PROGRAM: FRA ROMA TIL NEW YORK MED
NORWEGIAN VIVA
18 frokoster, 19 lunsjer og 19 middager inkludert

Dag 1

Avreise Norge og innsjekk på Norwegian Viva i Civitavecchia
Lunsj, middag
Vi flyr til Roma og får transport ut til skipet som ligger i Civitavecchia, Romas cruisehavn.
Her blir det tid til å utforske litt av alt skipet har å by på.
Før cruiset starter må alle passasjerer være med på en sikkerhetsgjennomgang. Dette er er
obligatorisk, og selv om man har deltatt tidligere, er det viktig å være med på denne.

Dag 2

Livorno, Italia
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Frokost, lunsj, middag
Livorno er en hyggelig kanalby og et fint utgangspunkt for en ferie i Toscana. Livorno ligger
nær både Pisa og Lucca og flere populære badebyer – og er også kjent for sitt utmerkede
kjøkken.
I havnebyen Livorno vil du oppleve et klassisk middelhavsmiljø med en umiskjennelig
toskansk atmosfære. På spaserturer langs de mange kanalene, vil nok tankene lede til en
annen kjent italiensk by, og i de smale gatene kan du beundre godt bevarte renessansebygg
eller besøke et av byens interessante museer. Selvfølgelig er det også en hel verden av
spennende kulinariske opplevelser på de mange restaurantene i Livorno, hvor det ikke
overraskende er mange lekre fiske- og skalldyrretter på menyen.
På ferie i Livorno har du dessuten noen av Toscanas beste severdigheter og attraksjoner
innenfor rekkevidde. I nord lokker strandlivet på den 30 kilometer lange toskanske rivieraen,
Versilia. På veien dit kan du besøke det skjeve tårnet i Pisa. Du bør også sette av en dag for
ta tur vestover mot Firenze, for å utforske et overflødighetshorn av kunstskatter og
historiske bygninger.

Dag 3

Nice, Villefranche sur Mer, Frankrike
Frokost, lunsj, middag
Den lille byen Villefranche sur Mer er en av Côte d’Azurs vakreste og mest sjarmerende
byer.
Villefranche ligger vel inne i Rivieraens dypeste bukt, og i den moderne bydelen ligger det
flere butikker, inkludert supermarked, bakere og grønnsakshandlere. I bukta er det en
nydelig strand, belagt med en blanding av sand og småstein. Vannet er krystallklart, så husk å
ta med badetøy!
Dersom du heller ønsker å dra til Nice, ligger den en kjøretur på cirka 22 min unna. Nice er
Frankrikes femte største by med cirka 340 000 innbyggere, og er landets nest mest besøkte
by, etter Paris. Nice sentrum er forholdsvis kompakt, og du kan stort sett ta deg rundt i byen
til fots.

Dag 4

Barcelona, Spania
Frokost, lunsj, middag
Hovedstaden i Catalonia, med uavhengighetskamp, eget språk og fantastisk mat og drikke, er
en by som står trygt på egne bein. Selvsikker og stolt, og med rette. Gaudis mesterby har
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mange høydepunkter. Ett av dem er La Sagrada Familia, katedralen er fremdeles under
konstruksjon etter over 100 år. Gaudis palett og meget kreative ideer gjennomsyrer byen.
Casa Batllo og Park Güell (utenfor sentrum) er bør du få med deg. Det er så fargerikt, så
annerledes og det er umulig å ikke la seg imponere.
Men det er så mye mer med Barcelona. Stemningen i de ulike nabolagene endrer karakter,
men alle er de både levende og lokale, til tross for at turistene har omfavnet byen for lenge
siden. Katedralen i Barrio Gotic er et gotisk mesterverk, og i de smale smugene rundt er det
best å bare rusle rundt for å se hva som dukker opp. Det er alltid noe interessant eller en
arkitektonisk detalj som får deg til å stoppe opp og beundre.
Den moderne bydelen L’Eixamples brede avenyer med butikker så langt øyet kan se, er
perfekt for shopping og for å se på livet. Superkoselige La Gracia og La Ribera er intime, og
plutselig kommer du til et lite postkortvakkert torg der byboerne samles. Gode sko må med
ved byvandring! Vel tilbake på skipet fortsetter ferden mot Palma de Mallorca.

