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Krydstogtsdrømmen har ALDRIG været billigere!
126 dages oplevelser / 5 verdensdele & 30 lande besøges / 15
udflugter inkluderet / GRATIS fly og transfers
At opleve verden som en ægte globetrotter er en stor drøm for
mange. Nu kan drømmen blive til virkelighed. På 126 dage tager
Costa Deliziosa med på et uforligneligt eventyr jorden rundt, hvor
I kommer til at opleve utallige spændende rejsemål i intet mindre
end 30 lande fordelt på 5 verdensdele. Undervejs besøges
adskillige UNESCO-beskyttede steder. Tag med BENNS på
dette ultimative og uforglemmelige krydstogt.
Udvalgte højdepunkter: Paradisøerne i Maldiverne og
Seychellerne / Madagaskars unikke flora & fauna / Cape Town
og vinlandet i Sydafrika / Namibia og Sossusvleis sanddyner /
Rio de Janeiro i Brasilien / Chiles smukke fjorde /
Panamakanalen / New York City / Azorernes unikke kultur og
natur

Sørejse til 5 verdensdele over 3 verdenshave og
besøg i 30 lande

GRATIS fly og transfers

15 gratis udflugter

GRATIS udvalgte vine, øl og vand pr. glas ad libitum til
frokost og middag

Drikkepenge (kr. 11.115,-)

https://www.benns.dk/asien/maldiverne
https://www.benns.dk/afrika/seychellerne
https://www.benns.dk/afrika/madagaskar
https://www.benns.dk/afrika/sydafrika
https://www.benns.dk/afrika/namibia
https://www.benns.dk/afrika/namibia/sossusvlei
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/new-york
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03.01.21: Afrejse fra Danmark | Afg.
krydstogt fra Venedig
Der er flyafgang fra København eller Billund mod
Venedig i god tid til at nå afgangen for krydstogtet med
Costa Deliziosa. Der er arrangeret transfer fra
lufthavnen i Venedig ind til krydstogtsterminalen. Ved
ankomst er der straks check-in, ombordstigning og
indkvartering i den valgte kahyt. Skibet ligger til kajs helt
inde i Venedig, og afh. af jeres ankomsttidspunkt vil der
måske være mulighed for at snuse lidt til atmosfæren i
den skønne by.

Der er afgang for det eventyrlige krydstogt med Costa
Deliziosa kl. 17.30.

04.01.21: Dubrovnik, Kroatien
I ankommer til Dubrovnik i dag kl. 13.00. Dette er
virkelig en fantastisk by med en dramatisk forhistorie,
senest som skydeskive under Balkankrigen i begyndelsen
af 1990'erne. Men i dag blomstrer Dubrovnik som
Kroatiens største seværdighed og landets mest

populære
ferieby.

Dubrovnik er også på UNESCOs verdensarvliste og
omgivet af en utrolig velbevaret og imponerende bymur,
som byder på en storslået udsigt over havet og byens
røde tage. En gåtur på muren er et klart "must"! I bør
også gå ad hovedgaden, Stradun, som er byens
hovedstrøg, indrammet af smukke bygninger med en
autentisk middelhavsatmosfære. Sæt lidt tid af til en
kaffepause på en af de mange caféer i byen og nyd synet
af det livlige folkeliv.

Det er ofte i de små sidegader at uventede oplevelser
opstår, så vi anbefaler, at I også tager en lille gåtur
udenfor hovedstrøget.

Andre seværdigheder:

Renæssancepaladset Sponza Palace fra 1600-tallet
Rector's Palace i gotisk-renæssance stil
St. Saviour Church
Franciskanerklosteret
St. Blaise Church



Katedralen i Catania på Sicilien
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Dominikanerklosteret

I sejler fra Dubrovnik kl. 20.00 og sætter kursen mod
Italien og byen Catania på Sicilien. Ankomst hertil i
overmorgen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

05.01.21: På havet
En hel dag på havet til at slappe af, nyde det forhåbentligt
gode vejr på soldækket, læse en god bog, få en
afstressende massage eller måske slippe spilledjævelen
løs i kasinoet. Ja, mulighederne er mange, så valget er
helt jeres.

Costa Deliziosa
Costa Deliziosa byder på et væld af indtryk, oplevelser
og aktivitetsmuligheder. Lige fra de mange pools,
herunder børnepool, flere restauranter og barer inkl.
cigarlounge og kaffe- og ckokoladebar. Samsara Spa
området er hele 3500 m2 med fitness center, sauna,
Spa-behandlinger mv.

På det underholdningsmæssige plan er der kasino, 4D
biograf, diskotek, teatre, Grand Bar dansegulv m.m.
Kunsten er heller ikke glemt med 340 originale
kunstværker og 4.756 kunsttryk rundt omkring på
skibet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

06.01.21: Catania, Sicilien, Italien
Der er ankomst til Catania på Sicilien kl. 07.00.

