PROGRAM: KANARIØYENE, SPANIA OG PORTUGAL MED NORWEGIAN SUN

CRUISE I SPANIA, PORTUGAL OG
KANARIØYENE
Dag 1

Avreise fra Norge, ankomst Malaga, innsjekk på skipet
Avreise kl 20:00
Avreise fra Oslo til Malaga med Norwegian kl 07.00, transfer fra flyplass til cruisehavnen og
innsjekk på Norwegian Sun som ligger og venter i havnen. Bagasje leveres på kaien og blir
fraktet opp til lugaren. 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.
Før avreise er det en obligatorisk sikkerhetsøvelse som samtlige gjester må være med på! Tid
og sted får man opplyst over høyttaleranlegget.
Norwegian Cruise Line har åpen bordsetning, så her kan man spise middag når det passer.
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Malaga, 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 moskeen.

Dag 2

Cadiz (Sevilla)
Ankomst kl: 07:00
Avreise kl: 16:00
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.

Dag 3

Lisboa
Ankomst kl 07:00
Avreise kl 21:00
Lisboa er bygd på syv åser og kalles ofte for “byen på de syv høyder”. Portugals hovedstad
oser av romantikk og gammel sjarm, og har lenge vært populær blant forfattere og
kunstnere. Sett deg på en av de ikoniske gamle trikkene og utforsk en av Vest-Europa mest
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spesielle byer.
Det er mye å finne på i Lisboa. I den nærliggende bydelen Alfama kan du gå på
oppdagelsesferd i de trange gatene. Som en kontrast til den gamle arkitekturen kan den
interesserte besøke området der verdensutstillingene holdt til i 1998. Området rundt elven
går under navnet Parque de Nações, og i tillegg til spennende arkitektur finnes det mye
shopping og fornøyelser her.
Lisboas gamleby Alfama, øst for byens hjerte Baixa, er kanskje det mest sjarmerende ved
hele hovedstaden. Trange smug og labyrintaktige gater, klesvask til tørk på tvers, skjev
brostein og utsmykninger på hvert gatehjørne preger bydelen som ligger på høyden
nedenfor borgen Castelo São Jorge. Den hyggeligste måten å ta seg opp hit er med Lisboas
små trikker (nummer 28), som går jevnlig flere ganger i timen.
Sett deg ned på en av Alfamas mange fortauskafeer når du blir sliten av oppoverbakkene, og
nyt en iskald, lokal øl til rundt 10 kroner.
Noe av det første du legger merke til når du ankommer gamlebyen i Lisboa, er
flisdekorasjonen som smykker flere av gamlebyens eldste bygg. Keramikkflisene stammer
helt tilbake fra maurernes tid i landet på 12- og 1300-tallet, og er ofte malt i delikate
blåtoner. På byens mange antikkbutikker og markeder vil du kunne få kjøpt både gamle og
nye fliser i fantastiske mønster og farger.

Dag 4

Sjødag
Gjør deg ordentlig kjent på skipet, her er det nydelig å bare kunne slappe av, nyte den lekre
maten og kanskje lese deg litt opp på det som venter på resten av reiseruten? Det er også
masse å finne på om bord - gå på oppdagelsesferd!

Dag 5

Funchal (Madeira, Portugal)
Ankomst kl: 07:00
Avreise kl: 16:00
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
magasinet Vagabond er april den beste blomstringsmåneden.

Programmet sist oppdatert 25. august 2022, 09:53
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-spania-portugal-kanarioyene-norwegian/

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 6

Santa Cruz De Tenerife
Ankomst kl: 08:00
Avreise kl: 23:59
Tenerife er en del av Spania og ligger bare 30 mil fra Afrikas kyst. Øya er formet som et
strykejern som peker mot nordøst, hvor hovedstaden Santa Cruz ligger i nærheten av spissen
og de store feriebyene i det sydvestre hjørnet.
Øya er skapt av vulkaner, og det er derfor mange fjell her. Her kan du både sykle og vandre,
og det finnes flotte turstier i alle vanskelighetsgrader. Spanias høyeste punkt er den 3718
meterhøye vulkanen Teide som ligger midt på øya. Du kommer deg dit med enten leiebil
eller kollektivtransport. Fra parkeringsplassen kan du ta banen til et perfekt utsiktspunkt. For
å gå den siste biten til toppen kreves det at du har en spesiell tillatelse.
For deg som er interessert i gammel mystikk, er byen Güimar i nærheten av hovedstaden
Santa Cruz stedet å besøke. Her står flere pyramider som Thor Heyerdahl utforsket i sin tid,
og hvor gamle de er eller hvem som bygget dem er ikke klart. Heyerdahl stilte spørsmålet
om det kunne ha vært kontakt mellom Europa, Afrika og Sør-Amerika før Colombus, siden
det fins lignende pyramider i Mexico og Peru. De fleste museene på Tenerife ligger ellers i
hovedstaden Santa Cruz. I utkanten av byen ligger flere bygninger, slik som La Laguna som
står på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 7

Las Palmas, Gran Canaria
Ankomst kl 07:00
Avreise kl: 23:00
Gran Canaria trenger knapt noen introduksjon for oss nordmenn. Den nesten sirkelrunde øya
har ca 700 000 innbyggere, og øya er en av 13 kanariøyer som ligger utenfor Afrikas kyst.
Vinteren er den mest populære årstiden å reise hit på grunn av det varme klimaet med
gjennomsnittstemperaturer på 23 grader.
Las Palmas er grunn god nok alene til å ta turen til Kanariøyene. Gran Canarias hovedstad er
en av Spanias største byer, og tilbyr besøkende en fire kilometer lang strandpromenade
langs Europas antagelig fineste storbystrand.
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Dag 8

Arrecife, Lanzarote
Ankomst kl: 07:00
Avreise kl: 20:00
Hovedstaden på Lanzarote på Kanariøyene, Arrecife (som betyr "skjær" på spansk) er kjent
for sin overflod av skjær og holmer langs kysten. Sørg for å utforske denne øyas mange
naturlige underverk, fra den fantastiske El Reducto-stranden til kratere, lavatunneler,
kanaler og rør i Los Volcanes naturpark.

Dag 9

Sjødag
I dag er det en sjødag, og du har mulighet til å nyte en fin dag på dekk, eller delta på en av de
mange aktivitetene som arrangeres ombord. Her kan du være med på alt fra Trivia (quiz),
spinningtimer, treningsstudio, eller kanskje et vinkurs. Her blir det ikke lett å finne 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. Har du ikke vært i spa enda, så kan dette være dagen.

Dag 10

Gibraltar
Ankomst kl: 10:00
Avreise kl: 20:00
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. 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 – for de kan være ganske frekke!

Dag 11

Malaga
Ankomst Malaga Havn kl 07:00

Programmet sist oppdatert 25. august 2022, 09:53
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-spania-portugal-kanarioyene-norwegian/

Skipet ankommer Malaga kl 07.00, og dere vil sjekke ut fra skipet og plukke opp bagasje på
kaien. Transfer til flyplass, og flyreise hjem til Norge. Flyavgang fra Malaga er 15.45.
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