PROGRAM: MIDDELHAVETS PERLER MED RIVIERA I MAI 2023

MIDDELHAVETS GLEDER MED OCEANIA
CRUISES I MAI 2023
Dag 1

Avreise Oslo og ankomst Athen
Avreise kl 18:00
Vi flyr til Athen om morgenen. Etter ankomst kjører vi til havna Pireus som ligger ca 30-45
minutter unna, hvor Riviera blir vårt komfortable hjem den neste uka. Vi sjekker inn, får
lugarene og finner oss til rette.
Det er mye spennende om bord! som ligger og venter på oss i havnen. Etter ombordstigning
kan du gå rett til lunsj, eller slappe av på soldekket. Det kan ta litt tid å få bagasjen opp på
lugaren, så det kan være lurt å ta med seg det mest nødvendige i håndbagasjen.
Man har mulighet til ås gå om bord fra klokken 3:00
Skipet seiler kl. 18:00 og cruiset begynner!
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Dag 2

Kavala/Philippi, Hellas
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 17:00
Bygget på en odde på stedet til det gamle Neapolis, tilbyr Kavala fine strender og mange
historiske steder.
Et bysantinsk slott hersker over Kavala, og akvedukten fra 1500-tallet er fortsatt intakt.
Ruinene av Filippi i nærheten inkluderer et romersk forum og en katedral fra 500-tallet.
Kavala ligger nordvest for den nærliggende øya Thasos. Byens opprinnelige navn i antikken
var Krenides etter at den ble etablert av kolonister eller nybyggere fra Thasos i 360/359 f.Kr.

Dag 3

Istanbul, Tyrkia
Ankomst kl 09:00
Avreise kl 15:00 (den14.mai)
Med sine rundt 13 millioner innbyggere, er Istanbul et folksomt og levende sted. Et sted som
er en blanding av Europa og Asia i et perfekt sammensetningsforhold - som en drink hvor
bartenderen har akkurat nok mengde av alle ingrediensene, og hvor det bare er å la seg nyte
og beruse.
Besøk vakre Topkapi-palasset, den fantastiske Hagia Sophia og den imponerende blå
moskeen. Cruise på Bosporos for å se byen og dens omgivelser fra et annet perspektiv.
Besøk et av de mange museene eller rusle gjennom kryddermarkedet og den berømte Grand
Bazaar.
Skipet ligger over i havnen, så her er det god tid til å utforske byen.

Dag 4

Mykonos, Hellas
Ankomst kl 10:00
Avreise kl 19:00
Mykonos ligger i Egeerhavet og tilhører Kykladene, sammen med Paros, Naxos og Ios. Øya
har rundt 9 500 innbyggere og er svært populær blant rike. Flere kjendiser vender tilbake hit
hver sommer, og noen liker stedet så godt at de til og med har kjøpt feriehus.

Programmet sist oppdatert 28. juli 2022, 14:36
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-oceania-middelhavet/

Mykonos er også kjent som et møtested for intellektuelle, jetsettere og kunstnere fra hele
verden
Vakre hvite murhus, blå vinduskarmer, blomsterpotter langs trappene. Mykonos oppfyller
den greske drømmen på mange måter. Her kan du vandre lenge og få med deg
solnedgangen fra de mange flotte terrassene. Det er hele ni kirker på Mykonos. Panagia
Paraportiani er den mest fotograferte kirken i Mykonos, kjent for sin unike arkitekturstil i
bydelen Kastro.
Kirken består av 4 mindre kirker fra 1700-tallet, og er kanskje den kirken du ser mest på
postkortene.

Dag 5

Til sjøs
Lyden av bølgeskvulp og en behagelig gynging har gitt oss en god natts søvn. Les en god bok
på dekk, nyt en lang lunsj i restauranten eller skjem deg bort i skipets spa.
Det er livemusikk på dekk, du kan spille bingo i teateret, gå på forelesninger eller delta på
quiz. Vil du være mer aktiv, kan du bli med på Yoga, eller bare slapp av med en god bok.

Dag 6

Amalfi,/Postitano, Italia
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 18:00
Besøk fortryllende Amalfi for å beundre kapusinerklosteret fra 1100-tallet og se den vakre
katedralen og klosteret fra 1000-tallet. Oppdag deretter elegante Positano med sin
avslappede, sofistikerte luft og hvite hus i maurisk stil som klamrer seg til bratte bakker rundt
en glitrende bukt fylt med fargerike fiskebåter.

Dag 7

Civitavecchia (Roma, Italia
Ankomst kl 08:00
Avreise kl20:00
La dolce vita! Det søte liv…. Roma er byen som har alt. Rundt hvert gatehjørne venter nye
opplevelser. En hyggelig kafé, en vakker kirke, eller et storslått palass. Ikke glem å smake på
gelatoen, en himmelsk fryd for iskremelskere!