Catania er en ualmindelig smuk og historisk by, der i
århundreder har levet i den truende skygge af den
nærliggende vulkan, Etna. Catania er optaget på
UNESCOs verdensarvsliste, fordi den efter et
ødelæggende Etna-udbrud og et jordskælv i slutningen af
1600-tallet, blev bygget succesrigt op i gennemført
barokarkitektur, som på daværende tidspunkt var den
førende arkitektoniske stil. Catania er således et perfekt
billede på den tids forestilling om byplanlægning, og
bestemt en by, der er værd at opleve!

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
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 fritteret), og retten skulle efter sigende smage
himmelsk.



Colosseum i Rom
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Som nævnt ligger Catania ganske nær vulkanen Etna, og
der er naturligvis også mulighed for at tage på udflugt
hertil.
Af andre udflugtsmuligheder udenfor 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 UNESCOs
verdensarvsliste.

Check rederiets udflugtsprogram i Catania.

Der er afsejling fra Catania kl. 14.00, og i morgen er
Italiens hovedstad, Rom, på programmet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

07.01.21: Civitavecchia/Rom, Italien
I ankommer til havnebyen Civitavecchia, som betyder
"den gamle by", kl. 09.00 om morgenen.

Civitavecchia er i sig selv en hyggelig by, men byen
fungerer primært som indgangsport til Italiens
hovedstad, Rom. Det tager lidt over en time at tage fra
Civitavecchia til Rom og vi anbefaler, at I benytter jer af
en rederiets mange udflugter for at besøge den historiske
by.

«Den evige stad», renæssancens hovedstad og centrum
for historisk kunst og kultur - det er Rom i en nøddeskal.
Gennem historien har utallige malere, skulptører og
arkitekter valfartet hertil, og skabt verdenskendte
mesterværker overalt i Roms gader.

Store dele af byen er som ét stort, gratis
udendørsmuseum af den helt unikke slags, og i Rom vil
man opleve en næsten overvældende mængde af
historie, monumenter og kulturskatte. Mange, som har
været i Rom, kommer ofte tilbage, da antallet at
seværdigheder gør det vanskeligt at nå det hele på én
gang. På grund af den enorme, historiske betydning er
Roms centrum ligeledes opført på UNESCOs
verdensarvliste.

Udvalget af attraktioner er stort, men her er nogen af de
vigtigste:

Colosseum
Peterskirken og Vatikanstaten
Trevifontænen
Pantheon-templet
Ruinerne af den centrale plads i Antikkens Rom,
Forum Romanum
Den Spanske Trappe

Rom har også mange smukke pladser såsom Piazza di
Spagna og Piazza Navona, hvor I kan nyde en dejlig
espresso eller et godt glas vin, mens I betragter det
pulserende liv.



Charmerende Savona i Italien
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I bestemmer helt selv, om I vil udforske Rom på egen
hånd, eller om I vil tage med på en af rederiets
spændende udflugter, som vi anbefaler af hensyn til
tiden. Costa Deliziosa sejler fra Civitavecchia kl. 19.00,
og skibet fortsætter nordpå langs den italienske kyst til
Savona på den italienske riviera.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

Bemærk! I kommer tilbage til Rom hele to gange på
rejsen. Så fortvivl ikke, hvis I synes, at I ikke har fået det
hele med. Det er der mulighed for senere.

08.01.21: Savona, Italien
Der er ankomst til Savona i Norditalien kl. 08.00. 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.
Næsten lige så populær er den gamle katedral Cattedrale
di Santa Maria Assunta.

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 og
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.

I må ikke gå glip af det sixtinske kapel! Ja, I læste rigtigt.
Der er nemlig et sådan i Savona. Ikke helt så mageløst
som det i Rom, men dog imponerende og et besøg værd.
Dette skyldes, at Savona er en 'paveby' forstået således,
at hele 2 paver er født her, bl.a. pave Sisto d. IV, som
foranledigede bygningen af det 'rigtige' sixtinske kapel i
Rom. Sisto d. IV ønskede at få bygget et mausoleum til
sine forældre i Savona, og kapellet blev et udstyrsstykke
med de smukkeste fresker i rokoko-stil. Kapellet er en
del af den gamle katedral.

Af andre seværdigheder kan nævnes:

Via Paleocapa med søjlegange og ikke mindst il
Palazzo dei Pavoni
Palazzo delle Palle, en smuk bygning i Art Nouveau
stil
Museerne Museo della Ceramica & Pinacoteca
Civica

Check rederiets udflugtsprogram i Savona.

