
Fra Italia til Dubai gjennom
Suezkanalen

Fra Italia til Dubai gjennom
Suezkanalen

31 498,-
Pris per person - Fra kr

22 dager
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Et forrykende og eventyrlig cruise med Costa Toscana fra Italia til
Dubai via Suezkanalen - enhver cruiseelskers drøm.
Det hele starter med en liten middelhavsodyssé i Europa til fire
ulike reisemål: Roma, Sicilia, Athen og Israel. Gled dere til
masse historie, kultur og nydelig vær. Etter Middelhavet er det
klart for den legendariske passasjen gjennom Suezkanalen, med
et par spennende stopp i Midtøsten. Først gamle Arabia i Salalah
oh Muscat i Oman, og etterpå møter dere det futuristiske Arabia i
Doha, Abu Dhabi og Dubai.
Denne reisen byr på spektakulær historie, kultur og et
kontrastfullt byliv i Midtøsten. Det hele foregår om bord på
Costas flaggskip, Costa Toscana - til en utrolig fin pris.

Kjenn på historiens vingesus i Roma med blant annet
Colosseum og Pantheon

Haifa i Israel med mulighet for besøk i Jerusalem og
Betlehem

Seil gjennom legendariske Suezkanalen

Opplev de unike moskeene i Muscat og Abu Dhabi

Få omvisning i Dubais kontrastfulle metropol

Nyt luksusen på en 20 dagers sjøreise om bord et helt
nytt skip

Dere reiser med andre nordmenn



Dagsprogram

no
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26.11.23: Avreise fra
Norge
Avgang fra Oslo kl. 09.50 med Lufthansa til Frankfurt
hvor gruppen flyr videre kl. 13.05. Forventet ankomst til
Milano er kl. 14.15. Dere får bagasjen, og etterpå går
turen med buss direkte til Ibis Centro Hotel i Milano,
hvor dere skal overnatte.

Dere har resten av dagen på egenhånd.

Måltider inkludert: ingen
Overnatting: Ibis Centro Hotel, Milano

27.11.23: Savona | Avgang
cruise
Etter frokost og utsjekk kjører dere fra hotellet til skipet

som ligger til kai i havnen i Savona.

Vel fremme i havnen sjekker dere inn på skipet og seiler
fra Savona kl. 16.30. Kursen settes mot sør og
Civitavecchia utenfor storbyen Roma.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Overnatting: Costa Toscana

28.11.23:
Civitavecchia/Roma, Italia
Skipet ankommer Civitavecchia kl. 07.00. Denne lille,
sjarmerende havnebyen fungerer hovedsakelig som
porten til Roma, og ettersom dere først drar videre igjen
kl. 18.00, er det god tid til å dra inn og oppleve den
italienske hovedstaden.

Roma byr på et vell av opplevelser innenfor så mange



På slutten av dagen kan dere nyte solnedgangen med en drink
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ulike områder at det er en umulig oppgave å få med seg
alt på en dag. Hvis dere liker historie, er Roma et paradis
med de utallige minnene fra Romerriket med Colosseum
og Forum Romanum i spissen.

Roma skuffer heller ikke hvis dere blir fascinert av kirker
og katedraler. Peterskirken er naturligvis høydepunktet,
men det finnes også mange andre som er verdt et besøk:
Pantheon, Santa Maria in Trastevere, San Giovani in
Laterano (en miniutgave av Peterskirken), Santa Maria
Maggiore og mange flere!

Byen er også kjent for sine mange vakre torg eller
piazzas, noe som ikke er uten grunn. Det er vanskelig å
finne områder med så mye sjarm og atmosfære andre
steder i verden. Sette dere ned og nyt en italiensk
espresso ellet et godt glass vin, mens dere ser på det
yrende livet rundt dere.

Costa Toscana seiler fra Civitavecchia igjen kl. 18.00, og
dere fortsetter sørpå mot Sicilia og byen Palermo.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

29.11.23: Palermo, Sicilia,
Italia
Dere ankommer Palermo på Sicilia, kl. 10.00 og har til kl.

17.00 til å nyte byen og det nærliggende området.

Velkommen til en helt fantastisk by, som er oppført på
UNESCOs verdensarvsliste på grunn av sin unike historie
og kulturarv, som er manifestert i byens mange flotte
kirker og palasser. Palermo er en veldig gammel by som
ble grunnlagt av fønikerne i år 734 f.Kr.

