve
Marseille best mulig. Dere finner også informasjon om de
historiske byene i opplandet, som den gamle franske
byen Aix-en-Provence, den katolske pavebyen Avignon
og den gamle romerske byen Arles med amfiteater og
mye mer.

Marseille forlates igjen kl. 18.00, og skipet seiler mot den
nord-italienske havnebyen Savona, som dere ankommer i
morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

10.11.23: Savona, Italia
Kl. 08.00 om morgenen ankommer dere den skønne
nord-italienske byen Savona. Skipet legger til kai helt
inne i byen i det vakre havneområdet. Det gjør at det er
ganske enkelt å gå fra skipet og rett opp i den gamle
bydelen. Over havnen og byen troner den gamle
festningen Priamar fra 1600-tallet. Og med god grunn er

det også Savonas største attraksjon og absolutt verdt et
besøk. Nesten like så populær er den gamle katedralen
Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Allerede når dere forlater skipet vil dere legge merke til
et av byens andre kjennetegn, nemlig det vakre tårnet La
Torretta, som stammer fra Middelalderen. Ikke langt
derifra kan dere se et annet tårn, Torre del Brandale fra
1100-tallet. Ved å gå gjennom Torre del Brandale
kommer dere inn til den gamle bydelen. Denne bydelen
er liten, men veldig sjarmerende med vakre gamle hus,
flotte kirker og mange kaféer og restauranter. Det meste
ligger sentrert rundt Via Pia.

Dere må heller ikke gå glipp av det sixtinske kapell, for
det finnes nemlig et i Savona, ikke like praktfullt som det i
Roma, men fortsatt imponerende og verdt et besøk.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Via Paleocapa og il Palazzo dei Pavoni
Palazzo delle Palle, en vakker bygning i Art
Nouveau stil
Museene Museo della Ceramica & Pinacoteca
Civica

Det anbefales at dere sjekker rederiets utfluktsprogram i
Savona. Kl. 16.30 forlater dere Savona og seiler til
Sør-Italia, til pizzaens hjemby Napoli.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica



Den gamle bydelen i Marseille
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11.11.23: Napoli, Italia
Kl. 14.00 legger Costa Pacifica til kai i Napoli.

Napoli ble grunnlagt av grekerne i ca. år 600 f.kr. og byen
preges av klassisk arkitektur og rik historie, men er i dag
en moderne by. Langs de utallige brosteinsgatene finner
man kafeer og pizzeriaer, og når det gjelder mat så er det
en ting dere må spise mens dere er i Napoli. Det er
selvfølgelig pizza, en klassisk margherita med lokale
ingredienser og ferske råvarer - et must for å få en ekte
smak av Italia.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Spasere rundt i gamlebyen, Centro Storico
Ta taubane opp til Vomero - flott utsikt over byen
og til vulkanen Vesuv
Havneområdet i Napoli
Spaccanapoli
Katedralen Chiesa de San Lorenzo Maggiore
Palazzo Cuomo

Det anbefales at dere sjekker rederiets utfluktsprogram
for mer informasjon.

Dere reiser videre kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

12.11.23: Catania, Sicilia,
Italia
Det er ankomst til Catania på Sicilia kl. 10.00.

Catania er en vakker og historisk by, som i århundrer har
levd i den truende skyggen av den nærliggende vulkanen
Etna. Catania er oppført på UNESCOs verdensarvsliste
da den etter et ødeleggende Etna-utbrudd og et
jordskjelv på slutten av 1600-tallet ble bygget opp igjen i
gjennomført barokkarkitektur, som på daværende
tidspunkt var den ledende arkitektoniske stilen.

På mange andre områder er Catania en veldig livlig by
med masse kaféer, restauranter og barer. I nesten alle
italienske byer er formiddagsmarkedene en opplevelse i
seg selv, hvilket også er tilfellet i Catania. Her er det
spesielt fiskemarkedet La Pescheria, som tiltrekker seg
oppmerksomheten.