Der er afsejling fra Savona kl. 18.00. Der fortsættes mod
den franske havneby, Marseille.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa



Den gamle havn i Marseille med katedralen Basilique de Notre Dame de la Garde
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09.01.21: Marseille, Frankrig
Der er ankomst til Marseille i dag kl. 08.00. Marseille er
Frankrigs næststørste by, og selvom byen tidligere har
lidt under et lidt broget omdømme, er Marseille i dag
anset for at være ret cool og yderst besøgsvenlig. Byen
har dog stadig meget 'kant' i forhold til mange af de
andre kendte byer i Frankrig, men det giver blot byen en
helt særlig atmosfære og charme.

Marseille var kulturby for få år tilbage og blev ved den
lejlighed renoveret over en bred kam, hvilket i høj grad
ses i bybilledet. Adskillige museer, gallerier, bygninger og
pladser fik sig en ordenligt overhaling, hvilket alle nyder
godt af nu.

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

Check rederiets udflugtsprogram i Marseille.

Marseille forlades igen kl. 13.00 og kursen sættes nu
retur mod Rom med ankomst i morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

10.01.21: Civitavecchia/Rom, Italien

I ankommer til Civitavecchia kl. 08.00. I kan vælge at
blive i Civitavecchia, tage ind til Rom igen eller måske
tage på en af rederiets andre udflugter. I kan bl.a. komme
til den smukke gamle by Orvieto, der brillierer med en
unik beliggenhed. Eller måske til den gamle etruskiske
oldtidsby Tarquinia, der er på UNESCOs
verdensarvsliste.

Valget er jeres, men mulighederne er mange. Costa
Deliziosa sejler fra Civitavecchia kl. 19.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

Bemærk! I kommer tilbage til Rom i slutningen af rejsen.
Så fortvivl ikke, hvis I synes, at I ikke har fået det hele
med. Det er der mulighed for senere.

11.01.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

12.01.21: Katakolon/Olympia,
Grækenland



Det antikke olympiske stadion nær Katakolon i Grækenland

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

Der er ankomst til Katakolon kl. 08.00 denne morgen.

Selvom Katakolon er en utrolig hyggelig havneby, så skal
den egentlige årsag til besøget her findes ca. 50 km inde i
landet, hvor det legendariske Olympia-område, som er
en af de vigtigste mytologiske steder fra oldtidens
Grækenland, ligger.

Olympia er et helt unikt sted på grund af
reminiscenserne af de mange templer, der har været
bygget på stedet samt det flotte museum, der findes her.
Olympia er ligeledes stedet, hvor den olympiske flamme
tændes hvert 4. år.

I kan komme til Olympia på 2 måder: Enten ved at
benytte jer af rederiets udflugter eller ved at tage en taxa
på egen hånd. Der er typisk enhedspris på taxaturen
frem og tilbage, så kan man være fire om en taxa, bliver
beløbet tåleligt - og er man god forhandler, kan man få en
tur til omkring 100 euro.

Check rederiets udflugtsprogram, der byder på flere
forskellige udflugter til netop Olympia. Alternativt
tilbydes udflugt til den dejlige strand ved Kourouta, hvor
man kan fordrive tiden med at bade og dase. Selve
Katakolon er lille, men som nævnt ret hyggelig, så man
kan godt bruge lidt tid her også.

Orker I ikke lige at tage til Olympia i dag, kommer
chancen igen sidst på rejsen, hvor der lægges til endnu
engang i Katakolon.

I forlader Katakolon kl. 18.00, og kursen sættes mod det

østlige Middelhav, mod Cypern og den græske del af øen,
nærmere betegnet Limassol. I ankommer til Cypern i
overmorgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

13.01.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

14.01.21: Limassol, Cypern
Der er ankomst til Limassol i Cypern 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
Akrotiribugten 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



Grædemuren i Jerusalem, Israel
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både fragtskibe og krydstogtskibe lægger til her. Dette
har gjort Limassol til centrum for Cyperns
shippingbranche, forretningsliv, industri og turisme.
Limassol 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 i Cypern)
Det arkæologiske museum
Kunstmuseet
Amathus ruinerne
Den smukke havnepromenade

Check rederiets udflugtsprogram i Limassol. Det byder
på flere muligheder. Bl.a. den gamle by Pathos, den
antikke by Kuorion med Apollon templet og en tur til
Larnaca, den ældste by på Cypern med stærke kristne
rødder. Det var her at Lazarus boede, efter at Jesus
havde vækket ham til live.

Der er afgang fra Limassol igen kl. 18.00. I tager nu sigte
på Israels kyst og den gamle by Haifa, som I når frem til i
morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

15.01.21: Haifa, Israel
I ankommer til Haifa i Israel kl. 06.00. I har god tid til
oplevelser i Det Hellige Land, da der først er afsejling
igen kl. 21.00.

I kan med fordel tage med på en af rederiets udflugter,
hvor I eksempelvis har mulighed for besøge Jerusalem,
Betlehem eller Nazaret.

