velorganisert hele veien. Om bord i det
splitter nye cruiseskipet MSC Meraviglia kan
du la deg overraske og imponere! Hvilket
flott skip! Vi seiler ut fra Barcelona og neste morgen anløper vi Marseille i Frankrike, deretter neste dag i Genova i Italia og videre til havnebyen til
Roma - Civitavecchia. På den italienske øya Sicilia legger vi til i Palermo før neste dag bringer oss
til hovedstaden på Malta - Valletta. Før vi er tilbake i Barcelona har vi en siste dag til sjøs - bare
avsatt til å nyte turen og det deilige skipet!

10 dager : 14. - 23. mars 2018
Cruise er som ferieform i sterk vekst - og det er
slett ikke underlig. Det er som om å ha hotellet
«på ryggen» og vi seiler behagelig fra havn til
havn, fra opplevelse til opplevelse! Med Risdal
Touring får du en skreddersydd opplevelse, hvor
vi har lagt opp det hele - fra tilslutning til og fra
flyplassen med behagelig turbuss - og vi har selvsagt reiseleder med som sørger for at reisen blir

Transportvegen 17, 4735 EVJE
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Dag 1, onsdag 14. mars 2018 : Stavanger/Sørlandet/Telemark - Oslo, 325 km
fra Kristiansand: Vi starter turen fra Stavanger i vest og kjører E39 sørover mot
Kristiansand - med mulighet for påstigning
underveis. Vi stopper selvsagt med jevne
og behagelige mellomrom, både for å
strekke litt på kroppen og for at de som
ønsker å kjøpe seg en matbit kan det. I
kveldingen passerer vi forbi Oslo og vi
kommer snart frem til Quality Airport Hotel Gardermoen hvor vi skal overnatte og
spise felles middag. En fin dag å bli bedre
kjent med nye medreisende på.
Dag 2, torsdag 15. mars 2018 : Fly med
Norwegian til Barcelona - Barcelona: Vi
starter dagen med deilig frokost på hotellet før vi tar den korte turen fra hotellet
til innsjekking på flyplassen med bussen
vår. Allerede kl 09.00 letter vi med Norwegian og kursen settes mot Barcelona.
Tvers gjennom Europa i de høyere luftlag,
før vi beregner å lande ca kl 12.20. Her
venter en spansk buss oss, tar oss med på
en liten bysightseeing sammen med en
lokalkjent guide - før vi sjekker inn på vårt
hotell for middag og overnatting.
Dag 3, fredag 16. mars 2018 : I Barcelo-

na - ombordstigning i MSC Meraviglia:
Etter en god hotellfrokost har vi et par,
tre timer til fri disposisjon på formiddagen
- før den spanske bussen henter oss. En
kort bussreise senere er vi fremme i cruisehavnen og vi stiger om bord i vårt nye
«hjem» for de neste 7 nettene - MSC
Meraviglia. Skipet ble satt i drift så sent
som 3. juni 2017 - og har en kapasitet på
inntil 4.500 cruisegjester som blir ivaretatt av nesten 1.600 besetningsmedlemmer. Ikke rart servicenivået er høyt!
Dag 4, lørdag 17. mars 2018 : Om bord anløp i Marseilles kl 08.00 - 17.00: Vi har
alle valgmuligheter om bord ; tidlig opp
for å se at vi legger til kai, tidlig frokost eller lat morgen og frokost akkurat når det
passer oss? Cruiserederiene tilbyr veldig
mange utflukter og landarrangement, som
kan bestilles på forhånd eller om bord.
Under oppholdet i Marseille tilbys det bl.a.
utflukter til Aix-en-Provence, byrundtur i
Marseilles, utflukt til Avignon eller til sjarmerende Arles. Prisene varierer for voksen
fra ca kr 405,- pr person, til ca kr 740,Er man deltaker på en av skipets offisielle
utflukter, er man sikret at besetningen
passer ekstra godt på at man kommer om
bord igjen - dersom man følger de instruksjoner som blir gitt - hvis det eksempelvis

oppstår trafikkork e.l.
På nettsidene til MSC Cruises finner man
gode og detaljerte opplysninger om både
skip, selve cruiset og utflukter:

www.msccruises.no
I menyboksen «Finn et cruise» legger man
inn Middelhavet som destinasjon, mars
2018 som avreisemåned og Barcelona som
avreisehavn. Deretter er det ved neste
menyvalg mulig å avgrense søket ved å
velge avreise fra 16.03. til 16.03.
Reiselederne som er med på turen fra vårt
selskap, vil også være tilstede hver dag og
er selvsagt behjelpelig med å bestille og
organisere utflukter. I forkant av cruiset
vil det også bli utsendt ytterligere informasjon, og dette vil skje i begynnelsen av
januar måned 2018.
Dag 5, søndag 18. mars 2018 : Om bord anløp i Genova kl 08.00 - 18.00: I løpet
av natten har vi seilt opp langs kysten av
vest-Italia, og er helt inne i bukten ved
«støvlefestet» om vi tenker på formen av
Italia som en støvel. Den gamle, ærverdige sjøfartsbyen Genova er vårt mål i dag og også her er det mulighet til å rusle i
land på egen hånd, eller begi seg med på
en av utfluktene som tilbys fra skipet. I