Det er mange utfluktsmuligheter i Catina og dets omeng,
og her kan vulkanen Etna nevnes først. Av andre
utfluktsmuligheter utenfor Catania kan vi anbefale
byene, Taormina og Syracuse. Taormina er Italia på sitt
beste med fargerike hus, bratte gater, sitrontrær,
bourgainvillaer, blomster overalt og det bugner med
kirker. Syracuse er en gammel historisk by som ble
grunnlagt av grekerne i Antikken. Selvsagt er det derfor
flere antikke severdigheter her, og byen er også på
UNESCOs verdensarvsliste.



Den gamle havnen i Marseille
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Det anbefales at dere sjekker rederiets utfluktsprogram i
Catania for å få mest mulig ut av dagen.

Det er avseiling fra Catania kl. 18.00, og nu venter det to
dager på havet for å fordøye alle inntrykkene reisen
allerede har gitt dere.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

13.-14.11.23: Til sjøs
Nyt to hele dager på havet hvor dere kan slappe av, og
bruke Costa Pacifica for alt det er verdt!

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

15.11.23: Haifa, Israel
Dere ankommer Haifa i Israel kl. 06.00 denne morningen.
Det er satt av god tid i Israel, som er en destinasjon man
ikke finner ofte på cruise-ruter. Så gled dere til å gå på
oppdagelse i Det Hellige Land. Det er først avseiling fra
Haifa kl. 18.00.

Dere kan bli med på en av rederienes utflukter, hvor dere
for eksempel kan besøke Jerusalem, Betlehem eller

Nazaret.

Hvis dere tar en tur til Jerusalem, er det opplagt å besøke
gamlebyen og de flotte gamle kirkene, synagogene og
moskeene som finnes her. Bydelen er oppdelt i fire
kvarterer, som kulturelt og religiøst er meget forskjellige
og spennende å utforske: Den kristne bydelen med
Gravkirken, den muslimske bydelen med flotte moskéer
og Tempelfjellet, Den jødiske bydelen med klagemuren
og den armenske bydelen.

Betlehem ligger ikke langt fra Jerusalem, og her er det
blant annet Fødselskirken som er verdt et besøk. Kirken
ble bygget på 300-tallet, på det stedet hvor man mente
at Jesus ble født. Under selve kirken gjemmer det seg
også flere grotter. Se etter den åttekantede sølvstjernen,
som visstnok skal markere det eksakte stedet Jesus ble
født.

Nasareth, som ligger i Galilea, nord i Israel, er den største
og mest moderne arabiske byen i landet. Nasareth er
også en utrolig viktig by for Kristendommen, og en av de
viktigste attraksjonene er Bebudelseskirken, som ligger
der hvor det sies at Josef og Maria bodde.

Haifa er i seg selv også en interessant by å utforske, og
velger dere å tilbringe dagen her, kan vi anbefale dere å
ta en tur opp til Karmelfjellet og se makeløse Bahai
Gardens, også kalt for «Haifas hengende hager», som er
et ytterst flott syn. Av samme årsak finnes denne plassen
på UNESCOs verdensarvsliste.



Innseilingen til Marseille
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Dere forlater Haifa igjen kl. 21.00, og Costa Pacifica
seiler nå mot Kypros.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

16.11.23: Limassol, Kypros
I dag kl. 08.00 ankommer dere Kypros nest største by,
Limassol. Byen ligger vakkert til på den sørlige kysten av
øya ved Akrotiribukta. Limassol har dype røtter og går
tilbake til Romerriket hvor den het Neapolis, og ligger
mellom de to antikke byene Amathus og Kourion. Byen
har den største handelshavnen i Middelhavet og er blitt
et mer og mer populært feriemål da ut over det gode
klima og det glitrende havet, byr på en rekke spennende
museer og arkeologiske utgravningssteder.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Limassol slott. Dette middelalderslottet som er fra
den Bysantiske tiden er 1 av 10 slott på Kypros og
er fra rundt år 1000.
Arkeologisk museum. Byr på en interessant
samling av artefakter som går fra steinalderen til
Romerriket.
Folk Art Museum. Byr på en spennende samling av
kypriotisk kunst og håndverk fra de siste 200 år.
Den offentlige parken. Beliggende langs kysten, er

denne vakre, frodige parken et flott sted å nyte
lokal vegetasjon. I parken fins også en liten zoo.

