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Sensommerkrydstogt fra
København til Italien

9.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

14 dages vidunderligt krydstogt fra København til Italien. Turen
indeholder mageløse oplevelser på sørejsen gennem fem lande
og en masse spændende stop. Højdepunkter er der mange af
som f.eks. Lissabons Jeronimus-kloster, katedralen i Santiago de
Compostela eller fiskerbyen Honfleur nær Le Havre.
Costa Firenze sejler jer trygt fra sted til sted og sørger for de
festlige rammer efter dagens oplevelser.
Kun én ting overgår kvaliteten af dette krydstogt, nemlig prisen.
Den er meget attraktiv og indeholder bl.a. drikkepenge og
drikkevarer til maden, og netop derfor er det en god ting at sikre
sig en plads på dette altid populære krydstogt.

Sejl "hjemmefra" med udrejse fra København

Oplev den unikke betonarkitektur i Le Havre

Mulighed for at besøge katedralen i Santiago de
Compostela

Gå rundt i Lissabons charmerende brostensgader

Udforsk fæstningen Alcazaba - beliggende højt over
Malaga

Bliv imponeret af Gaudi-arkitekturen i Barcelona

I rejser med andre danskere



Dagsprogram
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16.09.23: Afrejse fra
Danmark
I kan i København stige ombord på Costa Firenze fra kl.
13.00. Det er muligt at nyde den første frokost ombord,
og samtidig har I god tid til at finde jer til rette på skibet
og se, hvad der er for og bag på det store skib. Der er
afgang kl. 18.00 fra København, og første rejsemål er
norske Kristiansand på Norges sydspids.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

17.09.23: Kristiansand,
Norge
Ankomst til Kristiansand kl. 9.00. Kristiansand er det
sydlige Norges hovedby med ca. 80.000 indbyggere.

Byen blev grundlagt i 1641 af danske kong Christian IV
og karakteriseres ofte som Norges sommerby nr. 1 med
den skønne skærgård som en perfekt kulisse for
afslappende sommerdage med badning i de mange søer,
smukke havne og deres små hvide huse. Mange
børnefamilier tager også turen til Kristiansand om
sommeren for at opleve Dyreparken, Badelandet og
Kardemomme by.

I regionen findes nogle af Norges flotteste og reneste
strande, Bystranda, Hamresanden og Skotteviga. Midt i
byen ligger den populære Bystranda (Bystranden), en
dejlig sandstrand med rent vand, badebroer og, tro det
eller ej, palmer! En af landets fineste naturparker,
Ravnedalen ligger i gåafstand fra centrum. I centrum
ligger også Posebyen, som har Nordeuropas vel nok
største koncentration af små, hvide træhuse, som blev
bygget i 1700- og 1800-tallet. Det skal I opleve!

Kristiansand Dyrepark er landets største
familieattraktion, og har utallige aktiviteter og oplevelser
at byde på. I dyreparken er der 120 forskellige dyrearter
fra alle verdenshjørner. Her findes både løver, tigre, aber,



Jeronimus klostret i Lissabon
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kænguruer, kameler, ulve, elge og mange mange flere.
Udover dyreparken findes bl.a. et badeområde med
udendørs bølgebad, fritidspark, bilbane, bob-bane m.m.,
Kardemomme by, stort legeland med bl.a Norges længste
rutsjebane og stor underholdningspark med mange
fantastiske oplevelser.

Check rederiets udflugtsprogram i Kristiansand. Her kan
I komme på byrundtur i Kristiansand, besøge Setesdal
med flot vandreterræn og spændende museer med
reminiscenser fra vikingetiden.

I forlader hyggelige Kristiansand igen kl. 17.00 og
fortsætter nu ned igennem Nordsøen og den engelske
kanal til den franske havneby, Le Havre. I når frem Le
Havre efter en dag på havet i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

18.09.23: På havet
I dag har I en fuld dag på havet, hvor I kan nyde de mange
faciliteter på Costa Firenze.

Slap af i en af de mange lounges og barer, gå en tur i
casinoet, besøg kunstgalleriet, eller lad dig forkæle i Sole
Mio Spa med f.eks. en rosmarin-massage eller en
limoncello-scrub.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

19.09.23: Le Havre,
Frankrig
Skibet ankommer til Le Havre kl. 7.00. Le Havre ligger,
hvor floden Seine munder ud i den engelske kanal.