Palermos UNESCO-arv omfatter: To palasser, tre kirker,
en katedral, en bro samt de to katedralene i de
nærliggende byene Monreale og Cefalu. Begrunnelsen
for oppføringen på UNESCOs liste var at disse
bygningene er eksempler på forening av vestlig, islamisk
og byzantinsk kultur. Byen er også et vitnesbyrd om
fredelig sameksistens mellom folk av forskjellig
opprinnelse og religion (muslimer, byzantinere, latinoer,
jøder, longobardere og franskmenn).

De 9 nevnte UNESCO-beskyttede bygningene er:

Palazzo dei Normanni, Det kongelige palass
Det Palatinske Kapell
Kirken San Giovanni degli Eremiti
Kirken Santa Maria dell'Ammiraglio (della
Martoriana)
Kirken San Cataldo
Palazzo della Zisa
Admiral's Bridge
Katedralen i Palermo
Katedralen i byen Cefalù (utenfor Palermo)
Katedralen i byen Monreale (utenfor Palermo)



Katedralen i Palermo på Sicilia
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Sjekk rederiets program for organiserte utflukter. Det er
avgang fra fascinerende Palermo igjen kl. 17.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

30.11.23: Til sjøs
Nyt dagen om bord på Costa Toscana. Slapp av i en av de
mange salongene og barene, ta en tur i kasinoet, besøk
kunstgalleriet, eller la dere skjemmes bort i Sole Mio Spa
med en rosmarinmassasje eller en limoncelloskrubb.

Hvis dere vil være aktive er utvalget også stort med blant
annet fotball, minigolf, løpebane, treningsstudio, basseng
og mye mer. Nyt også soldekket eller finn en skyggefull
krok hvor dere kan nyte havet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

01.12.23: Pireus/Athen,
Hellas
Dere seiler inn til havnebyen Pireus kl. 09.00, og denne
byen er en inngangsport til Athen.

Med ca. 700.000 innbyggere er Athen, Hellas sin største
by. Foruten statusen som demokratiets vugge, har den
greske hovedstaden historisk sett spilt en viktig rolle i
hele Middelhavets utvikling. Byen var dessuten sentrum
for filosofiens og de velkjente Sokrates, Platon og
Aristoteles, som har tråkket gjennom disse gatene som
dere begir dere rundt på i dag.

Athens ikoniske varetegn er det UNESCO-listede
Akropolis som er majestetisk plassert på en av høydene i
Athen. Ruinene av denne 2400 år gamle borgen er et
imponerende syn og et vitnesbyrd om den greske
storhetstiden i Antikken. For å få en ordentlig forståelse
av stedets fascinerende historie samt hvilke av de greske
gudene templene er oppført for, anbefaler vi at dere drar
på en guidet tur.

Vil dere oppleve det moderne Athen, anbefaler vi en tur
til bydelen Plaka, hvor dere får et godt inntrykk av
nåtidens greske byliv. Gå en tur i de små sjarmerende
gatene eller sett dere ned på en av de hyggelige lokale
restaurantene og nyt Plakas spesielle atmosfære.

Skipet seiler fra Pireus kl. 17.00, og dere fortsetter videre
mot Israel, hvor dere skal besøke byen Haifa.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana



Akropolis er et høydepunkt i Athen, Hellas
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02.12.23: Til sjøs
Nyt dagen om bord på Costa Toscana. Slapp av i en av de
mange salongene og barene, ta en tur i kasinoet, besøk
kunstgalleriet, eller la dere skjemmes bort i Sole Mio Spa
med en rosmarinmassasje eller en limoncelloskrubb.

Hvis dere vil være aktive er utvalget også stort med blant
annet fotball, minigolf, løpebane, treningsstudio, basseng
og mye mer. Nyt også soldekket eller finn en skyggefull
krok hvor dere kan nyte havet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

03.12.23: Haifa, Israel
I dag ankommer dere Haifa i Israel, kl 08.00. Dere har
god tid i dette spennende området, da skipet først legger
fra kai igjen kl. 22.00.

Det kan være en god idé å bli med på en av rederiets
utflukter og besøke interessante Jerusalem, Betlehem
eller Nasareth.