Dere forlater denne spennende øya kl. 14.00, og kursen
settes nå mot Egypts kyst.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

17.11.23: Alexandria,
Egypt
Costa Pacifica ankommer Alexandria kl. 06.00 om
morgenen, og dere har helt frem til midnatt til å oppleve
Egypt.

Alexandria
Alexandria, også kjent som «Middelhavets perle», ble
grunnlagt av Alexander den store i 331 f.Kr., og var
hovedstaden i Egypt i nesten tusen år. Alexandria var
kjent for sitt fyrtårn (Pharos), et av de syv underverkene i
den antikke verden; dets bibliotek (det største
biblioteket i den antikke verden); og katakombene til
Kom el Shoqafa, et av middelalderens syv underverker.

Byen vokste på begynnelsen av det 19. århundre under
industrialiseringsprogrammet til Mohammad Ali,
visekongen i Egypt. Den nåværende byen er hjemsted for



Tårnet Leon Pancaldo i Savona - skipet ligger typisk rett ved siden av
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Egypts ledende havn og et stort industriområde, hvor det
produseres raffinert råolje, asfalt, bomullstekstiler,
bearbeidet mat, papir, plast og styrofoam.

En dag i Alexandria går fort. Det er mye å oppleve både i
og utenfor byen, så planlegg tiden din godt slik at du får
med deg så mange inntrykk som mulig.

Noen av hovedattraksjonene inkluderer:

Fortet Qaitbay, bygget i 1477 som beskyttelse mot
korsfarerne og i dag Sjøfartsmuseet.
Kirkegården Mostafa Kamel, bestående av
gravmonumenter fra det andre århundre f.Kr., alle i
utmerket stand og vakkert dekorert. Kirkegården
er oppkalt etter en av Egypts største politiske
personligheter. Det var Mostafa Kaml som uttalte
den berømte setningen: «Hvis jeg ikke ble født som
egypter, ville jeg gjerne vært egypter».
Katakombene Kom el-Shouqafa, er et historisk
arkeologisk sted, og regnes for å være et av de 7
underverkene i den antikke verden. Disse
katakombene ble oppdaget ved en tilfeldighet i år
1900 og er den største kjente romerske
gravplassen i Egypt. Katakombene - bygget i det 2.
århundre e.Kr. - består av tre nivåer med graver og
kamre hvor de døde kroppene ble senket.
Pompey's søyle. Et 25 meter høyt
granittmonument, bygget til ære for keiser
Diokletian i 297 e.Kr. Det avgrensede området der
søylen står har også andre ruiner og skulpturer

som Serapium-oraklet.
Det romerske amfiteateret, Kom El-Dikka, bygget i
det 2. århundre e.Kr., bestående av 13
halvsirkelformede nivåer laget av hvit og grå
marmor med marmorseter for opptil 800 tilskuere.
Den ukjente soldats grav, til ære for det egyptiske
militæret.
Bibliotheca Alexandrina. Et stort moderne
bibliotek og forskningssenter bygget i nærheten av
stedet for det tidligere biblioteket i Alexandria.
Alexandria Nationalmuseum. Historisk museum
med mer enn 1800 arkeologiske stykker utstilt
kronologisk: Kjelleren er avsatt til forhistorisk og
farharonisk tid.

Når dere har opplevd all historien dere har plass til, kan
det være tid for litt shopping i Souq-distriktet. I den
vestlige enden av Tahrir-plassen finner man et travelt
souqområde, fylt med markedsboder hvor man kan kjøpe
fisk eller kjøtt, stoppe på en kafé eller finne butikker som
selger alt fra krydder til arabiske lykter. Det er også her
man finner lokale skreddere, gull og sølv, naturmedisin og
mat.

