
Få en forsmak på vår og sommer? Vi inviterer til et 
spennende cruise i Middelhavet med MSC Cruises, 
som vi nå har god erfaring med etter å ha arrangert 
turer med dem gjennom flere år for grupper. Reisen 
er tilrettelagt med busstilslutning, eller mot tillegg 
fly, til Gardermoen - og med fly t/r Venezia. Vi får 

også med oss en smak av Venezia før vi tar 
oss med buss videre. En overnatting under-
veis får vi også med oss, før vi neste dag sti-

ger om bord i det flotte skipet MSC Poesia. I løpet av 
7 dager og 6 netter skal vi bli bedre kjent med ski-
pet, og vi skal legge til i trivelige havner ; Civitavec-
chia (Roma), Korfu i Hellas, Kotor i Montenegro og 
Split i Kroatia. Ilandstigning i Venezia igjen, og vi blir 
kjørt til flyplassen. Reiseleder er med på hele turen. 

 

9 dager : 31. mars - 8. april 2017 

Dag 1, fredag 31. mars 2017 : Stavanger/

Sørlandet/Grenland/Oslo - Gardermoen : 

Vi starter denne dagen opp etter egen 

påstigningsliste på formiddagen fra Stav-

anger og beregner å være på Gardermoen 

i kveldingen. Vi overnatter på et av hotell-

ene ved flyplassen - og spiser vår middag 

her før vi går til ro for kvelden, klar for 

nye opplevelser!  
 

Dag 2, lørdag 1. april 2017 : Oslo Luft-

havn Gardermoen - fly til Venezia - buss 

til Venezia og Verona, ca 120 km : Vi 

starter med en god frokost på hotellet. 

Flyet går kl. 10.40 og vi må være på fly-

plassen i god tid før det. Vi ankommer 

Venezia 13.40 og finner, sammen med vår 

norske reiseleder frem til vår italienske 

buss og sjåfør. Først skal vi ha oss en liten 

sightseeing i Venezia når vi først er så 

nærme denne verdensberømte byen - før 

vi etterpå fortsetter frem til vårt hotell 

for middag og overnatting. Da er vi kom-

met et stykke på veien mot Genova, hvor 

vi neste dag skal stige om bord i det flotte 

cruiseskipet! 
 

Dag 3, søndag 2. april 2017 : Verona - 

Genova, ombordstigning i MSC Poesia, ca 

230 km : Vi starter med hotellfrokost før 

vi skal kjøre det siste stykket frem til hav-

nebyen Genova. Underveis orienterer rei-

selederen litt om Italia, men også om det 

som venter oss om bord. Reiselederen har 

også faste møtetider om bord i skipets 

resepsjon - skipet kaster denne kvelden 

loss kl 17.00 fra Genova, og vi nyter første 

kvelden om bord med deilig middag. Snart 

begynner vi også å vende oss til følelsen 

av å bli bortskjemt - hele tiden! 
 

Dag 4, mandag 3. april 2017 : Om bord - 

anløp i Civitavecchia (Roma) kl 08.00 - 

19.00 : Vi har alle valgmuligheter om 

bord ; tidlig opp for å se at vi legger til 

kai, tidlig frokost - eller en lat morgen og 

frokost akkurat når det passer oss? Dersom 

man ønsker å stifte nærmere bekjentskap 

med Roma, anbefaler vi en av skipets ut-

flukter dit. Meld deg gjerne på ved påmel-

ding til oss, så er alt ordnet og tilrettelagt 

på forhånd - men reiseleder vil også gjer-

ne bistå med slikt om bord. Utfluktene til 

Roma koster fra ca kr 500,- til kr 1.200,- 

pr person/voksen, avhengig av innhold. 
 

Dag 5 , tirsdag 4. april 2017 : Om bord 

på skipet - i sjøen: Det deilige livet om 

bord på et cruiseskip nytes i fulle drag - 

og denne dagen er vi om bord hele dagen, 

mens MSC Poesia seiler sørover langs vest-

Et MSC - cruiseskip ligger til kai i Kotor, Montene-

gro, så nærme gamlebyen legget skipet til! 

Reiseruten med MSC Poesia i Middelhavet! 

 



kysten av Italia og frem gjennom Messina-

stredet som skiller det landfaste Italia fra 

Sicilia. Seilingsruten dreies mot Hellas. 
 