I Jerusalem er det opplagt å ta en tur til gamlebyen, hvor
dere finner flotte kirker, synagoger og moskeer.
Området er delt opp i fire; Den kristne bydelen med Den
hellige gravs kirke, den jødiske bydelen med Klagemuren,
den muslimske bydelen med moskeer og Tempelhøyden

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.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Costa Toscana

04 - 09.12.23:
Gjennomseiling av
Suezkanalen
Dere tilbringer de neste dagene til sjøs mens Costa
Toscana blant annet seiler gjennom Suezkanalen.

På 1800-tallet økte handelen mellom Asia og Europa
kraftig, men den lange reisen nedover Afrika var treg,



Qubbat Al Sakhrah i Jerusalem - dere kan besøke byen når dere stopper i Haifa, Israel
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farlig og ekstremt kostbar. Byggingen av Suezkanalen på
1860-tallet løste både det tidsmessige og det
økonomiske problemet på en gang. Derfor var kanalen
ekstremt ønsket da den ble innviet i 1869, og området
ble raskt et strategisk knutepunkt.

Det var opprinnelig franskmennene som var ansvarlige
for byggingen av kanalen, men britene overtok
prosjektet etter en kort periode, da de bedre kunne
kontrollere tilgangen til det britiske imperiet og spesielt
til India.

På grunn av den strategiske plasseringen av kanalen, var
det en rekke kamper i området under både første og
andre verdenskrig og senere i 1956 da Israel,
Storbritannia og Frankrike forhindret Egypts president
Nassers forsøk på å nasjonalisere kanalen. Sist kanalen
var involvert i en konflikt var i 1967, da Egypt og Israel
kjempet mot hverandre i seksdagerskrigen.

Nyt disse ikoniske og historiske omgivelsene når skipet
seiler gjennom den nesten 200 kilometer lange kanalen
og ut i Rødehavet, før dere kommer til Oman.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

10.12.23: Salalah, Oman
Dere er fremme i Salalah i Oman kl. 07.00 og har hele

dagen til å utforske byen.

Salalah skiller seg en del ut fra mange av de andre byene
dere besøker i Midtøsten, da stedet kjennetegnes av sitt
frodige landskap og grønne alleer. Dette er virkelig en
fascinerende by, opplyst av vakre lamper og kledd i
tradisjonelle bygninger i arabisk stil med vakre
ornamenter og buede vinduer. Her vil dere også få
oppleve flotte klippelandskap og strender.

I Salalah er det nok av historie og kultur å oppleve. Blant
annet:

Al Husn Souk - et livlig marked
Al Husn - Et nydelig sultanpalass
Stormoskeen Sultan Qaboos
Salalah har dessuten en ekstra overraskelse for de
historieinteresserte. Utenfor byen ligger
UNESCO-skatten Khor Rori. Dette er ruinene av
en gammel by fra 2000 f.Kr. Man tror at byen ble
forlatt rundt år 700.

For å få mest mulig ut av besøket til Salalah, anbefaler vi
å bli med på en av rederiets spennende utflukter. Dere
har frem til kl. 18.00 til å utforske byen.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Costa Toscana



Prektige Grand Mosque i Muscat, Oman
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11.12.23: Til sjøs
Nyt dagen om bord på Costa Toscana. Slapp av i en av de
mange salongene og barene, ta en tur i kasinoet, besøk
kunstgalleriet, eller la dere skjemmes bort i Sole Mio Spa
med en rosmarinmassasje eller en limoncelloskrubb.

Hvis dere vil være aktive er utvalget også stort med blant
annet fotball, minigolf, løpebane, treningsstudio, basseng
og mye mer. Nyt også soldekket eller finn en skyggefull
krok hvor dere kan nyte havet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

12.12.23: Muskat, Oman
Kl. 08.00 ankommer dere Muskat denne morgenen.
Omans hovedstad er en gammel by og det har blitt
funnet tegn på at Muskat var en viktig handelsby helt
tilbake til år 600 f.Kr. I motsetning til sine naboland, er
ikke Oman et oljeland. Landets økonomiske vekst
kommer først og fremst av økende turisme og fiske.

