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Vil du feire jul og nyttår litt annerledes i år? Da kan vi foreslå et
cruise til Kanariøyene om bord behagelige Costa Firenze!
Skipet kaster anker fra Barcelona og herfra skal du bare lene deg
tilbake å nyte den ene destinasjonen etter den andre. Opplev
blant annet Marseille og det rå havnemiljøet, frodigheten på
Madeira og de tradisjonelle byene og bygningene på hele fire
Kanariøyer: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura og Lanzarote.
Etter masse opplevelser og juledager i varmen vender Costa
Firenze tilbake til Spania, hvor dere vil besøke historiske Cadiz
etterfulgt av Barcelona.
Underveis blir det flere dager med mulighet for å nyte fasilitetene
om bord Costa Firenze og slappe helt av.

Se middelalderbygningene i Marseille og Savona

Smak den tradisjonelle paellaen i Valencia

Nyt Funchals portugisiske sjarm på Madeira

Besøk de sjarmerende gatene i Las Palmas, Gran
Canaria

Opplev Tenerifes ville natur inkl. vulkanen Teide

Utforsk Lanzarotes rå natur og vakre strender

Dere reiser med andre nordmenn



Dagsprogram

no
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20.12.23: Avreise fra
Norge til Spania | Avgang
cruise
Det er avgang fra Bergen kl. 06.10 og fra Oslo kl. 06.30
mot Amsterdam. Etter et kort opphold med flybytte
fortsetter du fra Amsterdam kl. 10.05, med forventet
ankomst i Barcelona kl. 12.15.

TILLEGG FOR REISE TIL/FRA BERGEN: 2.300kr pr
person

Vel fremme i Barcelona er det arrangert busstransport til
havnen, hvor Costa Firenze ligger ved kaien og venter på
din ankomst. Foran på skipet er det umiddelbar
innsjekking, ombordstigning og overnatting i valgt lugar.
Det er mulighet for å nyte en sen lunsj på båten.

Det er avgang fra Barcelona kl 18.00, og Costa Firenze
setter kursen mot den franske havnebyen Marseille, som

du kommer til i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

21.12.23: Marseille,
Frankrike
Det er ankomst i Marseille kl. 08.00. 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



Havnen og Basilikaen i Marseille
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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
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 Firenze

22.12.23: Savona, Italia

Kl. 08.00 om morgenen ankommer dere den skjønne
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



Hyggelige Savona i Nord-Italia
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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 Firenze

23.12.23: Til sjøs
Nyt en hel dag til sjøs, og lad batteriene.

Dere har muligheten til å utforske skipet, som ble bygget
som en hyllest til Firenze. Om bord på Costa Firenze kan
dere nyte de vakre omgivelsene og dra nytte av
aktiviteter for enhver smak og aldre, utsøkt mat fra tre
prisbelønte italienske kokker og velvære fra skipets
personale.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

24.12.23: Valencia, Spania
I kveld er det julaften, men først venter en dag i den
spanske byen Valencia.

I dag kl. 09.00 ankommer dere den storbyen Valencia og
her har dere til kl. 18.00 til å boltre dere i fascinerende

kultur og historie og storbyliv i Valencia.

Valencia er den tredje største byen i Spania og er
sammen med Barcelona den viktigste havnebyen i landet.
Valencia ble grunnlagt av romerne tilbake i 137 f.Kr.
Etter romerne kom vestgoterne og deretter maurerne i
to omganger. I 1228 ble byen befridd fra maurerne av
Kong James I av Aragon i Spania, som straks endret
byens moské til en kirke.

Valencias historiske sentrum er blant de største i Spania
og er fylt av antikke monumenter og historiske
bygninger. Byen har gjennomgått en gradvis
transformasjon fra industriby til turistby, med en
spennende blanding av ny, moderne arkitektur og den
gamle historiske bykjernen.

