ATHEN – Greske Øyer – KYPROS
CRUISE SKIPET MS BELLE DE L’ADRIATIQUE
02. - 08. November 2021 – FÅ LUGARER !

PRIS Kr 19 995
Per person i dobbelt lugar
på dekk 1
D2/middle dekk + kr 1 995
D3/embarkation dekk m
panoramavindu + kr 2 750
D4/øverste dekk m
panoramavindu + kr 3 250
Enkel-lugar tillegg :
Kr 4 995

INKLUDERT
* Fly fra Oslo til Athen og
Larnaka - Oslo
* Alle måltider med drikke
inkludert (vin, øl, frukt
juice og 1 kopp kaffe)
* drinker i baren
* alle utflukter
* Transfers fra og til
flyplass i Athen og
Larnaka
* Reiseledere fra Travel
and Learn (utfluktene
guides på engelsk)

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr 987
* Tilslutnings fly fra andre
steder i Norge
* Personlige utlegg ombord
* Tips til besetningen
* Reise- og avbestillingsForsikring
Travel an Learn
er medlem av

Cruise fra Athen til Larnaka på cruiseskip La Belle de
l’Adriatique som er kåret til medlemmenes favoritt. Dette er
et cruise som har kun denne ene avgangen da skipet bytter
seilings sted. Cruiset tar dere gjennom noen perler av
severdigheter. Noe av det vakreste som både den greske
øyverdenen og Kypros har å by på;
Delos, Mykonos, Santorine, Rhodos, Kypros
ALL INKLUSIV - alle måltider med drikker, drinker i baren, alle
utflukter. Gourmet måltider fra franske kjøkkenet med utsøkte viner.
Dag 1: Tirsdag 02. NOV 2021

NORGE – ATHEN

Fly fra Oslo til Athen. Vi går ombord på båten ca. kl.18. Velkomstcocktail og introduksjon
av mannskapet. Middag og tradisjonell gresk underholdning.

Dag 2: Onsdag 03. NOV 2921

ATHEN – DELOS

Sightseeing i Athen og Akropolis. Akropolis var den religiøse sentrum i Athen, med
Athenas Nike -tempelet og det ikoniske Partenon. Etter lunsj utflukt til Apollo-kysten og
Cape Sounion. En meget vakker kjøretur fra Saronibukten til Cape Sounion. Utsikten fra
sørligste spissen av Attic-halvøya vestover mot Patroklos, over Egeerhavet er praktfult.
Kappas Poseidons tempelet er fra gullalderen i Athen. Vi seiler mot Delos.

Dag 3: Torsdag 04. NOV 2021 DELOS – MYKONOS - SANTORINI
Utflut til øya Delos (på småbåter). Delos har blitt ansett som en hellig øy siden antikken.
Gresk mytologi forteller om øya som fødested for både Apollo og Artemis. Vi besøker
helligdommen dedikert til Apollo, løvenes terrasse og flere ruiner med fantastiske mosaikkkunst. Etter lunsj utflukt til øya Mykonos. Øya sitter høyt på Kykladene med pittoreske
middelhavslandsbyer, gyldne strender og turkis klart vann. Hvitkalket kloster, Panagia
- blå kuppeltak, vakre ikoner og fresker er magisk.Vi seiler mot Santorini.

Dag 4: Fredag 05. NOV 2021

SANTORINI – RHODOS

Utflukt til øya Santorini (på småbåter) desidert den beste postkort-perfekte opplevelse i
Hellas. Ønsker du å klatre opp til Profitis Ilias, er det mulig sammen med lokalguiden. Nyt
den spektakulære utsikten derfra. Hvis ikke la den greske atmosfæren synke inn på en.

ATHEN – Greske øy-perler – KYPROS

side 2

lokal kafe. Den mest øyenfallende landsbyen er Megalochori, prydet med historiske og
tradisjonelle hus. På en vinkjeller smaker vi på noen edle dråper. Vårt siste stopp blir
den sjarmerende landsbyen Fira på kanten av en høy kaldera. Vi seiler mot Rhodos

Dag 5: Lørdag 06. NOV 2021

RHODOS - KYPROS

Utflukt til det ærverdige middelalderske Rhodos. Monte Smith byr på praktfulle
panoramautsikt. Vandre gjennom den storstilte Port d’Amboise nedenfor stormesterens
palass. Festningen har relikvier fra middelalderen samt gamle skulpturer og vakre
mosaikker fra det første århundre. På Knights Street går vi i korsfarernes fotspor restaurert og vakkert bevart er bygningene hvor de hellige krigere tilbrakte tiden sin i
bønn eller militær praksis. Hver bygning er et "vertshus" for språk som snakkes i
henhold til riddernes fødested: England, Frankrike, Tyskland, Italia, Aragon, Auvergne
eller Provence. Stedet har et æresbydende og adelige atmosfære takket være italienske
restaureringer fra 1930-årene. Vi seiler mot Kypros om natten.

Dag 6: Søndag 07. NOV 2021

« Deluxe Cruising for
de få utvalgte »
Bygget i 2007 er Belle de l'
Adriatique et lite og intimt
cruiseskip, som eies av det
franske rederiet CroisiEurope.
Dette er et alternativ for den
som ønsker "yachting" fremfor
"cruising". Skipet har en hyggelig
og intim atmosfære med delikat interiør. Fellesområdene
er luftkondisjonerte og innredet i lyse farger med klassiske skips-detaljer. Om bord
finnes en salong med dansegulv, en elegant restaurant
med fransk chef som tilbedreder velsmakende retter. Det
finnes også en pianobar med
en liten terrasse akter, bibliotek, suvenirbutikk, samt et
stort soldekk med sol-senger
/stoler og 2 jacuzzier. Besetningen om bord er internasjonal og informasjonen om
bord, samt på utflukter er
hovedsakelig på fransk og
engelsk.

LIMASSOl - LARNAKA

Vi seiler på formiddagen. Etter lunsj er det utflukt til de arkeologiske ruinene i Pafos,
klassifisert som UNESCOs verdensarv. Vi besøker de imponerende, underjordiske
gravene med Egyptisk innflytelse som dateres tilbake til det 4. århundre f.Kr. Restene av
villaer, palasser, teatre, festninger og graver gjør at stedet er av eksepsjonell
arkeologisk og historisk verdi. Vi fortsetter til kystbyen Yeroskipou for å besøke en
Loukoum (Turkish Delight) fabrikk, inkludert en smaksprøve. Vi seiler mot Larnaka.

Dag 7: Mandag 08. NOV 2021

LARNAKA

Nyt frokost om bord i morges før du går av land kl. 09:00. Vi flyr hjem til Norge

PÅMELDING SNAREST få plasser! Først til mølla
Ved påmelding påløper et depositum på kr 5000. Resterende beløp betales
1-2 månder før avreise.

Travel and Learn refunderer alt dersom reisen blir kansellert pga.
Corona eller UD fraråder reisen til Hellas og Kypros.
Påmelding til post @t ravelandlearn.no Tel 47 89 60 60
Lugarene Skipet har komfortable utvendige lugarer (13 m2) utstyrt med to senger
som kan settes sammen til dobbeltseng. Alle lugarer har dusj og WC, garderobeskap, hår føner, deponerings boks og TV. Samtlige lugarer er røykfrie. Lugarene er
identiske uansett dekk, det er kun vinduene som er ulike. Lugarene på dekk 1 og 2
har ko øyer. Lugarene på dekk 3 (MAIN DEKK) og 4 har større utsiktsvinduer