Her blir dere virkelig kjent med det autentiske
Midtøsten. Et «must» i Muskat er å besøke en av de mest
populære markedene, kalt soukene, på Den arabiske
halvøya. Byens mest kjente attraksjon er nok Muskats
store moské, Grand Mosque, som absolutt er verdt et
besøk.

Andre severdigheter i hovedstaden er eksempelvis det
flotte operahuset, Bait Al Zubair-museet og Muskats
strandlinje og kystlinje - her er det gode muligheter for
snorkling. Sjekk rederiets utfluktsprogram.

Dere tar farvel med Muskat kl. 20.00 og seiler videre mot
Doha.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Costa Toscana

13.12.23: Til sjøs
Nyt dagen om bord på Costa Toscana. Slapp av i en av de
mange salongene og barene, ta en tur i kasinoet, besøk
kunstgalleriet, eller la dere skjemmes bort i Sole Mio Spa
med en rosmarinmassasje eller en limoncelloskrubb.

Hvis dere vil være aktive er utvalget også stort med blant
annet fotball, minigolf, løpebane, treningsstudio, basseng
og mye mer. Nyt også soldekket eller finn en skyggefull
krok hvor dere kan nyte havet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

14.12.23: Doha, Qatar



I skipets restaurant blir dere tatt vare på fra morgen til kveld
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I dag kl. 07.00 seiler dere inn i den pulserende
hovedstaden Doha i Qatar. Denne fascinerende byen byr
på en spennende kombinasjon av det moderne og det
tradisjonelle, så her finner dere alt fra skyskrapere til
gamle basarer.

Doha ligger sentralt på østkysten av halvøya Qatar, ca.
500 km fra de mest berømte byene i Emiratene, Abu
Dhabi og Dubai. I motsetning til Dubai er ikke Doha like
berømt som turistdestinasjon, men det betyr ikke at det
ikke er mye interessant å se og oppleve her. Moskéen i
Phanar og den store basaren ligger i hjertet av sentrum
og den nybygde moskéen er et fint eksempel på muslimsk
arkitektur. I den nærliggende basaren kan dere fordype
dere i Midtøstens flair: farger, dufter, små butikker
drevet kun av menn, tekstiler og tradisjonelle kjoler.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner

Moskéen i Fanar
Souq Waqif
The Pearl Qatar
La Corniche promenaden
Museum of Islamic Art
Katara Cultural Village

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets utfluktsprogram
for mer informasjon. Dere seiler videre kl. 17.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Costa Toscana

15.12.23: Abu Dhabi, De
forente arabiske emirater
Dere ankommer Abu Dhabi kl. 10.00, og har helt frem til i
kveld til å oppleve en by i rivende utvikling.

Abu Dhabi er hovedstaden i emiratet med samme navn,
som er det største emiratet i De Forente Arabiske
Emirater. Byen kan kanskje virke litt ensidig og klinisk på
overflaten, men det er nok av opplevelser i de trange
smugene. Abu Dhabi ligger rett ut mot Persiabukta, og
virker nesten som en høymoderne oase midt i
ørkenlandet. Det er vanskelig å forestille seg at for bare
50 år siden var flesteparten av innbyggerne kamelførere.

Abu Dhabi er nå en ultramoderne storby med
skyskrapere, kjøpesentre og det som ellers hører en
storby til.

Abu Dhabi er i dag mer kjent for sitt miljøvennlige fokus i
form av CO2-nøytral konstruksjon og arkitektur, som
man kan se flere steder i byen. Dere forlater Abu Dhabi
kl. 22.00, og setter kursen østover mot reisens siste
destinasjon; Dubai.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Costa Toscana



Abu Dhabi med sine imponerende bygninger
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16.12.23: Dubai, De
forente arabiske emirater
Costa Toscana ankommer til Dubai i dag kl. 08.00, og
etter en god frokost om bord, sjekker dere ut av lugaren.
Dere flyr først fra Dubai sent i natt, så det er arrangert
en fantastisk, begivenhetsrik heldagsutflukt i Dubai. Her
får dere muligheten til å se/besøke noen av byens
attraksjoner.

Utflukten inkluderer en 3-retters lunsj inkl. vann på lokal
restaurant og om kvelden en Dhow Dinner Cruise Old
Creek med arabisk/internasjonal buffet inkl. alkoholfrie
drikkevarer.