Katedralen i Marseille

Bente Rasmussen og Tom Roger Øydne blir med
som reiseledere på turen, og har etter hvert
blitt godt kjent med MSC og Middelhavet!

Denne kvelden pakker vi vår bagasje etter
visse prosedyrer som reiseledelsen selvsagt informerer om, og beholder kun håndbagasjen natten over. Bagasjen vår blir
satt i lugarkorridoren og bringes så i land
av mannskapet neste morgen. Behagelig!

Fra Boccadasse, som
ligger ca 7-8 km fra
cruisehavnen i Genova.

Genova tilbys alt fra besøk ved byens
kjente akvarium, til en rundtur i den historiske gamlebyen, en kombinasjon med
byrundtur og besøk på Palazzo del Principe, som for øvrig bare ligger en kort
spasertur fra cruisehavnen. En annen mulighet er også sightseeing på Segway. Utfluktene koster fra ca kr 351,- opp til ca
kr 585,- pr person/voksen.

22ºC i Palermo. Flere utflukter tilbys også
her, selv om man selvsagt er fri til å rusle
i land på egen hånd. Sightseeingturene
starter på ca kr 450,- pr person, og en av
dem er eksempelvis kombinasjonen Palermo & Monreale som tar ca 4 timer. En
utflukt som tar deg litt ut av Palermo, er
den til Cefalu - en times kjøretur fra cruisehavnen. Den koster en femtilapp mer.

Dag 6, mandag 19. mars 2018 : Om bord
- anløp i Civitavecchia (Roma) kl 08.00 18.00: I de tidlige morgentimer har det
store cruiseskipet manøvrert seg pent og
pyntelig inntil kai, og vi kan gjerne denne
dagen anbefale utflukt til Roma - som ligger en drøy times kjøretur unna havnebyen sin. En anbefalt utflukt kan gjerne
være den turen som er kombinert bysightseeing med buss og guide, og tid på egen
hånd i Vatikanet. Denne koster ca kr 500,pr person/voksen. Har man vært flere
ganger i Roma tidligere, finnes andre utfluktsalternativer, bl.a. en liten rundtur i
Toscana.

Dag 8, onsdag 21. mars 2018 : Om bord anløp i Valletta, Malta kl 10.00 - 18.00: I
dag kommer vi til skipets hjemmehavn.
MSC Meraviglia er nemlig skipsregistrert i
Valletta på Malta. Malta er en spennende
øy, og vi får muligheten til å gjøre oss litt
kjent med sted og befolkning. Turene i
land her varer fra ca 4 timer, og koster fra
omkring kr 450,- pr person i regi av cruiserederiet. Selvsagt er det også her anledning til å gå i land på egen hånd, og
mange steder tilbys det jo hop-on-hop-off
sightseeing kan være spennende å følge. I
kveldingen forlater vi Malta og neste dag
skal vi være i sjøen og bare slappe av om
bord på det flotte cruiseskipet. Nå får vi
skyndte oss å bruke alle de fasiliteter og
tilbud som vi ikke har rukket enda!

Dag 7, tirsdag 20. mars 2018 : Om bord anløp i Palermo, Sicilia kl 10.00 - 17.00:
Vi kommer stadig lenger syd, og vil nok
også merke at temperaturen stiger mot
det vi er godt fornøyd med på sommeren
her hjemme i Norge. På denne tiden bruker temperaturen å ligge på ca 17ºC -

Fra Vatikanet ved Roma

Dag 9, torsdag 22. mars 2018 : Om bord
- i sjøen hele dagen: Som nevnt har vi
hele denne dagen om bord til disposisjon
på det store cruiseskipet. Vi koser oss!

Dag 10, fredag 23. mars 2018 : Om bord
- ankomst til Barcelona, ilandstigning fly hjem til Oslo, buss til hjemsted : Frokost om bord og vi har allerede kvelden i
forveien fått utdelt informasjon om når vi
skal stige i land. Vi henter bagasjen vår
før vi går til den ventende bussen som tar
oss ut til flyplassen i Barcelona. Kl 13.00
er det flyavgang med Norwegian, og forventet ankomst til Oslo Lufthavn Gardermoen kl 16.25. Litt etter beregner vi å
være klare i vår ventende turbuss, og ferden starter hjemover. Forbi Oslo og sørover langs E18, med mulighet for avstigning underveis. I Kristiansand beregner vi
å være ca kl 23.00 - og de øvrige avstigningssteder vestover i henhold til dette.