Dag 6 , onsdag 5. april 2017 : Om bord 

på skipet - anløp på Korfu kl 09.00 - 

17.00 : God tid om bord, avslapning og et 

rolig liv - som gjerne kan leves aktivt om 

vi ønsker det om bord på et cruiseskip. 

Denne dagen legger vi til kai ved hoved-

staden Kerkyra og vi anbefaler gjerne en 

tur inn i gamlebyen her for å se seg litt 

rundt. 
 

Dag 7 , torsdag 6. april 2017 : Om bord 

på skipet - anløp i Kotor kl 08.00 - 

17.00 : Vi nyter denne morgenen en fan-

tastisk innseiling fra Adriaterhavet, inn 

«fjordsystemet» til Kotor i Montenegro. 

Her legger skipet til så nært til gamle-

byen, at vi kan omtrent hoppe ned i den! 
 

Dag 8 , fredag 7. april 2017 : Om bord på 

skipet - anløp i Split kl 08.00 - 18.00 : 

Når vi våkner til liv denne morgenen, er 

skipet i ferd med å ankre opp utenfor 

Split. Med tenderbåt blir vi fraktet inn til 

denne trivelige, kroatiske byen - og man 

kan ha tid på egen hånd, eller følge en av 

de oppsatte utfluktene skipet tilbyr. 

 

Dag 9 , lørdag 8. april 2017 : Om bord på 

skipet - ankomst til Venezia kl 08.00 - fly 

Venezia - Gardermoen - buss til Oslo/

Grenland/Sørlandet/Stavanger: Vi har 

pakket våre kofferter og satt disse i korri-

doren utenfor lugaren kvelden i forveien. 

Med kun håndbagasje, enkelt og greit - 

begir vi oss i land til vår ventende, itali-

enske buss som kjører oss til Marco Polo-

flyplassen i Venezia. Flyavgang herfra kl 

14.00 og beregnet ankomst til Oslo Luft-

havn Gardermoen kl 16.40. Straks etter 

tollklarering fortsetter vi med vår egen 

buss og sjåfør til våre avstigningssteder. 

9 dager 

kun kr 10.990,- 
pr person ved påmelding før 1. de-

sember 2016, deretter kr 11.990,- 
 

Avreisedato: fredag 31. mars 2017 

- retur lørdag 8. april 
 

Turprisen inkluderer: 

� tilslutningsreise med buss fra ditt 

påstigningssted t/r Oslo Lufthavn 

Gardermoen 

� bussreiser som beskrevet under 

oppholdet i Italia 

� velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring med på hele turen 

� flyreise med Norwegian Oslo Luft-

havn Gardermoen - Venezia t/r 

� totalt 2 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

� cruise med MSC Poesia som be-

skrevet og med del i innvendig dob-

beltlugar om bord 6 netter 

� helpensjon og mer til om bord på 

cruiseskipet MSC Poesia 

� serviceavgift/tips med € 10,- pr 

dag er inkludert i turprisen 

� 2 frokoster på hotellene 

� 2 middager på hotellene 

� alle skatter, avgifter og bompeng-

er knyttet til fly– og bussreisene 
 

Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar 

fra kr 3.480,- eller be om pris! 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 

� 

Standard innvendig lugar - er inkludert i grunnprisen for turen, og prisen er basert på at  

2 personer deler lugar.  Arealet er ca 14 kvm. Alle lugarer og fellesområder om bord er utstyrt med 

kjøleanlegg. Pris for de"e alterna#vet kr 10.990,- pr person ved påmelding før 1. desember 2016.  

Lugar med balkong koster kr 2.900,- pr person i #llegg utover grunnprisen, basert på at 2 per-

soner deler lugar.  Arealet er ca 15-18 kvm. Pris for de"e alterna#vet kr 13.890,- pr person ved 

påmelding før 1. desember 2016. 

Utvendig lugar med havutsikt koster kr 1.400,- pr person i #llegg utover grunnprisen, basert på at 

2 personer deler lugar. Arealet er ca 16 kvm. Pris for de"e alterna#vet kr 12.390,- pr person ved 

påmelding før 1. desember 2016. 

MSC Poesia er et flott skip 

som har kapasitet til ca 

3.300 passasjerer og et 

mannskap om bord på 

drøye 1.000. Skipet er     

ca 10 år gammelt, er stadig 

pusset opp og har et mang-

foldig tilbud om bord! God 

mat, show m.m. er bare 

stikkord…. 

 