Gled dere til en helt fantastisk opplevelse når dere spiser
et utsøkt måltid mens dere seiler på Dhow Creek, og kan
beundre Dubai og byens fargerike skyline fra vannet.

På heldagsutflukten vil dere passere følgende
høydepunkter:

Boligområdene Al Bastakiya & Al Fahidi
Dubais historiske sentrum med det berømte Dubai
Museum, Dubais eldste eksisterende bygning. Her
har dere muligheten til å komme tett på Dubais
utvikling over tid
En tur med en 'Abra' (sjøtaxi) over Dubai Creek
Spice Souk. Den store krydderibasar med all
verdens krydderier, urter m.m.

Gold Souk. Den store gullbasaren, hvor du alltid
kan gjøre et godt kjøp.
Fotostopp og besøk i Dubai Frame
Burj Khalifa med muligheten til å besøke
visningsplattformen (ikke for folk med
høydeskrekk)
Dubai Marina, JBR & the Walk.
Besøk på Jumeirah Beach
Fotostopp foran det ikoniske Burj Al Arab hotellet,
verdens eneste 7* hotell
Besøk Palm Island og stopp ved The Pointe for å
nyte synet av det unike hotellet Atlantis
En tur i Monorail, Midtøstens første monorail
Tid på egenhånd i Dubai Mall

Kl. 23.00 blir dere satt av på flyplassen i Dubai og dere
flyr til Frankfurt og videre til Norge.

Måltider inkludert: Frokost på skipet, lunsj på lokal
restaurant og Dhow Creek middag

17.12.23: Hjemreise og
ankomst til Norge
Kl. 01.50 er det avgang fra Dubai mot Frankfurt.
Forventet ankomst til Frankfurt er kl. 06.05, og etterpå
blir det et kort opphold og flybytte før turen fortsetter
mot Oslo kl. 10.25 med ankomst i Oslo kl. 12.25.



Costa Cruises' ikoniske C på toppen av skipet som frakter dere rundt
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Et herlig og opplevelsesrikt cruise er over med masse
opplevelser og kanskje nye venner i bagasjen. Nå er det
tid for å gjøre seg klar til jul, hvor feiringen nå kan
krydres med historier og julegaver fra en herlig reise.

Drikkepakker tilkjøp -
Spesialpris på
drikkepakker
Dere har MyDrinks drikkepakke inkludert i prisen.
Avhengig av hvilken pakke dere kjøper kan dere nyte
ubegrensede drikkevarer med og uten alkohol hele
døgnet rundt.

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 NOK 2.375
My Drinks Plus er den ultimate drikkepakken, som
inkluderer alle drinker på menyene med en verdi på opp
til 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.

Drikkepakken er personlig og skal bestilles av alle gjester
som deler lugar. Pakkeprisen er per person og inkluderer
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. 26. november 2023

PRIS PER PERSON KR   31.498,-

Dobbel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   42.998,-

Singel innvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   32.998,-

Dobbel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   45.498,-

Singel innvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   34.498,-

Dobbel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   47.498,-

Singel utvendig lugar Classic
false

PRIS PER PERSON KR   35.998,-

Dobbel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   49.998,-

Singel utvendig lugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   38.998,-

Dobbel balkonglugar Premium
false

PRIS PER PERSON KR   54.498,-

Singel balkonglugar Premium
false



Hva er inkludert i prisen?

no
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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 - Milano med Lufthansa inkl. bagasje,
skatter og avgifter

Busstransport fra flyplassen til hotellet

1overnatting på hotell Ibis Centro i Milano inkl.
frokost

Busstransport fra hotellet til havnen

19 netters cruise med Costa Toscana

Show og underholdning om bord samt et stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

MyDrinks drikkepakke

Tips til lugarspersonale og kelnere i hoved- og
buffetrestauranten

Heldagsutflukt i Dubai inkl. lunsj og Dhow Creek
Dinner Boat middag

Fly Dubai - Oslo med Swiss inkl. bagasje, skatter og
avgifter

Reservasjonsgebyr

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter utover heldagstur i Dubai

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-gjennom-suezkanalen/costa-toscana-26nov23-suez-fra-italia-til-dubai-107146?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-gjennom-suezkanalen/costa-toscana-26nov23-suez-fra-italia-til-dubai-107146%3E