Byen blev grundlagt i 1517 og er i dag en særdeles
interessant by, fordi den, i modsætning til andre franske
byer, ikke har en større velbevaret gammel bydel, men
derimod et forholdsvist nyt centrum.

Byens centrale dele blev næsten 100% ødelagt under 2.
Verdenskrig og skulle derfor genopbygges. Arkitekten
Auguste Perret fik denne opgave og genopbyggede byen
efter helt moderne og tidsvarende bystrukturer og med
stor brug af den tids helt nye materialer bl.a. beton.

Le Havre blev i 2005 optaget på UNESCO's
verdensarvsliste, fordi byen på bedste vis er
repræsentant for efterkrigstidens arkitektur og
urbanisme. I bør hæfte sig ved rådhuset, kirken
Saint-Joseph og kulturhuset Oscar Niemeyer, i
folkemunde kaldet "Vulkanen" på grund af sin form.

Mange krydstogtsrejsende vælger dog at tage på en



Hyggelige Kristiansand i Norge
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udflugt væk fra Le Havre den dag, I er her, for i oplandet
ligger der en række utrolige attraktioner, f.eks:

Normandiet med steder fra 2. Verdenskrig bl.a.
Omaha Beach, hvor den store D-dag invasion
foregik
Den pittoreske ø Mont-Saint-Michel, der huser et
yderst imponerende kloster
Den lille maleriske kystby Honfleur med den
pittoreske havn ligger i Le Havres baghave
Rouen - Normandiets historiske hovedstad med
den enorme og utrolige Notre Dame katedral og
smukke middelalderkvarterer

Tjek rederiets udflugtsprogram.

Der er afsejling fra Le Havre igen kl. 18.00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

20.09.23: På havet
Nyd dagen ombord på Costa Firenze. Slap af i en af de
mange lounges og barer, gå en tur i casinoet, besøg
kunstgalleriet, eller lad dig forkæle i Sole Mio Spa med
f.eks. en rosmarin-massage eller en limoncello-scrub.

Hvis I ønsker at være aktive på jeres dag på havet, så er

udvalget også stort med f.eks. fodbold, minigolf, en
løbebane, motionscenter, pool mm.

Nyd også soldækket, eller find en skyggefuld krog,
hvorfra du kan nyde havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

21.09.23: La Coruña,
Spanien
I ankommer til hovedstaden i Galicien, La Coruña, tidligt
om morgenen kl. 9.00 og har det meste af dagen frem til
kl. 19.00 til at opleve denne gamle by og dens omegn.

Byen kan føres flere årtusinder tilbage og rummer
reminiscenser fra adskillige kulturer, der har været "på
besøg" i området, heriblandt vikingerne i det 9.
århundrede og før dem de irske keltere og romerne. Især
under romerne blomstrede byen kommercielt.

La Coruña er i dag en moderne by, men har bevaret en
stor del af sin rige kultur. Byens største seværdigheder
er uden tvivl:

The Tower of Hercules - det antikke romerske
fyrtårn, som blev bygget omkring 1. århundrede



Honfleur nær Le Havre
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e.Kr.
Castillo de San Anton - det gamle fort, der blev
bygget i slutningen af 1500-tallet
Den gamle bydel med dens mange monumenter,
gamle huse og smukke pladser

Byen har en af de længste havnepromenader i Europa,
ca. 9 km. lang, og ved at følge den kommer I stort set
rundt til alle byens attraktioner inklusive de dejlige
strande Playa del Orzan og Playa Riazor. Så en gåtur
langs promenaden kan anbefales evt. med en drink og
måske lidt tapas på en af de mange restauranter ved
marinaen.

Oplandet er ikke mindre interessant, idet der heller ikke
fra La Coruña er langt til Santiago de Compostela med
den fantastiske katedral, samt den gamle by Lugo med
den velbevarede bymur fra romertiden.

Tjek rederiets udflugtsprogram her i Galicien. Her kan I
både komme til at opleve La Coruña, katedralen i
Santiago de Compostela og middelalderbyen Lugo.

Der er afsejling fra La Coruña igen kl. 19.00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

22.09.23: På havet
Nyd dagen ombord på Costa Firenze. Slap af på
soldækket, eller find en skyggefuld krog, hvorfra du kan
nyde havet. Hvis I ønsker at være aktive på jeres dag på
havet, så er udvalget også stort med f.eks. fodbold,
minigolf, en løbebane, motionscenter, pool mm.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

23.09.23: Lissabon,
Portugal
Ankomst til Lissabon kl. 7.00. I har til midt på
eftermiddagen til at opleve denne vidunderlige by.
Lissabon har kort sagt det hele: varme, solskin,
imødekommende indbyggere, skøn mad, storslået vin og
fænomenale seværdigheder. Og bedst af alt: Det meste
ligger indenfor gåafstand.