Programmet sist oppdatert 28. juli 2022, 14:36
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-oceania-middelhavet/

Du kan ikke gå mange meter i Roma uten å oppdage spor fra antikken, renessansen eller
barokken. Et besøk i verdens minste stat er et must – Vatikanstaten, som inngir til ærefrykt
og hvor pavene regjerte over Roma, politikk og religion i skjønn forening.
Av de mest kjente stedene er Colosseum, der ville dyr og gladiatorer kjempet mot
hverandre, Forum Romanum, hvorfra hele Romerriket ble styrt, Panteon med sin enorme
kuppel, Peterskirken – kristendommens største monument, Spansketrappen og Trevifontenen.
Skipet legger til i Civitavecchia, som er cruisehavnen til Roma. Herfra inn til Roma er det
cirka 1 time med tog. Du kan utforske Civitavecchia på egenhånd, eller ta en utflukt i regi av
rederiet inn til sentrum av Roma.

Dag 8

Florence/Pisa (Livorno), Italia
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 20:00
La Spezia ligger en 10-minutters togtur fra Riomaggiore, og brukes ofte som base for
besøkende til Cinque Terre, Firenze eller Pisa. Blant attraksjonene i La Spezia har du San
Giorgio-slottet fra 1262. Byen rommer i tillegg Italias største marinebase, interessante
museer, en strand, flotte bygninger og hager, samt noen gode restauranter som til sammen
er verdt en dagstur.
La Spezia domineres av havnen og gamlebyen med trange gater. De fleste attraksjoner ligger
i sentrum, og kan besøkes til fots. Blant annet finnes det et museum for moderne kunst,
kirker fra 13- og 1600-tallet, en katedral fra 1975 og et bymuseum.

Dag 9

Monte Carlo, Monaco
Ankosmt kl 08:00
Avreise kl 19:00
Hvem har vel ikke hørt om kasinoet i Monte Carlo, den franske riviera og fyrstedømmes
fasjonable renommé? De fleste har det, men det er bare at mange tror dette er nok en by i
nabolandet Frankrike.
Mye av grunnen er nok at det ligger langs den franske rivieraen, ved Middelhavet og bare 15
km nordøst for Nice. Selv om det offisielle språket er fransk og landet grenser til Frankrike,
så bor det langt flere folkeslag enn monogaskere og franskmenn her. Grunnen er at Monaco
er et skatteparadis, og tiltrekker seg derfor rikfolk fra hele verden.
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De som kommer hit kommer enten for å se, eller rett og slett bli sett. Her er det glamour,
badeliv, båtliv og gode middager etterfulgt av et fortryllende natteliv.
Den største attraksjonen her er nok Formel 1-løpet som foregår i Monacos gater, men du har
også det berømte kasinoet Casino, i Monte Carlo, det utrolig vakre 1200-tallsslottet,
berømte akvariet og ikke minst flere flotte museer.
De mest kjente byene er Monaco by, Monte Carlo og La Conamine. Siden fyrstedømmet kun
strekker seg over to kvadratkilometer, så er det ikke vanskelig å få med seg mye på kort tid.

Dag 10

Toulon, Frankriket
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 17:00
Toulon ligger ved en naturlig havn på den franske rivieraen, og er Frankrikes viktigste
marinebase, og vannkanten er alltid full av liv. Gamlebyen er designet rundt staselige
fontener og små torg, og ligger gjemt mellom havnen og boulevard de Strasbourg,.
Cathédrale Saint-Marie-Majeure er bemerkelsesverdig for sin romanske arkitektur.
Byen er også rik på historie, mye av den utstilt i marinemuseet og Toulon-museet, feiret for
sine provençalske malerier.
For den ultimate utsikten over Toulon, ta taubanen til Mount Faron.

Dag 11

Barcelona, Spania
Ankomst kl 06:00
Avreise kl 19:00
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
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
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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!

Dag 12

Til sjøs
På vei mot enda en ny og spennende destinasjon og nye, spennende utflukter og
opplevelser. Dagen i dag benyttes om bord til det du måtte ønske å gjøre – eller ikke gjøre.

