Middelhavscruise
- med Vision of the Seas
Vision of the Seas, har en eksklusiv og personlig stil, og er kjent som ”lysets skip”
med mer en 8000 kvadratmeter glasstak, takvinduer og heldekkende vinduer med
fantastisk utsikt. Skipet inneholder 11 dekk fylt med aktiviteter som klatrevegg, topp
moderne treningssenter, helse- og skjønnhetssalong, spa og boblebad samt et godt
underholdningstilbud med blant annet teater og kasino. I tillegg inneholder skipet et
atrium som går over syv dekk med glassheiser omgitt av butikker, barer og salonger.
I overkant av 700 besetningsmedlemmer vil gjøre sitt ytterste for at du vil trives om
bord.
Dag 1. Hjemsted – Venezia
Fremmøte ved Oslo Lufthavn etter avtale. Ved ankomst Venezia utpå ettermiddagen
venter vår buss som kjører til vårt hotell for innsjekk og middagsservering om
kvelden.
Dag 2. Venezia
I dag skal vi oppleve Venezia sammen med vår
lokalguide. Venezia har i århundrer fortryllet en
hel verden med sine kanaler, torg, palasser og
broer. Her finnes uendelig mye å se. Vi får bl.a.
se og høre om Markus-kirken, Sukkenes Bro og
Dogepalasset. Til avtalt tid drar vi tilbake til
fastlandet for så å stige om bord i Vision of the
Seas. Etter innsjekk og tildeling av våre lugarer
samles vi for servering av dagens lunsj. Straks
etter lunsj blir det et bli kjent møte. Dagen
avsluttes med middagsservering.
Dag 3 - 8. Middelhavscruise
Alle måltidene om bord er inkludert. Skipet har alle fasiliteter som treningsrom,
skjønnhetssalonger og egen Spa avdeling. Om kveldene vises imponerende show
med profesjonelle artister. Selvsagt ulike program hver kveld. For de som ønsker å
delta på utflukter besøker vi under seilingen steder som Kotor, Korfu, Aten, Mykonos
og Argostoli før vi returnerer tilbake til Venezia. Om bord er det anledning til å kjøpe
de utflukter du selv ønsker å delta på. Med
andre ord et cruise med mye god mat, flotte
severdigheter og en service du mer enn
gjerne skulle ønske å ta med deg hjem.
Dag 9. Venezia – Hjemsted
Frokost om bord før vi ankommer Venezia
igjen. Til avtalt tid takker vi for oss og stiger
i land hvor vi blir transportert tilbake til
flyplassen med flyavgang til Oslo Lufthavn.
Takk for et minnerikt seilas, på gjensyn!

REISEFAKTA:
9 dagers tur
Avreisedato: 02.09
Pris pr. person: kr. 15.495.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Venezia tur og retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport, Flyplass – Hotell/Skip tur og retur
 1 Hotellovernatting, inkludert 1middag og 1 frokost
 Båttransport til og fra Venezia
 Lokalguide i Venezia
 7 Overnattinger ombord, Vision of the Seas inkludert alle måltider, 24 timers
romservice, underholdning, tips til mannskapet med en eksepsjonell service
hver dag
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom/lugar kr. 4.640, Forsikringer
 Drikke til maten
 Utflukter fra skipet
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

