PROGRAM: ITALIA, KROATIA OG MONTENEGRO MED CELEBRITY REFLECTION

CRUISE TIL ITALIA, KROATIA OG
MONTENEGRO MED CELEBRITY REFLECTION
10 frokoster, 10 lunsjer og 10 middager inkludert

Dag 1

Oslo-Roma og innsjekking på Celebrity Reflection
Lunsj, middag
Vi flyr til Roma om morgenen. Etter å ha hentet bagasjen, blir vi kjørt i buss til havnen og
skipet vårt, Celebrity Reflection, som skal være vårt hjem de neste 10 dagene.
Vi sjekker inn, får lugarene og finner oss til rette. Før skipet seiler er det en obligatorisk
sikkerhetsøvelse. Etterpå møtes vi for å ta en felles skål før vi drar ut på eventyr.
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Dag 2

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Bruk gjerne dagen til å finne ut av alle aktivitetene som faktisk tilbys ombord. Her kan du
være med på alt fra spinningtimer til kor, serviettbrettekurs eller hva med å ta en time på
SPA. Her blir det ikke et kjedelig øyeblikk! Men om du bare vil slappe av og hvile øynene på
horisonten eller lese ei god bok, er det selvsagt opp til deg.
Tips:
Prøv en av spesialrestaurantene til lunsj eller middag

Dag 3

Korfu, Hellas
Frokost, lunsj, middag
Det finnes nesten utallige greske øyer – fellesnevneren er at så godt som alle har noe eget å
by på, i tillegg til det typiske greske. Korfu er veldig nær både Italia og Albania, med
strategisk og viktig historisk beliggenhet. Med grønne åser, hvitkalkede landsbyer og et
turkist Middelhav på sitt klareste, er Korfu en verdig representant for de greske øyene.
Innbyggerne er med rette stolte av sin vakre natur men også av arven fra forfedrene. Det
var hit mange europeere kom for å lære, her fantes både bibliotek og akademiske sentre.
Korfu har gjennom historien vært et yndet reisemål for de rike, berømte og adelige. I de
senere år har også den vanlige mannen i gata fått opp øynene for reisemålet.
Korfu har en rekke badestrender av ulik karakter og atmosfære for de som ønsker å slappe
av på stranden. For de mer eventyrlystne er dette også en øy som er rik på kultur og historie
og man kan finne attraksjoner og severdigheter for en hver smak.

Dag 4

Kotor, Montenegro
Frokost, lunsj, middag
Montenegros 300 kilometer lange, vakre kystlinje mot Adriaterhavet strekker seg fra
Kroatia til Albania. Landet er ikke stort i størrelse, men desto større i mangfold: her er det
storslått natur, godt bevarte middelalderbyer, en rik historie og gylne sandstrender.
Ved innseilingen seiler vi på Europas sørligste fjord, og ifølge montenegrinerne en av de
vakreste, før vi ankommer Kotor. Den gamle bykjernen i Kotor er fra 1200- og 1300-tallet
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og typisk for middelalderen. De godt bevarte bygningene har gitt gamlebyen en plass på
UNESCOs verdensarvliste.
Få land kan skilte med så mye naturlig skjønnhet i et så kompakt område som nettopp
Montenegro: supre strender, krystallklare innsjøer og store fjellområder med et stort utvalg
av gode vandrestier. Kotor har vakker beliggenhet ved sjøkanten på den ene siden og
høyreiste fjell på den andre siden. Lonely Planet har nå plassert Kotor på den prestisjefylte ti
på topp-listen over steder du må besøke i 2016. Bedre æresbevisning får man ikke!
Mange hevder at det er nettopp her man kan oppleve verdens vakreste solnedgang. Vi får
håpe det er klarvær.

Dag 5

Dubrovnik, Kroatia
Frokost, lunsj, middag
Dubrovnik er en fengslende by på mange måter, og den har trukket til seg turister i mange
hundre år. Omgitt av høye borgmurer, er gatene inne i byen små labyrinter fylt med kafeer
og butikker. Det hele har en italiensk finesse over seg, med den kirurgisk rene hovedgaten
Stradun, men er fortsatt full av lokale innbyggere som henger ut klesvasken og mater katter
i de trange smugene.
Gamlebyen, eller Stari Grad som den også kalles, har en fantastisk beliggenhet helt i
vannkanten, og er godt beskyttet av en intakt bymur. Dubrovnik har en rik historie og
mange forskjellige styresett har preget den. Perioden man er mest stolt over er da byen var
egen republikk, republikken Ragusa. Formelt ble republikken selvstendig i 1382 og hadde
allerede på 1400-tallet en egen og sterk havgående flåte. Takket være flåten hadde man
kontakt med omverdenen gjennom handel. I 1667 ble byen rammet av et jordskjelv hvor et
stort antall mennesker måtte bøte med livet og byen ble lagt i ruiner. Byen ble bygget opp
igjen, og da i barokk stil.

