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Middelhavet rundt med Costa
Pacifica
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Nyd Middelhavet på et spændende krydstogt til nogle af
Sydeuropas skønneste byer, samt besøg i Israel og Egypten.
Turen starter i Barcelona og går derfra østpå med spændende
stop i ni forskellige byer, før I vender retur til Barcelona to uger -
og utallige oplevelser - senere. Glæd jer til en historisk rejse, der
bl.a. tager jer til historiske Limassol beliggende på den græske
del af Cypern, myterne om Jesu fødsel og død i Israel, samt
charmerende middelalderbyer i Italien.
Rejsen foregår ombord på Costa Pacifica, der tilbyder en lang
række faciliteter til både afslapning og underholdning, når I er på
havet. Alt i alt en vidunderlig krydstogtrejse fuld af oplevelser og
forkælelse.

Nyd italiensk charme i Savona og Napoli

Gå på opdagelse i UNESCO-byen Catania nær Etna
på Sicilien

Besøg Jerusalem eller Betlehem fra Haifa, Israel

Nyd stemningen i den livlige ferieby Limassol på
Cypern

Mulighed for at se pyramiderne i Egypten

Oplev Maltas historiske hovedstad, Valletta

Slap af med sol, varme og dejlig mad på Costa Pacifica



Dagsprogram
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08.11.23: Afrejse fra
Danmark | Afsejling fra
Barcelona
Turen starter i hhv. København med afgang kl. 06.40 og
Billund med afgang kl. 07.05 med Lufthansa til Frankfurt,
hvor der er mellemlanding. Kl. 11.05 flyver I videre mod
Barcelona med forventet ankomst hertil kl. 13.05.

I får jeres bagage, og herefter går turen med bus til
havnen i Barcelona.

Turen afsluttes i havnen, hvor skibet Costa Pacifica
ligger til kaj og venter på jeres ombordstigning.

Der er afsejling fra Barcelona kl. 19.00, og kursen sættes
mod krydstogtets første rejsemål, Marseille i Frankrig.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

09.11.23: Marseille,
Frankrig
Der er ankomst til Marseille kl. 09.00.

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 kulturby i 2013, 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.



Den gamle havn i Marseille
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Af andre seværdigheder kan nævnes:

Longchamp-paladset
Den store katedral i byen
Chateau d'If (greven af Monte Cristo)

Er man til gastronomiske oplevelser, er Marseille byen,
hvor fiskesuppen bouillabaisse blev opfundet. Så der er
vel ikke noget bedre sted at smage den end her!

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

Tjek 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.

Marseille forlades igen kl. 18.00, og skibet sejler mod den
norditalienske havneby Savona, som I ankommer til i
morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

10.11.23: Savona, Italien
Kl. 08.00 om morgenen ankommer I til den skønne
norditalienske by Savona. Her har I hele dagen til at nyde
den fascinerende kultur, historie og det charmerende
byliv.

Skibet lægger til helt inde i byen i det smukke
havneområde. Det gør, at det er ganske let at gå fra
borde og stort set lige op i den gamle bydel. Over havnen
og byen troner den gamle fæstning Priamar fra det 16.
århundrede. Vel nok Savonas største attraktion og
absolut et besøg værd.

Allerede når I går fra borde, lægger I mærke til et at
byens andre vartegn, det smukke tårn, La Torretta, der
stammer fra Middelalderen. Ikke langt derfra kan I se et
andet tårn, Torre del Brandale fra det 12. århundrede,
som var et af 50 tårne på bymuren dengang.

Ved at gå igennem Torre del Brandale kommer I ind til
den gamle bydel. Denne bydel er lille, men stadig vildt
charmerende med smukke gamle huse, flotte kirker og
masser af caféer og restauranter. Det meste er centreret
om Via Pia.