Ved at vandre rundt kommer I helt tæt på byens skønne
stemning og atmosfære, som findes overalt, især i de
gamle kvarterer Alfama, Bairro Alto og Baixa.

Det kan også anbefales at tage en tur med sporvogn op
til nogle af de mange pladser, der ligger på byens bakker
med en imponerende udsigt over byen. Vil I have et
perfekt næsten 360 grader kig, bør I tage op i den
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enorme elevator Elevador de Santa Justa, der ligger i
Baixa ved foden af Bairro Alto.

Man kan sagtens få tiden til at gå i selve Lissabon. Men
ikke langt fra byen ligger andre fantastiske steder, som
kan opleves i tilfælde af at man evt. har besøgt Lissabon
før. Her tænker vi på:

Kongebyen Sintra med den smukke gamle by,
kongeslottet og det farverige slot La Peña
De fashionable badebyer ved Cascais og Estoril
Det religiøse hotspot Fatima med den enorme
plads Cova de Iria
Det smukke slot Queluz - "Portugals Versailles" i
udkanten af Lissabon

Tjek rederiets udflugtsprogram. Med dette kan I komme
til ovennævnte, samt rundt i Lissabon på forskellig vis.

Lissabon forlades igen kl. 16.00, og sejlturen fortsætter
ned langs kysten frem mod spanske Cadiz.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

24.09.23: Cádiz, Spanien
I går i land i den smukke by Cádiz kl. 10.00 denne
morgen.

Byen ligger smukt på en halvø, som stikker ud i
Cádizbugten på Spaniens sydkyst, og er omgivet af vand
til næsten alle sider. Cádiz byder på en charmerende
blanding af ældgammel historie og moderne kyst- og
strandkultur, og en skøn gammel bydel, der er berømt for
sin middelalderagtige stemning og intime charme. Særligt
iøjefaldende er byens katedral samt kirkerne Santa Cruz
og San Felipe Neri.

Der er også meget at se, hvis I tager turen til Cádiz'
bagland. I befinder jer f.eks. midt i Spaniens
sherry-region, hvor det er muligt at tage turen til mange
hyggelige byer heriblandt sherryhovedstaden, Jeres de la
Frontera, der ligger en halv times tid fra Cádiz.

Tager I længere ind i landet, kan I besøge Andalusiens
interessante hovedstad, Sevilla, som absolut er
besøgsværdig. Her kan I bl.a. opleve en helt unik katedral
og det utrolige mauriske palads, Alcazar.

Hvis I ønsker at opleve Sevilla eller nogle af de andre
attraktioner inde i landet, anbefaler vi, at I benytter jer af
rederiets udflugtsprogram.

I sejler videre fra Cádiz kl. 20.00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze
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25.09.23: Malaga, Spanien
Costa Firenze ankommer denne morgen til Malaga kl.
8.00, og I har nu hele dagen til oplevelser.

Malaga er en meget gammel by, en af de ældste i Europa
og kan dateres mere end 2.800 år tilbage. Byen har som
så mange andre i Middelhavsregionen oplevet skiftende
"herrer". Det begyndte med fønikerne, der grundlagde
byen år 770 f.Kr. Siden kom byen under Kathagos,
romernes og i mere end 800 år maurernes herredømme,
inden Malaga igen i 1487 kom under kristent styre.

Byen rummer masser af arkæologiske reminiscenser fra
de forskellige tidsperioder, hvilket gør byen særdeles
interessant ud fra et historisk og kulturelt perspektiv.
Næsten 3.000 års historie kan ses i det historiske
centrum, som nærmest må betegnes som et "Open-Air"
museum.

Højt over byen hæver et af maurernes mest synlige
bygningsværker, slottet Gibralfaro med den tilknyttede
borgfæstning Alcazaba, sig. Begge dele blev bygget i det
11. århundrede og udvidet både i det 13. og 14.
århundrede. Det er så absolut et besøg værd og udsigten
over byen er ligeledes fantastisk herfra.