Dag 5

Palma de Mallorca, Spania
Frokost, lunsj, middag
Palma blir ofte kalt for turistenes hovedstad, eller lille Barcelona. Begge deler er sant, men
først og fremst er Palma en koselig by med mye kultur, fine muligheter for shopping og
uteliv, og ikke minst herlig temperatur. Palma er en sjarmerende, kosmopolitisk by. Her
finner du det autentisk spanske sammenblandet med moderne avenyer og turister fra hele
verden.
Palma sentrum består av mange hyggelige butikker, brede gater og restaurerte bygninger.
Palma minner på mange måter om Barcelona, men i mindre målestokk. Gamlebyen er
monumental og samtidig intim. Litt slitne, trange smug, med en alltid overraskende velstelt
plaza i enden, den storslagne gotiske katedralen, flotte tusenårige mauriske bad, vakre
klostre og mye mer.

Dag 6

Ibiza, Spania
Frokost, lunsj, middag
Ibiza tilhører øygruppen Balearene i Middelhavet. Balearene er en autonom region som
tilhører Spania. Ibiza har ca 130.000 innbyggere og er 571 kvadratkilometer stor. Det
tilsvarer omtrent 10 % av Akershus fylke.
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Ibiza ble grunnlagt av fønikerne ca 650 år f.Kr., og har opp gjennom historien vært under en
rekke stater og krigsherrer. Allerede for mer enn 2000 år siden var Ibiza en mektig
handelsstasjon. Gjennom forhandlinger med romerne klarte Ibiza å unngå ødeleggelse, men
som romersk utpost mistet den sin rolle som viktig handelsstasjon.
I dag er Ibiza en øy som i hovedsak lever av turisme. Med kun 79 kilometer i luftlinje til
Valencia på fastlandet i Spania er det mange som kommer vannveien til Ibiza. Ibiza har raskt
vokst i folketall, noe som skyldes en økende strøm av innflyttere fra fastlands-Spania.
Tradisjonelt har Ibiza vært stedet for de "rike, vakre og vellykkede", og selv i dag er det
mange kjendiser som tilbringer noen sommeruker her. Men fra å være kjent som et sted hvor
folk flest må omdefinere hva de vet om party og fest, har spanske myndigheter arbeidet
målbevisst for å få øya til å bli mer familievennlig.

Dag 7

Gibraltar, Storbritania
Frokost, lunsj, middag
Navnet Gibraltar kommer fra det arabiske Ġabal al-Tāriq, som betyr «Tāriqs fjell». Et lite
stykke England er strategisk plassert her på kanten av Europa, hvor Atlanterhavet og
Middelhavet møtes. Her finner du knallrøde postkasser, puber og afternoon tea. Og har du
lyst på fish and chips, trenger du ikke lete lenge …
Gibraltar med sin kjente klippe har vært under britisk herredømme siden 1700-tallet, og
klippen ruver hele 425 meter over havet. Utsikten virker uendelig herfra, og i klarvær ser du
helt til Afrika. Når du nyter utsikten herfra, kniver du for øvrig om plassen med rampete små
apekatter! Gibraltar er det eneste stedet i Europa hvor det lever apekatter i vill tilstand.
Arten heter berberaper, og pass på – de kan være ganske frekke!

Dag 8

Malaga, Spania
Frokost, lunsj, middag
Denne naturskjønne og livlige byen, som har nesten 300 solskinnsdager i året, ligger langs
Spanias sørkyst ved foten av Montes de Málaga. Málaga er Picassos fødested, samt hjemsted
for en av de eldste havnene i Middelhavet. Picasso-museet huser mer enn 3800 verk av
kunstneren, og for kunstinteresserte er dette et must å få med seg. I hjertet av byen finner
du den litt uvanlige Málaga-katedralen, bygget over to århundrer på tuftene av den tidligere
viktigste moskéen.
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Dag 9

Cadiz, Spania
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Andalucia og Cadiz om morgenen. Byens beliggenhet er på en halvøy, og Cadiz
er omgitt av vann på nesten alle kanter. En viktig havneby, også historisk sett. Både fønikere,
romere og maurere brukte havnen som igjen fikk et oppsving etter Columbus’ oppdagelse av
Amerika. Byen ble også raidet av Sir Francis Drake og motstod et angrep fra Napoleons hær.
Landets første grunnlov ble signert her i 1812.
Den gamle delen av byen er unektelig sjarmerende, pastellfargede hus blandet med mauriske
tårn og spir. De smale, labyrint-gatene fører ut i vakre, små, åpne plazaer. Katedralens gylne
kuppel ruver høyt over hvite småhus. Utflukter til praktbyen Sevilla, Gibraltar eller sherryens
hjemby, Jerez, arrangeres av skipet og bestilles og betales om bord.