Tjek rederiets udflugtsprogram, og se, hvad der er af
spændende oplevelser i og uden for Savona. Kl. 16.30
forlader I Savona og sejler til det sydlige Italien, til
pizzaens hjemby Napoli.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet



Leon Pancaldo-tårnet i Savona - skibet ligger typisk lige ved siden af
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Indkvartering: Costa Pacifica

11.11.23: Napoli, Italien
Kl. 14.00 lægger Costa Pacifica til kaj ved Napoli.

Denne herlige italienske kystby blev grundlagt af
grækerne i ca. år 600 f.v.t., og selvom byen er fuld af
historie, er Napoli i dag en moderne storby.

Langs de endeløse brostensgader finder I hyggelige
caféer og pizzeriaer, hvor end man går. Når det gælder
mad, så er der en ting, I absolut må prøve, mens I er her i
dag: pizza! Napoli er kendt for at være pizzaens hjemby,
og I bør i hvert fald prøve den klassiske pizza margherita
med lokale råvarer - et must for enhver pizzaelsker.

Ting at opleve i Napoli:

Gå rundt i den gamle bydel, Centro Storico
Tag kabelbanen op til distriktet Vomero - her er
der en flot udsigt over byen og til vulkanen Vesuv
Udforsk havneområdet i Napoli
Spaccanapoli - en utrolig charmerende gade med
masser af historie
Katedralen Chiesa de San Lorenzo Maggiore
Shopping i Galleria Umberto

Ikke langt fra Napoli finder I store historiske oplevelser.

Her ligger nemlig reminiscenserne af de romerske byer
Pompeji og Herkulaneum, der begge på tragisk vis blev
udsat for Vesuvs vrede i år 79. Et interessant besøg
under alle omstændigheder.

Tjek rederiets udflugtsprogram i Napoli og omegn.

I tager afsked med Napoli kl. 20.00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

12.11.23: Catania, Sicilien,
Italien
Der er ankomst til Catania på Sicilien kl. 10.00.

Catania er en ualmindeligt smuk og historisk by, der i
århundreder har levet i den truende skygge af den
nærliggende vulkan Etna. Catania er optaget på
UNESCO's verdensarvsliste, fordi den efter et
ødelæggende vulkanudbrud og et jordskælv i slutningen
af 1600-tallet, blev bygget succesrigt op i gennemført
barokarkitektur, som på daværende tidspunkt var den
førende arkitektoniske stil.

På mange andre områder er Catania en meget
ungdommelig og livlig by med masser af dejlige caféer,
restauranter og barer. I næsten alle italienske byer er



Udsigt til Napoli og Vesuv
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formiddagsmarkederne en oplevelse i sig selv, hvilket
også er tilfældet i Catania. Her er det især fiskemarkedet
La Pescheria, der tiltrækker sig opmærksomheden.

Italien og pasta hører helt naturligt sammen, og her i
Catania kan man få den for Sicilien ikoniske pastaret
Pasta alle Norma. Denne pastaret er ganske enkel: pasta
linguini med tomatsauce og aubergine (som gerne må
være friteret). En oplagt frokostmulighed.

Som nævnt ligger Catania ganske nær vulkanen Etna, og
der er naturligvis også mulighed for at tage på udflugt
hertil. Af andre udflugtsmuligheder uden for Catania kan
vi anbefale byerne Taormina og Syracuse.

Taormina er Italien, når det er allerbedst med farverige
huse, stejle gader, citrontræer, bourgainvillea, der
blomstrer overalt og masser af kirker.

Syracuse er en gammel historisk by, grundlagt af
grækerne i Antikken. Selvsagt er her flere antikke
seværdigheder, og byen er da også på UNESCO's
verdensarvsliste.

Tjek rederiets udflugtsprogram i Catania.