Dag 13

Seville/Cadiz, Spania
Ankomst kl07:00
Avreise kl 18:00
Havnebyen Cádiz ligger på en halvøy, omgitt av vann på nesten alle kanter. Det er en viktig
havneby, også historisk sett. Både fønikere, romere og maurere brukte havnen som igjen fikk
et oppsving etter Columbus' oppdagelse av Amerika. Cádiz ble også raidet av Sir Francis
Drake, men motsto 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, labyrintiske gatene fører ut i vakre, små, åpne plazaer. Katedralens gylne kuppel
ruver høyt over hvite småhus. Ikke langt unna ligger området Jerez, det er her det
produseres utsøkt sherry. Besøk bodegaer og destillerier for å lære mer om sherry. Du kan
også nyte sjømat eller besøke en av de mange vakre kirkene og museene.
En utflukt til Sevilla er også en mulighet – og en veldig god idé. Sevilla er fremdeles gyllen,
full av minner fra gullalderen og med noen av verdens lekreste barokkbygninger. Her bugner
det over av historiske severdigheter.
Sevilla er også romantiske, kronglete gater med fornemme palasser og hus som tydelige
vitnesbyrd på de spanske kjøpmennenes velstand. Det gamle jødiske kvarteret, Santa Cruz,
er også lekkert. Maleriske gater med blomsterfylte patioer og hyggelige torg med duftende
appelsintrær karakteriserer dette området.
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Dag 14

Lisboa, Portugal
Ankomst kl 09:00
Avreise kl 18:00
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 15

Oporto, Purtugal
Ankomst kl 09:00
Avreise kl 18:00
I nordvestre Portugal, ved elvemunningen til elven Douro, ligger landets nest største by
Porto. Herfra reiste de første portugisiske oppdagerne ut på sine ekspedisjoner.
Smale gater og trange smug, sjarmerende hus og vakre kirker dekt av blå fliser og ikke minst
mange imponerende katedraler. Dette er bare noen få eksempler på kultur og arkitektur
som Porto har å tilby. I den koselige bydelen Ribeira kan du fortsatt føle historiens vingeslag,
og det er ikke så rart at Porto står på Unescos verdensarvliste! Middelalderkatedralen Sé,
kirken Sao Francisco fra 1300-tallet og 1800-tallsbørsen Palácio da Bolsa er bare noen av de
historiske perlene som du absolutt ikke bør gå glipp av når du er her.
Det er ikke bare bydelen Ribeira som fortjener et besøk. Ved Praca de Gomes Teixeira
dominerer 1700-tallskirken Igreja do Carmo med sin vakre fasade. Bokelskere må gå innom
Portos eldste bokhandel Livraria Lello som står på Unescos verdensarvliste og er en av de
aller vakreste i hele verden. Vil du avslutte dagen med en fantastisk utsikt, skal du ta deg til
1500-tallskirken Serra do Pilar i Vila Nova da Gaia på Douros sørlige elvebredd. Også fra
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broen Ponte D. Luís får du en helt enestående utsikt over byen.
Porto er kjent for sin vinproduksjon, og da først og fremst portvin. En rundtur i et av de
mange portvinshusene er en selvfølge når du er i Porto, og da er det området Vila Nova de
Gaia du bør dra til.

Dag 16

La Coruña, Spania
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 18:00
La Coruña ligger ved Atlanterhavet, på en halvøy mellom Ensenada del Orzán og La Bahía og
har ca 250.000 innbyggere. Byen er en av Spanias viktigste havnebyer og landets nest
viktigste fiskerihavn.
Byen består av to deler: den eldste er Ciudad Vieja på østsiden av halvøya, og den nye La
Pescadería ligger på den smale landtangen som forbinder halvøya med fastlandet, samt på
selve fastlandet. Lengst ute på halvøya står det 50 m høye romerske Herkules-tårnet
(98–117), nå fyrtårn.
La Coruña er av førromersk opprinnelse og ble i middelalderen kalt Caronium. Byen tilhørte
maurerne fra 700- til 900-tallet. Den gamle byen ble planlagt og påbegynt av Alfons 9 i
1209, og var under Portugal på 1300-tallet. Den spanske armada seilte fra La Coruña mot
England 1588, året etter ble byen inntatt og brent av Sir Francis Drake. Byen stagnerte etter
tapet av de spanske kolonier Cuba og Puerto Rico 1898.