Dette er bare et lite utvalg av severdighetene, og da har
vi ikke nevnt pyramidene i det hele tatt, som kan
oppleves på en dagstur.

Sjekk ut selskapets utflukter for å få mest mulig ut av
tiden, spesielt for turer utenfor Alexandria.



Karakteristiske tårn i Savona
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Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

18.-19.11.23: 2 dager til
sjøs
Nyt 2 dager på havet hvor dere kan slappe av, og bruke
Costa Pacifica for alt det er verdt!

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

20.11.23: Valletta, Malta
Kl. 08.00 om morgenen ankommer dere den skjønne
ferieøya Malta. Her har dere hele dagen til å boltre dere i
fascinerende kultur & historie, annerledes og fin natur,
samt det sjarmerende bylivet i Valletta.

Havnen i Valletta er Maltas pulserende hjerte og har en
viktig historisk betydning og strategisk beliggenhet i
Middelhavet. Under oppholdet deres her, må dere ikke
gå glipp av de hyggelige gatene og de fargerike og
dekorerte fasadene. Dere kan også dra på et storslått
besøk til Barrakka Gardens og The Cathedral of St. John
the Baptist.

Et besøk til naboøya Gozo er også verdt et besøk. Her
kan dere blant annet beundre skjønnheten til de
naturlige skulpturene som er formet av det buldrende
havet. Hovedstaden Victoria er også en fin by med flotte
kirker og en betagende citadell.

Valletta er Maltas administrative og finansielle
samlingspunkt, med flere regjeringsavdelinger som har
kontorer i byens gamle, historiske bygninger.

Til tross for byens lille størrelse er Valletta pakket med
historiske severdigheter og bygninger datert helt tilbake
til det 16. århundre. Faktisk er byen så historisk preget,
at den offisielt har vært på UNESCO's verdensarvsliste
siden 1980. Det er altså ikke bare et monument,
naturfenomen eller noe annet, men rett og slett hele
byen som er annerkjent av UNESCO for sin historiske og
kulturelle verdi. Det er fremdeles ikke turister i overflod
her, så dere kan nyte en rolig og fin dag i denne
fantastiske byen.

Gå ikke glipp av:

The Cathedral of St. John the Baptist
The Gardens of Barrakka
The Magistral Palace

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram og se hva som finnes
av spennende opplevelser i og utenfor Valletta. Kl. 20.00
forlater dere denne herlige middelhavsøya, som er det
siste reisemålet på sjøreisen i Middelhavet.



Katedralen Albenga i Savona
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Costa Pacifica setter nå kursen tilbake mot Barcelona,
hvor reisen slutter i overimorgen. I morgen er det nok en
hel dag på havet med tid til å fordøye alle inntrykkene fra
turen.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Costa Pacifica

21.11.23: Til sjøs
Nyt en dag på havet hvor dere kan slappe av, og bruke
Costa Pacifica for alt det er verdt!

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

22.11.23: Ankomst til
Barcelona, Spania |
Hjemreise til Norge
Det er ankomst til Barcelona kl. 13.00. Lunchen nytes før
dere skal gå i land iht. skipets instrukser. Det er arrangert
busstransport fra skipet til flyplassen i Barcelona, hvor
flyet går kl. 18.25 mot Frankfurt. Det er forventet
ankomst til Frankfurt kl. 20.35.

I Frankfurt er det tid for å si farvel til deres medreisende,
da gruppen splittes i reisen mot Bergen og Oslo.
Reisende mot Bergen har avgang kl. 21.20 med ankomst
kl. 23.20. Reisende til Oslo har avgang kl. 21.40 med
forventet ankomst kl. 23.40.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj på skipet
Overnatting: Costa Pacifica

Drikkepakker tilkjøp -
Spesialpris på
drikkepakker
Dere kan velge å kjøpe drikkevarene om bord på skipet
eller kjøpe en drikkepakke på forhånd. Avhengig av
hvilken pakke dere kjøper kan dere nyte ubegrenset
drikkevarer, med og uten alkohol, ved måltider eller hele
døgnet rundt.