Der er afsejling fra Catania kl. 18.00, og i morgen venter
en dag på havet til at fordøje de mange indtryk rejsen
allerede har givet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

13.-14.11.23: To dage på
havet
To hele dage på havet til afslapning og med masser af tid
til at gøre brug af Costa Pacificas mange fine faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

15.11.23: Haifa, Israel
I ankommer til Haifa i Israel kl. 06.00 denne morgen. Der
er afsat god tid til besøg i Israel, en destination, som ikke
så ofte er på krydstogtskibenes rejserute, så glæd jer
over denne mulighed for at gå på opdagelse i Det Hellige
Land.

Haifa er Israels tredjestørste by, beliggende rundt om
skråningerne af bibelske Mount Carmel. Haifas ikoniske
symbol de hængende haver ved det religiøse Báb-tempel.
Templet har en gylden kuppel og et netværk af hvide
græsk-romerske bygninger, hvis skønhed er blændende.
Helligdommen blev yderligere forskønnet i 2001 med
færdiggørelsen af de "hængende haver", som i dag er et
UNESCO-verdensarvssted.

Det er dog oplagt at bruge denne fulde dag i Haifa på at
besøge andre byer i Israel, såsom Jerusalem, Betlehem
og Nazaret. I kan med fordel tage med på en af rederiets



Costa Pacifica tager dig med til smukke Catania på Sicilien
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udflugter.

Hvis I tager en tur til Jerusalem, er det oplagt at besøge
den gamle by med de utallige historiske kirker, synagoger
og moskéer. Bydelen er opdelt i fire kvarterer, som
kulturelt og religiøst er meget forskellige og spændende
at udforske: den kristne bydel med Gravkirken, den
muslimske bydel med flotte moskéer og Tempelbjerget,
den jødiske bydel med grædemuren og den armenske
bydel.

Ikke langt fra Jerusalem, på Vestbredden, ligger
Betlehem, hvor det især er værd at besøge Fødselskirken
fra 300-tallet, som ligger på det sted, hvor Jesus menes
at være blevet bragt til verden. Kig efter den ottetakkede
sølvstjerne, som eftersigende markerer det eksakte sted,
hvor Jesus blev født.

I det nordlige Israel, i Galilæa, ligger den største og mest
moderne arabiske by i landet, nemlig Nazaret. Dette er
også en vigtig by for kristendommen, da man her finder
Bebudelseskirken, en af stedets største seværdigheder,
som eftersigende ligger der, hvor Jomfru Maria mødte
englen Gabriel.

I forlader Haifa igen kl. 21.00, og Costa Pacifica sejler nu
mod Cyperns sydkyst.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

16.11.23: Limassol, Cypern
I ankommer til Limassol på Cypern denne morgen kl.
08.00.

Limassol eller Lemesos, som er byens navn på
henholdsvis engelsk og græsk, er Cyperns næststørste
by med ca. 180.000 indbyggere. Byen ligger ved
Akrotiri-bugten og har efterhånden spredt sig et godt
stykke langs kysten - så langt, at den har tilnavnet
"Cyperns længste by". Den spreder sig således over en
kyststrækning på næsten 16 km, svarende til længden af
145 fodboldbaner.

Limassol er Cyperns største og vigtigste havneby, og
både fragtskibe og krydstogtskibe lægger til her. Dette
har gjort Limassol til centrum for Cyperns
shippingbranche, forretningsliv, industri og turisme.
Byen er kendt for at være en moderne og kosmopolitisk
by, der rummer det hele lige fra kultur, shopping,
restauranter og natteliv, til vinmarker og frugtplantager.
Kort sagt noget for enhver smag og alle aldersgrupper.

Limassols største attraktioner:

Middelalderborgen (en ud af ni på Cypern)
Det arkæologiske museum
Kunstmuseet
Amathus-ruinerne
Den smukke havnepromenade



De fantastiske Bahai Gardens i Haifa, Israel
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I forlader denne spændende ø kl. 14.00, hvor kursen
sættes mod Egypten, som I ankommer til i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

17.11.23: Alexandria,
Egypten
Costa Pacifica ankommer til Alexandria i Egypten kl.
06.00 om morgenen og bliver helt indtil midnat, så der er
tid til at komme ud og opleve bl.a. Pyramiderne.