Byen har mange attraksjoner:

Plaza de Toros - den store tyrefekterarenaen
Plaza Ayuntamento - byens største torg, med
rådhuset
Plaza Mercado med tre fantastiske byggverk: La
Lonja («silkebørsen» - tidligere handelssenter for
silke), Mercado Central markedsplassen) og Santa
Juanes (kirke)
Plaza de la Reina med den imponerende katedralen
Byportene Torres de Serranos og Torres de Quart
Plaza de la Virgin med den gamle basilikaen (ligger
bak den store katedralen)



Klokketårnet i Valencia
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Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere seiler videre kl. 18.00 og nå går turen mot Madeira.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

25.-26.12.23: Til sjøs
Nyt et par dager til sjøs, og lad batteriene.

Dere har muligheten til å utforske skipet, som ble bygget
som en hyllest til Firenze. Om bord på Costa Firenze kan
dere nyte de vakre omgivelsene og dra nytte av
aktiviteter for enhver smak og aldre, utsøkt mat fra tre
prisbelønte italienske kokker og velvære fra skipets
personale.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

27.12.23: Funchal,
Madeira
Dere ankommer Funchal kl. 08.00. Funchal var en av
Portugals mest betydningsfulle byer på slutten av
1400-tallet, hvor produksjonen av sukker var på sitt
høyeste, og har en fremtredende arkitektur fra den tiden.

På mange måter minner Funchal om sin by-«storebror»,
Lisboa. I dag bor det ca. 100 000 innbyggere her, og
Funchal er både byens og øyas største inntektskilde.

Funchal regnes for å være en av Portugals vakreste byer,
og er ganske interessant på grunn av dens historisk
betydningsfulle bykjerne. På toppen av det hele venter
det er et solrikt og mildt klima nesten hele året.

Funchal ble grunnlagt i 1424 av João Goncalves Zarco,
og byens gode beliggenhet med havnen ble etter hvert
allment kjent som gjorde at det på kort tid kom flere
bosettere hit. Funchal utviklet seg snart til et urbant
område, og i forbindelse med oppdagelsen av den nye
verden ble byen et viktig omdreinings- og transittpunkt.
Faktisk bosatte Christofer Columbus seg her i en
periode. På 1600-tallet ble vinproduksjon en betydelig
inntektskilde, ikke minst på grunn av
sukkerproduksjonen mistet verdi.

Øyas/byens mest populære attraksjoner er nok:

Katedralen Sé fra 1493 med det berømte tretaket
Monte Palace Hotel Gardens
Colegio Church (Igreja de Sao Joao Evangelista) fra
1647, med sin vakre utsmykning innenfor dens fire
vegger
São Lorenzo Palace - halvt fort, halvt palass
Santa Clara klosteret fra slutten av 1400-tallet
Jardin do Palheiro, en gammel engelsk park
Madeiras botaniske hage



Frodige Madeira
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Funchal er kjent for sin kjelketur (!), den såkalte
Toboggan Ride som starter fra toppen av byen og
herfra i susende fart kjører ned langs de snevre og
svingete veiene ned mot bunnen av byen.
"Sjåførene» sørger for at du får en gøyal tur.

Dere tar farvel med Funchal og Madeira kl. 18.00, og
Costa Fasciosa setter kursen mot Gran Canaria.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

28.12.23: Las Palmas, Gran
Canaria, Spania
Dere ankommer Las Palmas kl. 13.00.

Las Palmas er en stor by med en fantastisk stemning,
hvor det beste fra andre spanske storbyer kombineres
med en eklektisk miks av andre kulturer inklusiv den
afrikanske, den kinesiske og den indiske. Her finner man
en energi som man normalt forbinder med byer i det
sørlige Middelhavet og det nordlige Afrika. Byens gamle
bydel heter Vegueta og er en stor severdighet med smale
gater, vakker arkitektur og imponerende kirker. På den
andre siden av byen ligger et mer moderne område ved
Las Canteras stranden.

De 3 must-see attraksjoner i Las Palmas:

Casa Museo de Colon
Dette fascinerende museet dokumenterer Columbus'
reiser og har dessuten utstillinger som beskriver
Kanarieøyenes historiske rolle i forbindelse med den
transatlantiske handel.