Takk for turen!

Artige og særpregede busser i daglig trafikk på
Malta. Kanskje bli med på en prøvetur?


Standard innvendig lugar - er inkludert i grunnprisen for turen, og prisen er basert
på at 2 personer deler lugar. Arealet er ca 16 kvm. Alle lugarer og fellesområder
om bord er utstyrt med kjøleanlegg. Pris pr person for dette alternativet kr 12.880,pr person (Bella) ved påmelding før 1. desember, deretter kr 13.880,- pr person. Alle
lugarer har for øvrig interaktivt TV, telefon, minibar, safe og mulighet for WIFI (mot
betaling) og bad med toalett/dusj.

Standard utvendig lugar koster fra kr 14.000,- pr person
(Bella) og prisen er basert på at 2 personer deler lugar.
Arealet er ca 15 - 18 kvm. Lugaren har vindu som selvsagt ikke kan åpnes, men alle lugarer har klimaanlegg.

10 dager
kun kr 12.880,pr person ved påmelding før 1. desember 2017, deretter kr 13.880,Avreisedato: onsdag 14. mars 2018
- retur fredag 23. mars

Utvendig lugar med balkong er av mange foretrukket lugaralternativ,
derfor ser man også at nyere cruiseskip nå bygges med flere og flere balkonglugarer. Turprisen med dette lugaralternativet er fra kr 15.700,- pr
person (Bella) basert på at 2 personer deler lugar. Arealet er på ca 19
kvm, og lugaren har balkong med et lite bord og 2 stoler.

LITT PRAKTISK
INFORMASJON

side. Fantastica-pakken er i grunnprinsippet samme som Bella-pakken, men i tillegg får man i en
Fantastica-lugar tilgang på romservice døgnet
rundt, og har bl.a. anledning til å bestille frokost
til lugaren.

Nordmenn begynner etter hvert å få lang erfaring
i å reise på cruise, og norske rederier også nå
gjennom et par generasjoner vært i front når det
gjelder å satse på cruise - selv om «resten av
verden» nå satser for fullt, bl.a. det italienske
rederiet vi seiler med ; MSC - Mediterranean
Shipping Company. Mange som skal reise på cruise for første gang, spør og er opptatt av dette
med kleskode. Svaret er at cruise etter hvert er
blitt meget uformelt, men man kan selvsagt kle
seg opp til de reneste galla-antrekk om man ønsker det. Mange stiller i dress de par kveldene det
legges opp til det, men det er absolutt ikke noen
som ser skjevt på en dersom man velger å kle seg
normalt pent uten å gå i dress.

Turdeltakere må ha gyldig pass til turen. Om
bord kan man betale inn et kontantbeløp, eller
benytte seg av kredittkort til å garantere for
forbruket man har om bord - alt slikt forbruk
belastes cruise-kortet man får utlevert som billett og lugarnøkkel om bord. Når man aktiverer
dette i løpet av det første døgnet om bord - reiselederne vil være behjelpelig også med dette reserveres et beløp på ca kr 1.500,- fra kortet.

BELLA OG FANTASTICA
Lugarkategorier med servicepakken «Bella» og
«Fantastica» er det som normalt tilbys fra vår

I forkant av turen skal hver enkelt turdeltaker
sjekkes inn hos MSC Cruises. Vi kommer til å
sende ut et skjema med opplysninger som skal
registreres og vi tar hånd om dette før avreise for
hver enkelt turdeltaker.
Det er ikke lov å medbringe alkoholholdige varer
om bord i cruiseskipet, og dersom man kjøper
slikt underveis blir dette oppbevart av skipets
besetning frem til ilandstigning i Barcelona igjen.

Turprisen inkluderer:
 tilslutningsreise med buss fra ditt
påstigningssted t/r Oslo Lufthavn
Gardermoen
 bussreiser som beskrevet under
oppholdet i Spania
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 flyreise med Norwegian Oslo Lufthavn Gardermoen - Barcelona t/r
 totalt 2 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 cruise med MSC Meraviglia som
beskrevet og med del i innvendig
dobbeltlugar om bord 7 netter
 helpensjon og mer til om bord på
cruiseskipet MSC Meraviglia
 serviceavgift/tips med € 10,- pr
dag er inkludert i turprisen
 2 frokoster på hotellene
 2 middager på hotellene
 alle skatter, avgifter og bompenger knyttet til fly– og bussreisene
Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar
fra ca kr 4.800,- eller be om pris!
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