På dette seillaset er det spesialpris på nedstående
drikkepakker hvis dere bestiller før avreise.

Lunch and Dinner NOK 2.195
Dette er den riktige drikkepakken for dere som ønsker å
nyte et kaldt glass vin eller en kjølig øl til måltidet. Nyt et
godt utvalg av vin, øl og leskedrikker til lunsj og middag.

MyDrinks NOK 4.720



Utsikt til Napoli og Vesuv
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Dette er den perfekte pakke for dere som er ekstra glade
i cocktails. Utover leskedrikker, vin, øl og kaffe, kan dere
velge mellom minst 34 forskjellige alkohol og alkoholfrie
cocktails og drinks. I tillegg inkluderer pakken en flaske
vann per person (maks. 2 per lugar) per dag.

My Drinks Plus NOK 6.410
My Drinks Pluser den ultimate drikkepakken, som
inkluderer alle drinker på menyene med en verdi på
opptil 9 EUR, molekylære cocktailer og premiummerker.
Fine viner, spesialøl og all spesialkaffe inkl. Illy-produkter
samt drikke fra minibaren er også inkludert. I tillegg
inkluderer pakken vann på flaske.

My Soft Drinks NOK 3.375
My soft drinks er den alkoholfrie pakken, som inkluderer
ubegrenset inntak av drikke uten alkohol, brus, diverse
juice, energidrikker osv. samt kaffe og te. Pakken gjelder
for nevnte drikke i glass.

Drikkepakken er personlig og skal bestilles av alle gjester
som deler lugar. Pakkeprisen er per person og er
inkludert tips.

Fast pris | Fast avreise -
BENNS' unike
reisekonsept

De fleste av våre cruise faller inn i vårt eget reisekonsept
kalt 'Fast pris, fast avreise'. Dette reisekonseptet, som
kun BENNS tilbyr, er målrettet de reiselystne nordmenn
som både ønsker individuell fleksibilitet og muligheten
for sosialt samvær med andre under reisen. Navnet har
det fått da konseptet er en mellomting mellom
gruppereiser og individuelt skreddersydde reiser.

En av de store forskjellene i forhold til 'normale'
gruppereiser er at våre cruise med 'Fast pris, fast avreise'
ikke er med reiseleder, da det er vår erfaring at man ikke
behøver en fast reiseleder på cruise. Dette er også med
på gi dere en lavere pris.

Dette konseptet kombinerer altså gruppereisens
fordeler med den skreddersydde reisens individuelle
frihet. Dere kan lese mer om konseptet her.

https://www.benns.no/hva-er-reiser-med-fast-pris-og-fast-avreise


Priser og avganger
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BEMERK: Denne reisen har fast avreise og en fast reiserute hvor dere reiser sammen med andre nordmenn. Ta kontakt med
en våre reiseeksperter, hvis dere er interessert i en annen avreisedato.

Avreise d. 8. november 2023

PRIS PER PERSON KR   15.998,-

Dobbel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   21.998,-

Singel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   16.998,-

Dobbel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   22.998,-

Singel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   17.998,-

Dobbel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   24.998,-

Singel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   18.998,-

Dobbel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   25.998,-

Singel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   19.998,-

Dobbel balkonglugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   27.998,-

Singel balkonglugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   20.998,-

Dobbel balkonglugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   28.998,-

Singel balkonglugar Premium
false



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Flyreise Oslo/Bergen-Barcelona t/r med Lufthansa
inkl. skatter og avgifter

Busstransfer fra flyplassen til skipet

14 netters cruise med Costa Pacifica

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Tips til lugarpersonale og kelnere i restauranten

Busstransfer fra skipet til flyplassen

Reservasjonsgebyr

Avbestillings- og reiseforsikring

Drikkevarer

Utflukter under cruiset

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-middelhavet/costa-pacifica-08nov23-middelhavet-rundt-106769?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-middelhavet/costa-pacifica-08nov23-middelhavet-rundt-106769%3E

