13 pvän ALL INCLUSIVE erikoisristeily

Normandia
& Galicia
Risteily kolmella merellä, Gibraltarin salmi, Englannin
kanaali sekä kahdeksan maata 3.5. - 15.5.2020
Costa Fascinosa johdattaa sinut mieleenpainuviin kohteisiin Välimereltä Gibraltarin salmen ja Englannin
kanaalin kautta Atlantille ja Pohjanmerelle. Maisemat vaihtuvat päivä päivältä ja koet lähes koko
Euroopan pituudelta yhteisen kulttuurimme monimuotoisuuden. Tutustut matkallasi Välimeren tyylikkäisiin kaupunkeihin sekä Atlantin puoleisen Espanjan ja Portugalin omaleimaisiin kohteisiin, dramaattista
historiaa uhkuvaan Normandiaan sekä brittiläiseen charmiin pubeineen ja majakoineen .

SUOMALAINEN ASIANTUNTIJAOPAS

Varmistaa sujuvat järjestelyt laivalla ja on oppaana maksuttomilla kaupunkikävelyillä.
Osassa kohteita kaupunkikävelyn lisäksi opas voi järjestää muuta ohjelmaa (esim. veneretki) ja näistä
kustannuksista jokainen vastaa itse. Osa satamista sijaitsee 2-4 km keskustasta, jonne laivalta kuljetus
(m/p) n. 10€ /hlö).

Sisältää kaiken tämän




Meno-paluulennot Helsinki - Italia ja Saksa - Helsinki
(koneenvaihto mahdollinen)
Kuljetukset lentokentältä satamaan
12 yön risteily tasokkaassa 2 hengen sisähytissä
Kaikki ateriat laivalla: aamiainen, lounas,
iltapäiväkahvi ja illallinen
Virvoitus– ja alkoholijuomat laivalla
Verot, satamamaksut ja tarjoilupalkkiot



Lisämaksusta: Ikkuna/parvekehytti/sviitti






Reitti 3.5. - 15.5.2020
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.

Italia, Genova
Ranska, Marseille
Espanja, Valencia
Meripäivä
Portugali, Lissabon
Espanja, Vigo
Meripäivä
Ranska, Le Havre
Iso-Britannia, Harwich
Hollanti, Amsterdam, Ijmuiden
meripäivä
Tanska, Århus
Saksa, Warnemünde

tulo

lähtö

09.00 13.00 -

17.00
18.00
20.00

10.00 09.00 -

17.00
17.00

08.00 08.00 08.00 -

19.00
19.00
18.00

09.00 08.00

18.00

€ / hlö 2 hh:n hytissä. Alle 18-vuotiaat lapsihinnalla 2 aikuisen kanssa lisävuoteella. All inclusive (Piu Gusto) sisältää kaikki ateriat laivalla.
Laivalla on myös erikoisravintoloita, joihin vaaditaan pöytävaraus. Erikoisravintoloissa on kattausmaksu (7 - 25 € per henkilö). All inclusive
sisältää kaikki virvoitus– ja alkoholijuomat laivalla (poislukien tietyt premium-alkoholit kuten kalleimmat konjakit ja samppanja). Suuri osa
risteilijän ohjelma– ja viihdepalveluista on maksuttomia. Lisämaksullisia palveluita ovat mm. kylpyläosaston hoidot, hieronnat ja kasino. Reitti ja
aikataulu ovat alustavia, muutokset mahdollisia. Vastuullinen matkanjärjestäjä Costa Cruises.