Playa de las Canteras
Denne 3 km. lange sandstranden med gul sand betraktes
av mange som en av de beste bystrendene i verden.
Langs stranden går er det en flott promenade med mange
kaféer, restauranter og hoteller. Så her er det alltid livlig
og gode betingelser for 'people watching'.

Catedral de Santa Ana
Katedralen ligger på en vakker plass i den gamle bydelen
og er byens spirituelle hjerte. Den neoklassisistiske
fasaden står som kontrast til katedralens indre, som er et
fint eksempel på hva noen vil kalle 'atlantisk gotikk' med
høye søyler som etterligner palmetrær. Det er også flere
malerier av Juan Miranda, øyas mest respekterte
kunstner fra 1700-tallet.

Gran Canaria er en meget fjellrik og naturskjønn øy.
Øyens midtre er preget av høye fjell, dype daler, frodig
natur og sjarmerende og pittoreske landsbyer, som bl.a.
Tejeda. Øya er omkranset av fine strender, spesielt i sør
hvor de mest kjente ferieområdene ligger. Her finner
dere også det enorme Maspalomas område med de
fantastiske sanddynene skapt av sand fra Sahara.



Las Palmas, Gran Canaria
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Det er avgang fra Las Palmas kl. 21.00, og nå venter
Tenerife.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

29.12.23: Santa Cruz,
Tenerife, Spania
Skipet ankommer Santa Cruz på Tenerife kl. 08.00. Dere
har nå hele dagen på å oppleve Santa Cruz og resten av
Tenerife.

Spansk øysjarm i Santa Cruz

Santa Cruz har alle de sjarmerende trekkene som man
kjenner fra andre spanske byer. Byen er hovedstaden på
ferieøya Tenerife samt i provinsen av samme navn, noe
som inkluderer øyene La Palma, La Gomera og El Hierro.

Santa Cruz er en rolig og fredelig by med utallige vakre
torg og gater. Her finnes det et hav av hyggelige parker,
blant annet García Sanabria Park, der de lokale nyter en
spasertur, leser, lytter til musikk og bare slapper av i de
vakre omgivelsene.

I tillegg til den umiddelbare sjarmen og skjønnheten er
Santa Cruz også rik på arkitektoniske høydepunkter. Vi
kan blant annet nevne kirken Iglesia de la Concepcón,

som har bevart mange av trekkene fra perioden da Santa
Cruz var sentrum for mange forferdelige konflikter, og
Saint Franciscus-kirken som er et strålende eksempel på
den spansk-portugisiske barokke byggestilen fra
1600-tallet. En annen severdighet er La Carta Palace
som ble bygget i samme stil og periode.

Byen rommer generelt mange elegante hus og slott som
ble bygget til adelsmenn som Grand II Cabildo, San Juan.
Det ligger kun få minutters spasertur fra den
sjarmerende stranden San Andrès, der fiskere tidligere
sov på stranden mellom turene på havet. Husene i dette
området var tidligere hovedsakelig fattigmannsboliger,
men i dag er området utelukkende bebodd av den mer
velstående befolkningen.

Sist, men ikke minst, må dere ikke glemme Tenerifes
største severdighet, vulkanen Teide og den tilhørende
nasjonalparken med makeløs, unik natur.

Det er avgang fra Tenerife kl. 18.00. I morgen venter den
spennende øya Fuerteventura.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze



San Juan Bautista Castle, Santa Cruz, Tenerife
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30.12.23: Puerto del
Rosario, Fuerteventura,
Kanariøyene
Dere ankommer til Puerto del Rosario på Fuerteventura
kl. 08.00.

Puerto del Rosario er Fuerteventuras hovedstad og
knutepunkt mellom den nordlige og sørlige delen av øya.
Byen er kjent for sin skulpturpark med mer enn 150 verk
spredt over hele byen i form av skulpturer, statuer og
"street art". Gå på oppdagelsesferd rundt i byen.

Den store kirken i sentrum av byen ble bygget i 1824
som en utvidelse til det opprinnelige kapellet som ble
bygget i 1812. Kirken som er dedikert til beskytteren,
Virgin del Rosario, som feires 7. oktober hvert år under
Fiesta de Nustra Señosra del Rosario.