Dag 6

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.
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 faktisk tilbys ombord. Her kan
du være med på alt fra spinningtimer til kor, serviettbrettekurs eller krokket på gressplenen
på dekk 15. Her skal det godt gjøres å kjede seg! Men om du bare vil slappe av og hvile
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øynene på horisonten eller lese en god bok, er det selvsagt opp til deg.

Dag 7

Olympia (Katakolon), Hellas
Frokost, lunsj, middag
På halvøya Peloponnes har mange grekere funnet sitt favorittsted. Som et lite stykke Hellas,
med ruvende fjell, grønnkledde skoger og fine strender med glassklart vann, er det mye å
like her. Katakolon er et sted å tilbringe dagen i typisk gresk stil på en taverna mens du rusler
rundt i området. Katakolon er ikke langt fra Olympia, et sted for både historie og sport.
Det var her de første olympiske lekene fant sted i år 776 f.Kr. Hvert fjerde år ble lekene
avholdt, helt til den romerske keiseren satte ned foten. Et viktig historisk sted med
imponerende ruiner, skulpturer og typisk gresk stemning. Tenk at det var her det hele
begynte, det som hele verden ser frem til hver fjerde år!

Dag 8

Messina (Sicilia), Italia
Frokost, lunsj, middag
Messina har alltid vært døren til Sicilia. Herfra har folk, tanker, kunst og historie passert.
Tidligere var det en blomstrende gresk koloni. Erobret av romerne ble det den viktigste
havnen i imperiet, det eneste andre enn det i Konstantinopel.
Den sicilianske adelen hadde alltid et øye for Messina og bygget noen av sine fineste
palasser her. Et jordskjelv ødela Messias historiske sentrum i begynnelsen av 1900-tallet, og
resten gjorde bombingen av de allierte under andre verdenskrig.
Byen Messina, til tross for den skade som ble påført i forrige århundre, beholder fortsatt
noen interessante monumenter: Palazzo Calapaj-D'alcontre med gjenstander av de gamle
renessansepalassene er verdt et besøk.
Duomo of Messina ble bygget i den normandiske perioden. Den er nylig blitt restaurert og
viser seg nå i all sin prakt.
Orion-fontenen, knyttet til den grunnleggende myten i byen, er en stor fontene i sentrum
av Piazza del Duomo. Det ble bygget for å feire oppførelsen av den første byen akvedukten i
1500-tallet.
Messina er også en hyggelig by å rusle rundt i og bare ta inn middelhavsatmosfæren.
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Dag 9

Napoli, Italia
Frokost, lunsj, middag
Napoli er den største byen i Sør-Italia og er hovedstad i provinsen Napoli og regionen
Campania. «Den som har sett Napoli, kan aldri mer bli trist,» skal Goethe ha sagt.
Napolis historiske sentrum Spaccanapoli ble i sin helhet inkludert på UNESCOs
Verdensarvliste i 1995. Navnet Spaccanapoli brukes i dagligtale også om gaten Via
Benedetto Croce, som er en av byens eldste. Den er også en av de mest populære gatene
for tilreisende. I Spaccanapoli ligger flere av Napolis største severdigheter, som katedralen,
Chiesa di San Lorenzo Maggiore og Palazzo Cuomo.
Herfra kan du ta båt til Capri. Siden romertiden har en villa på denne vakre øya vært det
største en italiener kan oppnå. Du skjønner hvorfor når du kommer dit – det er en nydelig øy
med praktfulle villaer og eksklusive butikker.
Capri rommer, foruten et velde av arkitektoniske stilarter, også en enestående flora. De to
byene Capri og Anacapri, er bygget inn i klippene. Imponerende hvordan de klarte å bygge
byene oppover klippene på denne måten! På 1800-tallet var Capri også stedet der utallige
kunstnere og forfattere fant inspirasjon og fortellerglede, danske H.C. Andersen var en av
mange.
Du kan også besøke Pompeii, den antikke by der livet ble forseglet som et vitnesbyrd for
alltid etter Vesuvs utbrudd i år 79 e. Kr. Dekket av opptil ni meter pimpstein og aske, ble det
meste bevart akkurat som det var. Byen sov tornerosesøvn helt til den ble utgravd i det 18.
århundre.

Dag 10

La Spezia, Italia
Frokost, lunsj, middag
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.
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Dag 11

Roma og hjemreise til Norge
Frokost
Med en god frokost innabords begir vi oss på hjemreisen.
Vi har transport fra skipet til flyplassen.
Vi takker for turen og ænsker på snarlig gjensyn til enda flere spennede reiseopplevelser
med Escape og Cruise.no
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