Kirker er her masser af, og her skal blot nogle af de mest
bemærkelsesværdige nævnes:

Church of Santiago

Iglesia del Sagrario
Church of the Sacred Heart
Church of the Holy Martyrs

Af andre væsentlige attraktioner skal vi nævne den
botaniske have, La Concepcion, og det vidunderlige
Picasso museum. Picasso blev faktisk født i Malaga.

Kl. 19.00 stævner skibet ud, og kursen er nu sat mod
Barcelona, som I ankommer til i overmorgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

26.09.23: På havet
Turens fjerde og sidste dag på havet. Brug den til at
slappe af under solen på dækket med en god bog, eller giv
jer i kast med en af de mange aktiviteter, der findes
ombord på Costa Firenze.

Besøg skibets restauranter og barer, og forkæl jer selv på
ferien.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze
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27.09.23: Barcelona,
Spanien
I ankommer til Barcelona kl. 8.00, og her har I nu det
meste af dagen til oplevelser i verdensbyen. Antallet af
seværdigheder i Barcelona er jo nærmest overvældende,
så I skal nok prioritere jeres tid.

Mulighederne er mange, så her skal vi blot nævne:

Strøgtur på La Rambla
Det gotiske kvarter med bl.a. Picasso museet og
den store Havets Katedral
Mont Jüic bjerget med nationalmuseet og
museumslandsbyen Poble Espanyol
Gaudis mange fantastiske og egenartige
bygningsværker heriblandt La Sagrada Familia, den
store park Parc Güell, Casa Mila og Casa Battlo
Det fantastiske havneområde
Den skønne plads Plaza Reial

Man kan blive ved, men sammenfattet er her en by, som
man nok aldrig bliver træt af, og som man kan vende
tilbage til igen og igen. Har man været i Barcelona før,
kan vi anbefale et besøg i baglandet til det unikke
benediktinerkloster Montserrat, som bl.a. rummer en
berømt statue af Jomfru Maria. Stedet kan besøges med
bl.a. rederiets udflugtsprogram. Nyd opholdet i denne
fantastisk smukke storby.

Barcelona forlades igen kl. 18.00, og I sejler videre mod
den franske havneby, Marseille.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

28.09.23: Marseille,
Frankrig
I ankommer til Marseille kl. 8.00. Marseille er Frankrigs
næststørste by, og hvor byen tidligere havde et noget
tvivlsomt omdømme, anses Marseille i dag for at være
ret cool og stadig med meget 'kant' i forhold til mange
andre kendte byer i Frankrig.

Byen var således europæisk kulturby for ikke længe
siden, og mange millioner Euro blev brugt på at
forskønne byen. Dette ser man tydeligt mange steder.
Adskillige museer, gallerier, bygninger og pladser fik sig
et ordentligt ansigtsløft, hvilket byen har stor glæde af
nu.

Byens største attraktioner er uden tvivl den gamle havn
Port Vieux og den bjergtagende udsigt til/fra den
imponerende katedral Basilique de Notre Dame de la
Garde, der ligger på bjerget højt over byen, synlig fra alle
sider.

Af andre seværdigheder kan nævnes:
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Longchamp paladset
Den store katedral i byen
Chateau d'If (greven af Monte Cristo)

I omegnen af Marseille finder I seværdigheder som
Camarque, et UNESCO-beskyttet naturområde, den
gamle paveby Avignon og charmerende
Aix-en-Provence.

Check rederiets udflugtsprogram i Marseille. Her er der
flere muligheder for at opleve Marseilles højdepunkter,
samt muligheder for at komme til Avignon,
Aix-en-Provence og Camarque. Så masser af muligheder
for en oplevelsesrig dag.

Skibet forlader Marseille kl. 18.00 og I kan nu nyde den
sidste aften ombord inden krydstogtet slutter i
Norditalien imorgen tidligt.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Firenze

29.09.23: Ankomst til
Savona, Italien | Hjemrejse
Der er ankomst til Savona i Italien kl. 8.00. Et skønt
krydstogt i Europa er til ende. Nyd den sidste
morgenmad, inden det er tid til at forlade skibet iht. de

givne instrukser.

Efter check ud sætter I jer i den ventende bus og kører
mod lufthavnen i Milano, hvorfra der er flyrejse hjem til
Danmark. Undervejs gør busssen et stop i Milano, så I får
lidt tid på egen hånd til at nyde den skønne by.