Byen tilbyr et stort utvalg av butikker og et stort
innkjøpssenter, så her er det mulig å gjøre noen gode
kupp. Husk, mange av butikkene har siesta-stengt midt
på dagen.

Hvis dere har lyst på en tur på stranden, finnes det flere
av disse, både midt i byen og i utkanten av byen. Playa
Blanca, en vakker strand med 800 meter fin gyllen sand,
ligger i den sørlige enden av byen og er populær hos
lokalbefolkningen og, hvis forholdene er riktige, surfere.
En annen populære strand er Playa Chica, som ligger rett

i nærheten av cruisehavnen.

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets utfluktsprogram på
Fuerteventura.

Skipet seiler fra den vakre øya kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

31.12.23: Arrecife,
Lanzarote, Kanariøyene
På årets siste dag ankommer dere Arrecife på Lanzarote
kl. 08.00 og har hele dagen foran dere i denne byen.

Arrecife er hovedstaden på Lanzarote, som er en av
Kanariøyene. Den ligger mot øst og er uten tvil den mest
unike av øyene. Den intense vulkanske aktiviteten har
skapt et månelandskap som gjør øya helt unik. Den
enorme, og fortsatt aktive, vulkanen Timanfaya er
"arkitekten" bak øyas utseende.

Lanzarote har en vakker og rå natur med vulkaner, vakre
strender og et nesten perfekt klima. Dette, kombinert
med en markant kulturarv, har gjort øya og Arrecife til en
elsket destinasjon. Det er ikke bare naturen som har
bidratt til å skape øyas unike utseende. Lanzarote har
også kunstneren César Manrique, som med sine evner



Havnen Puerto Del Rosario, Fuerteventura
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har sikret et unikt arkitektonisk uttrykk med hvite hus og
grønne vinduer.

Det gir Lanzarote et meget elegant uttrykk og en deilig
atmosfære.

Verdt å se på Lanzarote:

César Manrique Foundation
Timanfaya National Park
Costa Teguise
Strendene på øya

Først kl. 18.00 tar dere farvel med Lanzarote og nå
venter den store nyttårsfeiringen om bord skipet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

01.01.24: Til sjøs
Nyt dagen til sjøs, og lad batteriene.

Dere har muligheten til å utforske skipet, som ble bygget
som en hyllest til Firenze. Om bord på Costa Firenze kan
dere nyte de vakre omgivelsene og dra nytte av
aktiviteter for enhver smak og aldre, utsøkt mat fra tre
prisbelønte italienske kokker og velvære fra skipets
personale.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

02.01.24: Cádiz, Spania
I dag kl. 08.00 ankommer dere den spanske byen Cádiz.
Byen ligger vakkert ut i Cádizbukta på Spanias sørkyst og
ligger omgitt av vann på nesten alle kanter. Cádiz er en
gammel handelsby som strekker seg helt tilbake til
fønikernes tid i 1100 f.kr. Byen byr i dag på en
sjarmerende blanding av eldgammel historie og moderne
kystbystemning.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Byens katedral
Kirkerne Santa Cruz og San Felipe Neri
La Santa Cueva. Denne underjordiske kirken byr på
flere maleri av Goya og er turen verdt
Herskapsvillaer som Casa del Almirante og Casa de
las Cadenas
Gamlebyen. Kjent for sin mauriske arkitektur,
brosteinsbelagte gater og pittoreske torg
En tur til en nærliggende byer som Jeres de la
Frontera, som er en kjent sherryby i Spania

Vi anbefaler å sjekke rederiets utfluktsprogram for mer
informasjon. Dere seiler videre kl. 18.00.



Formal Garden på Lanzarote

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

03.01.24 Malaga, Spania
Dere ankommer Malaga, Spania kl. 08.00 om morgenen
og har hele dagen frem til kl. 18.00 i dette ferieparadiset.

