Från Spanien till Stockholm
17 – 30 MAJ 2020
Följ med på denna kryssning där vår svensktalande färdledare är med på hela resan. Vi börjar med en
natt i Barcelona för att sedan gå ombord på Costa Magica. Vi kryssar sedan norrut för att ta oss upp
till Stockholm. Här upplever ni hela 5 europeiska länder på en och samma resa och du packar bara
upp en gång!
FLYG:

17 MAJ Stockholm Arlanda – Barcelona

12:35 – 16:00

17 – 18 maj BARCELONA: Hotell Montblanc ***

Detta hotell i turistklass ligger väldigt centralt längs gatan Via Laietana, endast 500 meter från Plaza
Catalunya. Kort gångavstånd till shoppinggator och gamla stadens sevärdheter. De ljusa rummen har
alla fullt utrustade badrum, luftkonditionering / värme och gratis WIFI. Hotellet har en lugn innergård
med en liten simbassäng, soldäck och en bar. Poolen är öppen under sommarmånaderna.
Frukost serveras mellan 07:00-11:00.
18 - 30 MAJ 2019 KRYSSNING: Costa Cruises, Costa Magica
Barcelona (Spanien)

20:00

Till havs
Cadiz (Spanien)

08:00

17:30

Lisbon (Portugal)

08:00

17:00

Vigo (Spanien)

09:00

18:00

Le Havre (utanför Paris, Frankrike)

08:00

19:00

Harwich (utanför London, England)

08:00

19:00

Ijmuiden (utanför Amsterdam, Nederländerna)

08:00

18:00

Till havs

Till havs
Till havs
Stockholm

10:00

Stockholm

info@gocruising.se

0770-220 200

www.gocruising.se

PRIs:

18 295:- per person för dubbelhytt insideshytt
20 295:- per person för dubbelhytt fönsterhytt
22 295:- per person för dubbelhytt balkonghytt

Singeltillägg: 2900:Andra kategorier på förfrågan.

I priset ingår:
- Svensk färdledare
- Flyg från Arlanda till Barcelona inkl incheckat bagage
- All transfer (flygplats-hotell-fartyg)
- 1 natt på hotell i Barcelona inkl frukost
- 12-nätters kryssning med Costa Magica i vald hyttkategori
Under kryssningen ingår:
- Helpension
- Dricks till personalen
- Aktiviteter och underhållning
- Gym
- Hamnavgifter och skatter
Tillkommer:
- Stadsskatt i Barcelona (betalas direkt till hotellet ca 5 EUR per person/natt)
- Avbeställningsskydd
- Reseförsäkring
- Ev anslutningsflyg

För att färdledare ska följa med så krävs ett deltagarantal om minst 20 personer.
Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och ändringar utöver vår kontroll.

info@gocruising.se

0770-220 200

www.gocruising.se