Dag 17

Bilboa
Ankomst kl 10:00
Avreise kl 19:00
Bilbao er den baskiske hovedstaden, kjent for å være et sentrum for gastronomiske nytelser
og design. Her skal vi være hele to dager slik at du kan kjenne på bylivet også på kvelden.
Guggenheim-museet troner på toppen av severdighetene i byen. Bilbao ligger i Biscayaprovinsen nord i Spania og er et fantastisk område for utflukter og eventyr.
Omgivelsene gir gode muligheter til friluftsliv som sykling, klatring og vandring. Men Bilbao
har også en fortryllende kystlinje mot Atlanteren som består av dramatiske
klippeformasjoner og lange sandstrender.
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Dessuten er det bølge brytninger her som gjør det til et surfeparadis for de som er opptatt
av dette. Kveldene kan man utmerket tilbringe på en av de lokale tapasbarene og det finnes
mange lokale spesialiteter som f.eks. grillede sardiner og torsketartar som man må prøve.
Bilbao er kjent for sine tapasretter, og påstanden om at de er best i verden høres ofte.
I området ved Calle Licenciado Poza finnes det mange slike tapasbarer å velge mellom.
Men uansett hva du velger å gjøre i Bilbao så bør du oppleve Guggenheim-museet.
Bygningen i seg selv er et mesterverk, tegnet av den nordamerikanske arkitekten Frank
Gehry, og sto ferdig i 1997. Museet er dekket av titanplater som gjør det til en veldig
iøyenfallende bygning. Også glass, stein og vann er komponenter som er brukt i
utformingen. Det var de baskiske myndighetene som i sin tid tok initiativet til et så ambisiøst
museum og heldigvis så tente Guggenheim-stiftelsen på idéen. Museet er i dag et av de mest
kjente i verden.
Museo de Bellas Artes Bilbao er også verdt et besøk. Her kan du se kunstverk av storheter
som Goya, Francis Bacon og Picasso, for å nevne noen.

Dag 18

Bordeaux (Le Verdon), Frankriket
Ankomst kl 07.00
Avreise kl 21:00
Bordeauxs vinregion ligger nær Atlanterhavskysten sørvest i Frankrike. Langs elvene
Gironde, Garonne og Dordogne bugner det av vingårder. Medoc, St. Estephe, Pauillac, St.
Julien og Margaux ligger langs Girondes vestre bredd. Saint Émilion, Pomerol, Bourg og
Blaye langs høyre bredde. I tillegg har vi Graves med Pessac-Leognan, Sauternes og Barsac
samt Entre-Deux-Mers mellom Garonne og Dordogne.
I den sjarmerende gamlebyen finnes noen av Europas beste eksempler på 1700-talls
arkitektur. Her er det mange muligheter, og noe for enhver smak!
Bodeaux er VAKKER! Her kan du blant annet se Grand Théâtre, selve juvelen av byens eldre
arkitektur, Place de la Bourse, den kjente Pont de Pierre-broen, og Cathèdrale St. Andrè,
vegg i vegg med det flotte tårnet Tour Pey-Berland. Havneområdet og den historiske delen
av Port de la Lune, står på UNESCOs verdensarvliste.
Her kan du smake deg gjennom byens mange vinhus, eller besøke vinmuseet La Cité du Vin,
som faktisk er verdens største kulturelle senter for vin – flott og moderne! Eller hva med en
rusletur langs den flotte Port de la Lune bort til Place de la Bourse, og skue fontenen og
Jardin des Lumières, med det flotte vannspeilet?
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Dag 19

Lorient, Frankriket
Ankomst kl 09:00
Avreise kl 16:00
Lorient ligger ved en enorm naturlig havn dannet av tre elver som renner ut i Atlanterhavet,
og ligger langs den vakre sørkysten av Bretagne.
Lorient en gang en base for fransk kolonialisme, kan skilte med Musée de la Compagnie des
Indes, et museum som viser gjenstander fra 1660 til slutten av 1700-tallet. Likevel har
Lorient et moderne utseende, ettersom det ble grundig gjenoppbygd etter andre
verdenskrig.
For et unikt perspektiv fra den tiden, besøk den massive tyske ubåtbasen.

Dag 20

St Peter Port (Guemsey) Storbritania
Ankomst kl 08:00
Avreise kl 18:00
Saint Peter Port en by som består hovedsakelig av bratte og trange gater og trapper
oppover skråningen. Det er kjent at det eksisterte en handelspost og en bosetning her siden
før romersk tid. Det førkristne navnet har derimot ikke overlevd moderne tid.
Det er mange kirker i Saint Peter Port. Den engelske kirke har seks kirker, hvorav den
fremste er sognekirken Town Church som står i midten av byen og har i århundrer vært
byens sentrale fokus og hjerte. Den er verdt et besøk!
Spaser gjerne gjennom den vakre Candie Gardens på denne øya kjent for sine blomster.
Guernsey passer utmerket for syklister eller vandrere, her er det mye vakker natur! Det var
også på denne øya at Victor Hugo skrev sin klassiske roman «Les Miserables». Og som en
ekstra fun fact kan vi nevne at alle offentlige postbokser på Guernsey er blå – bortsett fra
én. Den er rød og står i Union Street i Saint Peter Port. Se om du finner den!

Dag 21

Ankomst Southampton og hjemreise til Norge
Amkomst kl 08:00
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Alle gode ting kommer til en ende før eller siden. Også denne fantastiske reisen. På morgen
ankommer vi Southampton, og vi tar oss til flyplassen for den timeslange flyturen til Oslo.
Vi takker for en kjempeflott tur og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til nye eventyr
hos oss.
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