Dag 10

Lisboa, Portugal
Frokost, lunsj, middag
Lisboa er Portugals hovedstad og ligger vakkert til ved Atlanterhavskysten ved utløpet av
elven Tejo. Lisboa har gjennom hele historien vært Portugals viktigste by. Den er blant annet
preget av at Portugal var en stor sjøfartsnasjon for 500 år siden.
Av Portugals ti millioner innbyggere bor mer enn 20 % i Lisboa og området rundt. Selve
Lisboa har 600 000 innbyggere.
Fra å være en søvnig by med lav stjerne blant reisende har Lisboa forandret seg til å bli en
sjarmerende storby full av liv og breddfull av kontraster mellom gammelt og ungt. Lisboa er
inspirert av flere europeiske storbyer. Her er gammel arkitektur blandet med det
hypermoderne.
Da dette er en Back 2 Back Seiling (En sammensatt seiling av to forskjellige seillinger) vil det
bli en foreklet immigration her for alle gjester. Man behøver ikke pakke ned lugaren men
stiller i en egen kø for de gjester som reiser videre. Når dette er gjort står man fritt til å gå i
land eller gå tilbake på skipet for å nyte videre.

Dag 11

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Denne dagen tilbringer vi til sjøs, så nå kan du virkelig nyte alt det flotte skipet har å by på.

Programmet sist oppdatert 22. juni 2022, 09:53
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/fra-roma-til-new-york-med-norwegian-viva/

Du velger om du vil ha frokost på den private balkongen din, fra buffeten eller i á-la-carte
restauranten.
Bruk gjerne også dagen til å finne ut av alle aktivitetene som tilbys om bord. Her skal det
godt gjøres å kjede seg! Men om du bare vil slappe av og hvile øynene på horisonten - eller
lese en god bok - er det selvsagt opp til deg.

Dag 12

Funchal, Madeira
Frokost, lunsj, middag
Denne øya er faktisk blitt kåret til verdens beste øy under World Travel Awards 2017, og vant
over blant annet Bali, Fiji, Hawaii, Maldivene og Seychellene. Det er ikke uten grunn at
Madeira blir kalt Atlanterhavets perle!
Madeira, som er en portugisisk øy, ligger nærmere Nord-Afrika enn Europa og byr på et
subtropisk klima med eksotiske blomster, tropiske frukter og et fantastisk landskap. Ifølge
magasinetVagabond er april den beste blomstringsmåneden.
I tillegg til å ha gitt verden Christianio Ronaldo, byr også Funchal på en av verdens mest
spektakulære havner, på lik linje med Rio De Janeiro.