Alexandria er kendt på grund af sit fyrtårn (Pharos), en af
de syv vidundere i den antikke verden; sit bibliotek (det
største bibliotek i den antikke verden); og katakomberne
i Kom el Shoqafa, en af middelalderens syv vidundere.

En dag i Alexandria går hurtigt. Her er masser at opleve
både i og udenfor byen, så planlæg tiden godt, så I får så
mange indtryk med jer, som muligt.

Nogle af de største seværdigheder inkluderer:

Fortet Qaitbay, bygget i 1477 som beskyttelse
mod korsfarerne og i dag søfartsmuseum.
Kirkegården Mostafa Kamel, bestående af
gravmonumenter fra det andet århundrede f.v.t.

Katakomberne Kom el-Shouqafa, er et historisk
arkæologisk område, og anses for at være et af de
syv vidundere i den antikke verden
Pompey's søjle
Det romerske amfiteater, Kom El-Dikka
Den ukendte soldats grav, til ære for Egyptens
militær
Bibliotheca Alexandrina
Alexandria Nationalmuseum

Når du har suget alt det historie til dig, du kan rumme, er
der måske tid til lidt shopping i Souq-distriktet. I den
vestlige ende af Tahrir-pladsen finder du et travlt
souq-område, fyldt med markedsboder, hvor man kan
købe fisk eller kød, stoppe ved en café eller finde
butikker, der sælger alt fra krydderier til arabiske
lanterner. Det er også her du finder lokale skræddere,
guld og sølv, naturmedicin og mad.

Dette er blot et lille udsnit af seværdighederne, og så har
vi slet ikke nævnt pyramiderne, som kan opleves på en
dagstur.

Tjek rederiets udflugter, for at få mest muligt ud af tiden,
specielt for ture udenfor Alexandria.

Costa Pacifica letter anker klokken 23.59 og sætter kurs
mod Malta. Inden da har I dog to afslappende dage på
havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica



Uden for Limassol på Cypern kan I bl.a. opleve Kolossi-slottet
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18.-19.11.23: 2 dage på
havet
To dage på havet til afslapning og med masser af tid til at
gøre brug af Costa Pacificas mange fine faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

20.11.23: Valletta, Malta
Kl. 08.00 om morgenen ankommer I til den skønne ferieø
Malta. Her har I hele dagen til at boltre jer i fascinerende
kultur og historie, anderledes smuk natur og
charmerende byliv i Valletta.

Til trods for byens lille størrelse er Valletta pakket med
historiske seværdigheder og bygninger dateret helt
tilbage til det 16. århundrede. Faktisk er byen så historisk
præget, at den officielt har været på UNESCO's
verdensarvsliste siden 1980.

Havnen i Valletta er Maltas pulserende hjerte og har en
vigtig historisk betydning og strategisk beliggenhed i
Middelhavet. Under jeres ophold her må I ikke snyde jer
selv for en slentretur i de smukke gader med
farvestrålende og dekorerede husfacader. I kan også tage
på et storslået besøg til Barrakka Gardens og the
Cathedral of St. John the Baptist.

Et besøg til naboøen Gozo er bestemt også en oplevelse
værd. Her kan I bl.a. beundre skønheden af de naturlige
skulpturer der er formet af det buldrende hav.
Hovedbyen Victoria er bestemt et besøg værd med flotte
kirker og et betagende citadel.

Tjek rederiets udflugtsprogram, og se, hvad der er af
spændende oplevelser i og uden for Valletta.

Kl. 20.00 forlader I denne virkelig spændende og
anderledes middelhavsø, som er sidste rejsemål på jeres
sørejse i Middelhavet.