Hvis I tager en tur til Jerusalem, er det oplagt at besøge
den gamle by med de flotte, gamle og 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 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. Under kirken findes der desuden flere grotter, som
kan udforskes.

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 stedet største seværdigheder,
som efter sigende ligger der, hvor Jomfru Maria mødte
englen Gabriel.



Petra i Jordan
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Haifa er i sig selv også en interessant by at udforske, og
vælger I at tilbringe dagen her, kan vi anbefale jer at tage
en tur op ad Karmelbjerget og se de mageløse
Bahai-haver, også kaldet «Haifas hængende haver», som
er et yderst smukt syn.

I forlader Haifa igen kl. 21.00. De næste to dage er på
havet, herunder gennemsejlingen af den berømte
Suezkanal, inden I når frem til den jordanske by, Aqaba,
der ligger i bunden af Aqaba-bugten og er nabo til den
israelske by Elat.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

16.-17.01.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

18.01.21: Aqaba, Jordan
Ankomst til Aqaba kl. 09.00. Området ved Aqaba har
været beboet i adskillige tusinde år før vores tidsregning,
og i Bibelen er der referencer til stedet. Den ældste,
kendte arabiske tekst er således fundet i Jabal Ram, ca.

50 km. øst for Aqaba.

Aqaba i sig selv har ikke de store skelsættende
attraktioner at byde på, men en af disse findes nord for
byen, og er den væsentligste grund til opholdet her. Vi
taler om et af verdens nye kulturvidundere: Petra.

Petra er et sandt under og er i dag Jordans største
kulturskat og mest besøgte attraktion. Mange har givet
hørt og læst om Petra, men intet kan forberede én på det
syn, der møder én, når man dels nærmer sig stedet, dels
står foran de mange templer og bygninger, der er
udhuggede i de røde klipper.

Petra blev skabt af Nabatæerne, et aramæisk-talende,
arabisk folk, som i hellenistisk og romersk tid skabte et
rige her på stedet. Nabatæernes velstand hvilede på
kontrol af karavanevejene dels fra Sydarabien til
Damaskus, dels fra Middelhavet til det sydlige
Mesopotamien, men også på opdyrkning af områder, der
i dag er ørken, ved hjælp af en særlig hydraulisk teknik.

Petra er et fuldstændig magisk sted, og selve adgangen
til byen er intet mindre end forjættende med en passage
gennem en snæver 1 km lang kløft med 80 meter høje,
røde klipper. Langsomt kommer Petra til syne og det
første, man ser, er det smukke 'Treasury' som er
gravmælet for en vigtig Nabatæisk konge. Dette
gravmæle er blot det første af utallige gravkamre, som er
hugget ud i klipperne.

Synet er bjergtagende, og man føler sig ganske ydmyg
overfor det gigantiske arbejde og de tanker, der ligger



Salalah i Oman, gammelt gravsted for sultan Bin Ali
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bag stedet. Man føler, at man slet ikke har nok tid på
stedet, når man går rundt i disse historiske omgivelser.
Efter romerne og korsfarerne i det 12. århundrede
sygnede stedet mere eller mindre hen og blev først
opdaget igen i begyndelsen af 1800-tallet af schweizeren
Johann Ludwig Burckhardt.

Vi anbefaler, at I anvender en af rederiets udflugter til
Petra. Mest for at være sikre på, at I er tilbage på skibet i
tide. Rederiet har flere forskellige udflugtstyper til Petra,
alt efter lyst og evne.

Har man været i Petra før, kan vi anbefale en tur ind i
Wadi Rum ørkenen, endnu et UNESCO-beskyttet
naturområde. Mageløs natur med sindrige
klippeformationer og store sandklitter.

Der er afgang fra Petra igen kl. 21.00. Der venter nu hele
4 dage på havet ned igennem Det Røde Hav og
Adenbugten frem mod Oman og byen Salalah.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

19.-22.01.21: På havet
Fire hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

23.01.21: Salalah, Oman
Costa Deliziosa ankommer til Salalah kl. 08.00.
Velkommen til en by og et land, som for mange givet er
helt ukendt territorium. Mellemøsten er både et
særdeles spændende og anderledes område, men
samtidig også et ofte goldt og naturmæssigt
uvelkomment område. Dette er ikke helt tilfældet i
Salalah, Omans andenstørste by.

Her finder I et anderledes frodigt Arabien med brede,
træflankerede boulevarder med elegante, lave bygninger
bygget i den karakteristiske, traditionelle islamiske stil
med smukt udsmykkede balkoner og flotte, buede
vinduer.