Der er forventet afrejse fra Milano kl. 20.05 med
ankomst i København kl. 22.05

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet

Tilkøb til rejsen:
Drikkepakker
Drikkepakker, tilkøb
Du kan vælge at købe dine drikkevarer ombord på skibet,
eller du kan vælge at købe en drikkepakke på forhånd.
Afhængigt af hvilken pakke du vælger, kan du nyde
ubegrænset alkoholiske og alkoholfrie drikkevarer ved
måltider alene eller hele døgnet rundt.

Lunch & Dinner er inkluderet i rejsens pris
Dette er den rigtige pakke til den rigtige pris, for dem,
der ønsker at nyde et glas vin eller en kølig øl til deres
måltid. Du kan nyde et udvalg af vine, øl og læskedrikke
til frokost og middag.



Flotte kahytter på Costa Firenze
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My Drinks, tillæg DKK 1.798
Dette er den rigtige pakke til dig, hvis du især nyder
cocktails. Foruden læskedrikke, vin, øl og kaffe omfatter
My Drinks et udvalg af mindst 34 forskellige alkoholiske
og alkoholfrie cocktails og drinks. Herudover inkluderer
pakken en flaske vand per person (max. 2 per kahyt) per
dag.

My Drinks Plus, tillæg DKK 2.998
My Drinks Plus er den ultimative drikkepakke, som
inkluderer alle drinks på drinkkortene med en værdi op
til 9 EUR, molecular cocktails og premium brands. Fine
vine, specialøl og alle special kaffe inkl. produkter fra Illy,
samt drikkevarer fra minibaren er også inkluderet.
Herudover inkluderer pakken vand på flaske.

My Soft Drinks, tillæg DKK 798
My soft drinks er den alkoholfrie pakke, som inkluderer
ubegrænset forbrug af drinks uden alkohol, sodavand,
diverse juice, energidrikke etc. samt kaffe og te. Pakken
er gældende for nævnte drikke i glas.

Bestil den ønskede pakke sammen med dit krydstogt.
Pakkepriserne er pr. person og inkluderer drikkepenge.
Pakken skal bestilles af alle i kahytten.

Pakken indgår ikke på caféer og barer såsom Venchi
1878, Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe
Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

Pakken er personlig og skal bestilles af alle gæster, som
deler kahyt/ønsker at spise ved samme bord.

Fast pris | Fast afrejse -
BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
De fleste af vores krydstogter falder ind under vores
eget rejsekoncept "Fast pris, Fast afrejse". Dette
rejsekoncept, som kun BENNS tilbyder, er målrettet de
rejselystne danskere, der både ønsker individuel
fleksibilitet og muligheden for socialt samvær med andre
under rejsen.

Konceptet kalder vi for "Fast pris, Fast afrejse", og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting
mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.

En af de helt store forskelle i forhold til "normale"
grupperejser er, at på vores krydstogtsrejser med "Fast
pris, Fast afrejse" følger der IKKE en rejseleder med
til/fra Danmark. Det er vores erfaring, at på et krydstogt
er en rejseleder ikke nødvendig. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris.

Dette koncept kombinerer således på bedste vis
grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.

Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
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BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.

Afrejse d. 16. september 2023

PRIS PR. PERSON KR.   9.998,-

Dobbeltkahyt indvendig kahyt Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   14.998,-

Enkeltkahyt indvendig kahyt Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   10.998,-

Dobbeltkahyt indvendig kahyt Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   16.498,-

Enkeltkahyt indvendig kahyt Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   11.998,-

Dobbeltkahyt udvendig kahyt Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   17.998,-

Enkeltkahyt udvendig kahyt Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   12.998,-

Dobbeltkahyt udvendig kahyt Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   19.498,-

Enkeltkahyt udvendig kahyt Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   14.998,-

Dobbeltkahyt balkonkahyt Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   21.998,-

Enkeltkahyt balkonkahyt Premium
false



Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

13 nætters krydstogt med Costa Firenze

Alle måltider i hoved- eller buffetrestaurant

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Almindelig kaffe, te og isvand i forb. med måltider

Lunch and Dinner drikkepakke

Drikkepenge til skibets personale

Bustransfer fra skibet til lufthavnen i Milano inkl.
stop i Milano

Flyrejse Milano - København DIREKTE med SAS
inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestillings- og rejseforsikring

Udflugter

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-europa/costa-firenze-16sep23-repositioning-105771?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-europa/costa-firenze-16sep23-repositioning-105771%3E