Costa Pacifica sætter nu kursen tilbage mod Barcelona,
hvor rejsen slutter i overmorgen. I morgen er der en hel
dag på havet med tid til at fordøje de mange indtryk fra
turen rundt til de mange historiske perler langs med
kysterne i Middelhavet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica

21.11.23: På havet
En hel dag på havet til afslapning og med masser af tid til
at gøre brug af Costa Pacificas mange fine faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: Costa Pacifica



Pompey-søjlen i Alessandria, Egypten
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22.11.23: Ankomst til
Barcelona, Spanien |
Hjemrejse til Danmark
Der er ankomst til Barcelona kl. 13.00. Frokosten nås,
inden I skal fra borde iht. de givne instrukser.

Der er arrangeret bustransfer fra skibet til lufthavnen i
Barcelona, hvorfra der kl. 18.25 er flyafgang mod
Frankfurt. Der er forventet ankomst til Frankfurt kl.
20.35.

I Frankfurt er det tid til at sige farvel til jeres
medrejsende, da gruppen splittes i de, der skal til hhv.
Billund og København.

Rejsende til Billund har afgang kl. 21.55 med forventet
ankomst i Billund kl. 23.15.
Rejsende mod København har afgang kl. 22.00 med
ankomst hertil kl. 23.25.

Måltider inkluderet: Morgenmad og tidlig frokost på
skibet

Ekstra personer i kahytten
3./4. person i kahyt

Voksen 8.298 kr.

Ung, 15-17 år 6.398 kr.

Barn, 4-14 år 5.698 kr.

Barn 0-3 år 4.898 kr.

Tilkøb til rejsen:
Specialpris på
drikkepakker
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 til
måltider, alene eller hele døgnet rundt.

På denne sejlads er der specialpris på nedenstående
drikkepakker, ved bestilling og betaling inden afrejse.

Lunch & Dinner DKK 1.540 (Barn kr. 1.010)
Dette er den rigtige pakke til den rigtige pris for dem, der
ønsker at nyde et godt glas vin eller en kølig øl til deres
måltid. Du kan nyde et udvalg af vine, øl og læskedrikke
til frokost og middag.

My Drinks DKK 3.315 (Barn kr. 1.780)



Charmerende, kuperede gader i Valletta
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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 pr. person (max. 2 pr. kahyt) pr.
dag.

My Drinks Plus DKK 4.500 (Barn kr. 1.780)
My Drinks Plus er den ultimative drikkepakke, som
inkluderer alle drinks på drinkkortene med en værdi op
til 9 EUR, molucular 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 DKK 2.370 (Barn kr. 1.780)
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.

Bemærk! Børne-drikkepakkerne indeholder kun
ikke-alkoholiske drikke.

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


Priser og afgange
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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. 8. november 2023

PRIS PR. PERSON KR.   10.998,-

Dobbeltkahyt indvendig Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   14.998,-

Enkeltkahyt indvendig Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   11.498,-

Dobbeltkahyt indvendig Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   15.798,-

Enkeltkahyt indvendig Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   12.498,-

Dobbeltkahyt udvendig Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   17.498,-

Enkeltkahyt udvendig Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   12.998,-

Dobbeltkahyt udvendig Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   18.098,-

Enkeltkahyt udvendig Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   13.498,-

Dobbeltkahyt balkon classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   18.998,-

Enkeltkahyt balkon Classic
false

PRIS PR. PERSON KR.   13.998,-

Dobbeltkahyt balkon Premium
false

PRIS PR. PERSON KR.   19.998,-

Enkeltkahyt balkon 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                

Flyrejse København/Billund-Barcelona t/r med KLM
inkl. skatter og afgifter

Bustransfer fra lufthavnen til skibet

14 nætters krydstogt med Costa Pacifica

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Drikkepenge til kahytspersonale og tjenere i
restauranten

Bustransfer fra skibet til lufthavnen

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestillings- og rejseforsikringdf

Drikkevarer

Udflugter under krydstogtet

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/costa-pacifica-08nov23-middelhavet-rundt-106743?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/costa-pacifica-08nov23-middelhavet-rundt-106743%3E