Dag 13

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Nyt en stile dag til sjøs

Dag 14

Ponta Delgada, Asorene
Frokost, lunsj, middag
Azorene = grønt så langt øyet kan se. En blomstrende vegetasjon av en annen verden
blandes med fjell og vulkansk, barskt landskap. Urter, vinranker, frukttrær, blomster og
trær trives som plommen i egget i den rike vulkanske jorden.
Ponta Delgada er hovedstad for den portugisiske øygruppa Asorene. Den ligger på sørsiden
av hovedøya, Saõ Miguel, og huser ca 70 000 innbyggere
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Ponta Delgada har et bra utvalg av butikker, kafeer, restauranter og musikkbarer. Byen er et
bra utgangspunkt for å oppleve øya på egenhånd, eller med sjåfør som kan guide deg rundt.
Her finnes det et bra utvalg av butikker, kafeer, restauranter og musikkbarer. I marinaen ser
man seilbåter fra både Europa og Amerika. Et alternativ er å leie bil eller taxi for en dag med
egen sjåfør som kan guide deg rundt på øya.
For naturelskere er Azorene himmelen på jord. Langt ute i Atlanterhavet, over 1300
kilometer vest for Portugal, finner vi disse perlene. Jordbruk og fiske er fortsatt de viktigste
inntektskildene selv om turismen smyger seg på. Visste du at det dyrkes te på Azorene som
det eneste stedet i Europa? Ananas, pasjonsfrukt, guava og til og med tobakk dyrkes også.
Jorden er rett og slett helt unik, og med mildt klima mellom 14-24 grader året rundt, ligger
alt til rette for all slags vekster. Det kommer en god del regn, naturlig nok, og om sommeren
er luftfuktigheten nesten 100 %.
Ponta Delgadas vakre mosaikkbelagte gater i svart og hvitt er prydet med flere barokke
kirker og en vakker havn. Promenaden, avenida Dom Henrique, har mange ting å hvile
øynene på. Forte de Sao Bras fra 1500-tallet, huser i dag Azorenes militære museum samt
marinen. Praca 5 de Outubro er der Nossa Senhora de Esperanca ligger, klostret og kapellet
der mange høytidelige feiringer finner sted. Særlig den femte søndagen etter påske er det
stor festivitas på gang, da det viktigste religiøse symbolet på øya har hovedrollen i en stor og
fargerik prosesjon i gatene. Trestatuen av Jesus Kristus ble brakt hit fra Roma på 1400-tallet.
De tre buene fra den originale byporten fra 1700-tallet er også av interesse, så byen i seg
selv er rett og slett veldig koselig.

Dag 15-18

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Noe av det mange setter pris på med transatlantiske seilinger er de mange dagene til sjøs!
Dette skipet har et enormt tilbud av aktiviteter, spisesteder, spa, treningssenter, teater og
annet snadder som får dagene til å fly om man er av den rastløse typen.

Dag 19

Royal Navy Dockyard, Bermuda
Frokost, lunsj, middag
Bermuda er en av Karibias mest fengslende øyer av mange grunner. Det er en natur-, matog historieelskers drøm som går i oppfyllelse. Opplev noen av Bermudas hundre år gamle
britiske koloniale landemerker, som Keep-festningen fra 1800-tallet ved havnens Royal
Naval Dockyard. I dag er det hjemmet til National Museum of Bermuda. Eller besøk Gibbs
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Hill Lighthouse i Southampton, det eldste fyrtårnet i støpejern i verden og et flott sted å ta
panoramautsikt over Great Sound. Ingen besøk til Bermuda er komplett uten en tur på en av
de mange strendene. Snorkel Park Beach og Black Bay Beach er fan-favoritter fordi de er så
nær Royal Naval Dockyard. Men hvis du ikke har noe imot å begi deg ut litt lenger på en
scooter eller med skyttelbuss, bør du definitivt besøke øyas ikoniske sørlige strender - som
Horseshoe Bay Beach og Warwick Long Bay. De er kjent for sine vakre, rosa sandstrander.

Dag 20

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Nyt en siste dag til sjøs og gjør alt du ikke har rukket over enda!
Det er garantert noe!

Dag 21

New York City
Frokost, lunsj, middag
New York er en av verdens mest populære byer. Et sydende hav av gule taxier, enorme
lysreklamer og yrende folkeliv. Gå gjennom gatene med bohemer, filmstjerner og wannabes.
I sikksakk mellom soulbarer, rå grafitti og sprø påfunn. Svimlende skylines, verdenskunst og
all verdens kulturer som nekter å bli satt i bås. New York har alt!
New York kalles gjerne «The Big Apple» eller «byen som aldri sover». Og som vi alle vet, kjært
barn har mange navn. New York byr på en overflod av attraksjoner, liv og røre, god mat,
show og musikaler og uendelig med shopping.
New York City er en svært stor by, men er likevel enkel å manøvrere seg frem i. Ikke minst
gjelder det Manhattan. Manhattan består av avenyer som strekker seg sør–nord, og
kryssende gater (streets) som går i retning øst–vest. Alle avenyer og gater har nummer i
stedet for navn, dvs. at du enkelt kan telle deg til riktig gate eller riktig aveny.
Her er vi ved cruisets slutt! Vi går i land og begir oss mot flyplassen og hjemreise til Norge.
Skulle man ønske noen ekstra dager i denne verdensmetroplen er det bare å¨ta kontakt
med våre turskredere så finner de løsninger for dere

Dag 22

Ankomst Norge
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Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Norge på formiddagen og ønsker velkommen tilbake til Escape og Cruise.no
for flere spennende reisopplevelser.
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