Malaga forbindes kanskje oftest med charterturisme,
men dette gir et kjedelig bilde av en fantastisk spennende
by som har mer å by på enn flotte strender, sol og
slaraffenliv. Gå rundt i byens smale, sjarmerende gater
fylt med intime restauranter og nyt den avslappede
stemningen under siestaen.

Foruten muligheten til å nyte en drink ved stranda, kan
Malaga by på mange flotte severdigheter. Malaga er
Picassos fødeby og huser derfor Picasso-museet, fylt
med spennende kunst og historie. Vi kan også anbefale et
besøk i byens katedral, som ble bygget i perioden 1528 til
1782 - altså en prosess som tok mer enn 250 år.
Katedralen er et vakkert bygg i renessansestil, og med et
tårn på hele 84 meter er det det nest høyeste tårnet i
hele Andalucia. Gå heller ikke glipp av The Alcazaba,
byens muslimske borg, spekket med historie og med
storslått utsikt over havet og byen.

Sjekk rederiets program for organiserte utflukter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Overnatting: Costa Firenze

04.01.24: Til sjøs
Nyt dagen til sjøs, og lad batteriene.

Dere har muligheten til å utforske skipet, som ble bygget
som en hyllest til Firenze. Om bord på Costa Firenze kan
dere nyte de vakre omgivelsene og dra nytte av
aktiviteter for enhver smak og aldre, utsøkt mat fra tre
prisbelønte italienske kokker og velvære fra skipets
personale.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Firenze

05.01.24: Ankomst til
Barcelona, Spania |
Hjemreise til Norge
Det er ankomst til Barcelona kl. 09.00. Dere spiser
frokost før dere går ut av skipet iht. gitte instrukser.

Det er arrangert busstransport fra skipet til flyplassen i
Barcelona med en sightseeing gjennom byen som
avslutter på flyplassen. Flyet går kl. 17.25 mot



Plassen foran rådhuset i Cadiz, Spania
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Amsterdam. Forventet ankomst til Amsterdam er kl.
19.55.

I Amsterdam er det tid for å si farvel til deres
medreisende, da gruppen splittes når noen skal til Oslo
og noen til Bergen.

Reisende mot Oslo har avgang kl. 20.35 med ankomst kl.
22.20. Reisende til Bergen har avgang kl. 21.10 med
forventet ankomst i Bergen kl. 22.50.

Måltider inkludert: Frokost på skipet

Drikkepakke inkludert -
pris på oppgradering
På dette seillaset er MyDrinks drikkepakke inkluderet og
dere kan tilkjøpe en større drikkepakke.

MyDrinks inkludert
Dette er den perfekte pakken 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, tillegg NOK 2.150
My Drinks Pluser den ultimate drikkepakken, som
inkluderer alle drinkene på menyene med en verdi på

opptil 9 EUR, molekylære cocktailer og premium-merker.
Fine viner, spesialøl og all spesialkaffe inkl. Illy-produkter
samt drikke fra minibaren er også inkludert. I tillegg
inkluderer pakken vann på flaske.

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



Slapp av om bord på Costa Firenze
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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

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

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. 20. desember 2023

PRIS PER PERSON KR   30.998,-

Dobbel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   44.698,-

Singel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   31.998,-

Dobbel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   46.198,-

Singel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   34.998,-

Dobbel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   50.698,-

Singel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   35.998,-

Dobbel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   52.198,-

Singel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   38.998,-

Dobbel balkonglugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   57.198,-

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                

Fly Oslo/Bergen - Barcelona t/r inkl. innsjekket
bagasje, skatter og avgifter. TILLEGG Bergen
2.300kr

Busstransport fra flyplassen til skipet

16 netters cruise med Costa Firenze

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Sort kaffe, te og vann sammen med måltidene

MyDrinks drikkepakke

Busstransport fra skipet til flyplassen inkl.
sightseeing i Barcelona

Tips til skipets besetning

Reservasjonsgebyr

Utflukter utover sightseeing i Barcelona

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-middelhavet/costa-firenze-20dec23-middelhavet-106885?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-middelhavet/costa-firenze-20dec23-middelhavet-106885%3E