Ikke kun synsansen påvirkes her. Som 'Arabiens
parfumehovedstad' på grund af de allestedsnærværende
røgelsestræer med den aromatiske bark er Salalah også
en velduftende by. Her er masser af kultur og historie,
såvel i byen som udenfor. Gå ikke glip af:

Al Husn Souk
Al Husn sultanpaladset
Den store Grand Mosque
Det arkæologiske område ved Al-Balid
Skønne strande som Mughsail Beach med 'Sea
Geysers'

Check rederiets udflugtsprogram i Salalah. Her er der
mulighed for at opleve selve Salalah med moské, palads
og souq. Men det er også muligt at slappe af på et



Vipassana pagoden i Mumbai, Indien
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lækkert resort med en helt fantastisk strand med det
hvideste sand.

Der er afgang fra Salalah igen kl. 18.00, og Costa
Deliziosa sætter nu over det Arabiske Hav mod Indiens
vestkyst, hvor der lægges til i millionbyen Mumbai efter
tre dage på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

24.-26.01.21: På havet
Tre hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

27.-28.01.21: Mumbai, Indien
Costa Deliziosa lægger til kl. 08.00 i Mumbai, Indiens
største og mest internationale by. I har god tid til at
opleve de mange fristelser i den enorme by, da I først
sejler fra Mumbai igen i morgen kl. 18.00.

Mumbai, tidligere Bombay, er berømt for sine kaotiske
gader, for at man altid kan gøre en god handel, for sine
udendørs basarer og for people-watching.

Der er masser af attraktioner i Mumbai og omegn. Her er
nogle væsentlige:

Havnepromenaden Marine Drive; ideel for en
smuk solnedgang
Juhu Beach
Gandhi Museum
Klippetemplerne på Elephanta Island
Chatrapati Shivaji Terminus - UNESCO site
Taj Mahal Palace, fantastisk hotel og landemærke i
Mumbai
Gate of India, indisk triumfbue
Haji Ali Dargah moské
Chatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Museum
Bollywood

Check rederiets udflugtsprogram i Mumbai.

I morgen fortsættes ned langs den indiske kyst mod
Mormugao, der er porten ind til Goa-regionen med den
gamle portugisiske kolonihistorie og de mange skønne
strande.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa



Old Goa i Indien
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29.01.21: Mormugao/Goa, Indien
I ankommer til havnen i Mormugao i Goa-regionen kl.
09.00. Skibet lægger til ikke langt fra den gamle by
Panjim og den historiske Goa by (ca. 9 km længere inde i
landet).

Goa er kendt af mange for sine endeløse strande ud til
Det Indiske Ocean og for at være et sted, hvor hippier
flokkedes til i 1970'erne. Goa er stadig et populært
strandrejsemål, og enkelte hippier er blevet tilbage og
lever af at sælge smykker og andet håndværk.

En anden god årsag til at lægge til her er områdets
europæiske kolonihistorie. Portugiserne kom hertil i
1510 og gjorde Goa til hovedstad for Portugals asiatiske
besiddelser, Hollænderne jog portugiserne ud, og siden
kom der slaver fra Afrika til området. Sluttelig kom
englænderne. Goa var i sin storhedstid kendt for en
dekadent livsstil.

Selv om strandene kan være tiltrækkende, anbefaler vi at
dykke ned i den fascinerende kultur, som regionen byder
på.

Goas højdepunkter:

Panjims charmerende gamle bydele, Tomé og
Fountainhas med stejle gader og smukke huse fra
den portugisiske kolonitid.
Church of our Lady of the Immaculate Conception
Den gamle katedral Sé

Det berømte tempel Shri Nageshi
Old Goa med masser af gamle kirker og katedraler

Check rederiets udflugtsprogram i Mormugao/Goa. Her
er der rig lejlighed til at opleve den gamle portugisiske
kolonihistorie og smukke arkitektur, samt evt. kombinere
dette med et behageligt strandophold på et resort.

Kl. 18.00 er der afrejse fra Goa, og kursen sættes over
Det Indiske Ocean, hvor I den næste tid skal besøge de
mange berømte øer i dette område. Efter et par dage på
havet, når I frem til Maldiverne med fin tid til at opleve de
legendariske koraløer og strande.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

30.-31.01.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

01.-02.02.21: Malé, Maldiverne
Der er ankomst til hovedstaden i Maldiverne, Malé, kl.



De vidunderlige strande på Seychellerne, her på øen La Digue
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08.00.

I har til i morgen eftermiddag på egen hånd til at opleve
Malé og de omkringliggende øer. Alternativt tag med på
en af rederiets udflugter. Her er der mange muligheder
for at opleve de smukke øer, bl.a. på nogle dagsophold på
nogle 5-stjernede hoteller på egen koral-ø.

Malé er Maldivernes hovedstad. En travl, tætbefolket by,
som på mange måder er den diametrale modsætning til
det Maldiverne er kendt for: Det fredfyldte,
tilbagelænede tropeparadis bestående af isolerede
koraløer med palmer, kridhvide sandstrande og laguner
med masser af farvestrålende fisk.

Omvendt er Malé en oplagt mulighed for at opleve et
andet Maldiverne, der trods sin hektiske stemning også
haren behagelig - for nogle - lidt skæv side med
alkoholfrie barer og restauranter og livlige markeder. En
god chance til at møde de lokale i øjenhøjde.

Malé byder også på kulturelle oplevelser, uden at de skal
betegnes som skelsættende. Her skal nævnes:

Byens nationale museum
Friday Grand Mosque
Byens markeder: Fiskemarkedet og markedet for
håndværk
Huhlumale. Menneskeskabte strande nord for
lufthavnen.

Vær opmærksom på, at der ikke sælges alkohol i Malé.

Der er afgang fra Maldiverne d. 02.02. kl. 14.00, og I
sejler videre mod den mindst lige så berømte og feterede
ø-gruppe, Seychellerne. Ankomst hertil efter et par dage
på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

03.-04.02.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

05.02.21: Victoria, Seychellerne
Kl. 09.00 ankommer I til Seychellernes hovedstad
Victoria, som ligger på Mahé, den største ø i det tropiske
ø-rige.

I har nu indtil i aften på de vidunderligt smukke øer, så
der er fin tid til at opleve dette vidunderlige
Bounty-paradis. Med rederiets udflugtsprogram er der
bl.a. mulighed for at besøge de to ø-perler Praslin og La
Dique, hvor nogle af verdens smukkeste strande findes.

Seychellerne består af i alt 115 øer, den ene mere smuk



Fantastiske strande på Madagaskar, her ved Nosy Be
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end den anden. Øerne var ubeboede indtil det 18.
århundrede, hvor bl.a. franske og britiske handels- og
sømænd ankom til kysterne her. I dag byder øerne på en
unik smeltedigel af fransk, britisk, afrikansk, indisk,
kinesisk og arabisk kultur, samt ikke mindst nogle af
verdens absolut smukkeste strande.

Attraktionerne på Seychellerne er mange:

Vidunderlige strande - som f.eks. Anse Lazio og
Anse Volbert på øen Praslin, Beau Vallon på øen
Mahé og Grand Anse, Anse Cocos og Anse Source
D'Argent på øen La Digue, som har gjort
Seychellerne verdensberømt
Den smukke natur med fantastisk liv både over og
under vand. På Praslin finder I bl.a. den
UNESCO-beskyttede naturpark Valleé de Mai med
tusindevis af legendariske Coco de
Mer-palmetræer, som har kokosnødder, der kan
veje op til 30 kg. Naturparken kaldes ofte for
"Edens Have" på grund af stedets stilhed og mystik.
Ø-hop - med over 100 tropeøer er dette en af de
foretrukne aktiviteter blandt folk, der besøger
Seychellerne
Oplev den vidunderlige udsigt over hele øriget fra
det 667 meter høje bjerg, Morne Blanc, i Morne
Seychellois National Park
Kulinariske oplevelser - Seychellerne byder på
fantastiske, eksotiske retter med bl.a. kreolsk
indflydelse
Det farverige marked og den flotte katedral i

Victoria
Takamake Bay, Mahés største romdestilleri

Rederiet har mange udflugter på Seychellerne, så sørg for
at checke deres program. Nyd dagen på Seychellerne til
fulde. I sejler videre kl. 20.00, hvor kursen sættes mod
den store ø, Madagaskar, som I når frem til efter et par
dage på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

06.-07.02.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

08.02.21: Nosy Be, Madagaskar
Kl. 08.00 denne morgen ankommer I til øen Nosy Be, som
ligger lige ud for Madagaskars nordvestlige kyst. Her har
I en hel dag, hvor unikke natur- og dyreoplevelser står på
agendaen.

Madagaskar er en kæmpe ø, faktisk verdens 4. største, og



Unikt dyreliv på Madagaskar med bl.a. lemuren
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man refererer ofte til øen som verdens ottende
kontinent særligt på grund af øens helt særegne økologi
med utallige endemiske dyr og planter.

Nosy Be er et vidunderligt ø-paradis, som bl.a. frister med
smukke strande og korallrev med gode muligheder for at
snorkle og dykke. Øen er også kendt for sine mange
planter, som anvendes i parfumeindustrien heriblandt
Ylang Ylang-træet.

Der er mange grunde til, at Madagaskar er så unik:

Floraen - Landet er hjemsted for næsten 15.000
unikke plantearter, og mere end 80% af dem er
endemiske for øen. Her findes blandt over 850
sorter af orkidéer, hvoraf 650 udelukkende findes
her.
Faunaen - Der findes ikke aber på Madagaskar,
men derimod lemurer - hele 103 forskellige arter,
som kun lever her på Madagaskar. 60 af øens 300
fuglearter er ligeledes endemiske, og Madagaskar
er hjemsted for 2/3 af verdens arter af
kamæleoner, og så videre og så videre - listen over
landets unikke dyr er ålelang!
Den dramatiske geografi - Madagaskar er fyldt
med forskellige naturlandskaber, som inkluderer
alt lige fra jungle, sump, laguner til høje bjerge og
ørken.
Kysten - Øen er omgivet af kilometer efter
kilometer af skønne, palmebeklædte strande og
krystalklart vand, som indbyder til badning,

snorkling og dykning.
Folket og kulturen - De 22 millioner mennesker,
der bor på Madagaskar, er et herligt miks af
arabere, afrikanere og indere, som har udviklet
deres helt særegne kultur.

Rederiet har en masse udflugter her på Nosy Be, så sørg
for at checke programmet, hvis I ikke ønsker at
planlægge tiden selv.
Nyd dagen på dette unikke sted, før der er afgang igen kl.
18.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

09.02.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

10.02.21: Tamatave, Madagaskar
I ankommer til Tamatave (Toamasina) på Madagaskars
østkyst denne morgen kl. 07.00.



Réunions unikke vulkanske natur, Cirque de Mafate
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Hovedårsagen til, at skibet lægger til her, er de smukke
vandveje kaldt Panganales, hvor det bl.a. er muligt at
sejle i kano. Det er en fantastisk måde at opleve livet
langs kanalerne og den store nationalpark, Ivoloina, hvor
I kan se lemurer, kamæleoner, skildpadder og utallige
fantastiske planter og træer, som kun vokser på
Madagaskar.

I kan også udforske byen fra en rickshaw eller tuk tuk, og
I skal næsten unde jer selv en tur til den ubeboede ø, I'Ile
aux Prunes. Endelig er besøget her i Tamatave en
enestående mulighed for at tage en forfriskende
svømmetur i Det Indiske Ocean.

Efter nogen mindeværdige naturoplevelser går turen
videre med Costa Deliziosa kl. 14.00, og I fortsætter mod
den franske ø, Réunion.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

11.02.21: St. Denis, Le Port, Réunion
I ankommer til den skønne, franske ø, Réunion, kl. 13.00.
Med sine majestætiske landskaber, fantastiske vistaer,
charmerende kystbyer og enorme skove er Réunion en ø,
der virkelig imponerer.

Øen er særdeles fotogen, og særligt Cirque de Mafate og
Oiton de la Fournaise er yndlingsobjekter. Denne
enestående natur er på UNESCOs verdensarvsliste.

Det er dog ikke kun naturen, der imponerer - også
kulturen bjergtager én med sin fascinerende
kombination af kreolsk, afrikansk, indisk, kinesisk og
fransk indflydelse, og der er overalt på øen en afslappet
multietnisk atmosfære. Kulturel diversitet er således
øens adelsmærke.

Her er i tilgift et væld af arkitektoniske perler, historiske
steder, smukke religiøse og koloniale bygninger og i
sæsonen farverige festivaler. Kultur, natur og afslapning;
på Réunion keder man sig aldrig!

Check rederiets udflugtsprogram, da der er masser af
muligheder for at opleve øens dramatiske natur og
farverige folkesjæl.
Nyd tiden på den unikke ø, inden der er afgang kl. 20.00.
Der fortsættes mod den smukke ø Mauritius.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

12.02.21: Port Louis, Mauritius
I ankommer til Mauritius kl. 08.00. I har det meste af
dagen i dette fantastiske paradis.

Mauritius er en af mange ø-perler i Det Indiske Ocean, og
den lille ø-stat er særligt kendt for at være en
farvestrålende, kosmopolitisk ø og med ikke mindst
fantastiske strande! Kridhvide sandstrande og turkisblåt
vand omkranser hele øen op mod et fantastisk grønt



Safari i Hluhluwe/Imfolozi parken i Sydafrika
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majestætisk bjerglandskab - en farvesymfoni, der er god
for sjælen.

Øens 1,2 millioner indbyggere er et unikt miks af bl.a.
indere, afrikanere, kinesere og kreolere, som tilsammen
danner en farverig og forskellig befolkning, der lever i
fredelig sameksistens. Især inderne og franskmændene
har sat deres tydeligt præg på øens liv og
restauranternes eksotiske køkken og fine gastronomi.

Check rederiets udflugtsprogram på Mauritius. Her er
der mulighed for både at opleve øens mangfoldige kultur
og ikke mindst de magesløse strande og flere af de
smukke, mindre øer som Ile aux Cerfs og Ile des deux
Coco.

Der er afgang fra Mauritius kl. 18.00. De næste tre dage
er på havet, inden I når frem til Sydafrika.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

13.-15.02.21: På havet
Tre hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

16.02.21: Richards Bay, Sydafrika
Der er ankomst til Sydafrika og Richards Bay kl. 08.00.
Richards Bay er en af de største og dybeste naturhavne i
Sydafrika og er porten ind til Zululand, som er meget
populært på grund af områdets bjerge, vilde dyr og de
enorme savanne- og vådområder, der danner unikke
øko-systemer.

Selve Richards Bay har ikke noget særligt at byde på, så
det er i det bagvedliggende landskab, at man skal finde
eventyret. Man har ikke været ved Richards Bay, uden at
man har været på safari i en af de spændende
safariparker her, eller man har udforsket den mægtige
natur.

I umiddelbar nærhed af Richards Bay ligger 2 fantastiske
nationalparker, hver med deres karakteristika:

Hluhluwe Imfolozi safaripark, hvor man kan se
næsehorn, hvide som sorte, løver, giraffer,
elefanter, bøfler, leoparder og meget andet flot
vildt.
St. Lucia/iSimangaliso vådområde, som er
UNESCO-beskyttet naturområde. Her kan man
opleve rigt dyre- og fugleliv, man kan sejle på St.
Lucia søen, og man kan opleve lange, vildsomme
kyststrækninger.

Check rederiets udflugtsprogram her i Richards Bay.

Der er afgang fra Richards Bay 18.00. Der fortsættes lidt



Storm River i Tsitsikamma nationalparken i Sydafrika
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længere sydpå mod den store kystby Durban.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

17.02.21: Durban, Sydafrika
Costa Deliziosa lægger til i Durban kl. 07.00. Durban er
en anden indgang til Zululand og dette områdes mange
især naturmæssige oplevelser. Men byen er stor og
interessant nok til, at man kan bruge tiden her. Durbans
historiske centrum rummer gamle, smukke huse fra
kolonitiden side om side med fantastiske Art Deco
bygninger fra 1900-tallet.

Her finder I også charmerende caféer, restauranter og
barer. Hertil kommer den smukke strandpromenade med
surfere og gadeartister, der kan lede tankerne hen på
Californiens strande. Byens botaniske have er fra 1849
og bestemt et besøg værd med sin store samling af
endemiske planter.

Vil I længere ind i baglandet kan vi anbefale besøg i den
historiske by, Pietermaritzburg, der ligger ca. 1 times
kørsel fra Durban.

Pietermaritzburg
Pietermaritzburg blev grundlagt som by i 1837, da
hollandske Voortrekkers ankom til området. Her fandt

de et frugtbart land med skove, dale og bakker, og de slog
sig ned ved bredden af Umsindusi River og opkaldte byen
efter deres ledere, Gerrit Maritz og Piet Retief. Seks år
senere gjorde briterne landsbyen til en militærgarnison. I
dag er der talrige bygninger i victoriansk og edwardiansk
arkitektur, her er charmerende fortove og andre
landemærker, der afspejler den betydelige indflydelse,
briterne har haft på byens udvikling. I folkemunde kaldes
byen stadig for "det britiske imperies sidste bastion".

Maloti-Drakensberg
Ikke langt derfra ligger den smukke nationalpark,
Maloti-Drankensberg med en helt uforlignelig natur med
majestætiske bjerge, dybe dale og rivende
floder/vandløb. Et bjergtagende skue, hvor især
naturfænomenet Amphitheatre imponerer. Denne
nationalpark er også på UNESCOs liste over
bevaringsværdi natur.

Check rederiets udflugtsprogram i og omkring Durban.

Der er afsejling fra Durban 18.00, og der fortsættes
videre langs med kysten frem mod byen Port Elizabeth,
hvor den berømte Garden Route så småt begynder. Men
først er der en dag på havet i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

18.02.21: På havet



Smukke Cape Town med bl.a. Taffelbjerget
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En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

19.02.21: Port Elizabeth, Sydafrika
Der er ankomst til Port Elizabeth 08.00. Port Elizabeth er
en meget hyggelig badeby med masser af god strand og
fine muligheder for at slappe af og nyde de solrige
omgivelser.

Også i det omkringliggende bagland finder I dels
mulighed for safarioplevelser i Addo Elephant Park og
dels - lidt længere væk - rustikke naturoplevelser i
Tsitsikamma National Park med Storm River.

Check rederiets udflugtsprogram i og omkring Port
Elizabeth. Der fortsættes videre med Cape Town kl.
18.00. I morgen venter endnu en dejlig dag på havet til
afslapning og tid til at fordøje de mange indtryk fra
rejsen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

20.02.21: På havet

En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

21.-22.02.21: Cape Town, Sydafrika
I ankommer til Cape Town kl. 08.00. I har til i morgen
aften til at opleve den smukke by og det fantastiske
landskab, der omgiver Cape Town på alle sider. Byens
regnes for en af verdens smukkeste, og det forstår man,
når man er her og ser den mageløse 'setting' byen har
med det majestætiske Tabel Mountain i baggrunden. Her
kan man sagtens få tiden til at gå et par dage.

Byens puls mærkes bedst i området ved Victoria & Albert
Waterfront, der med sine mange restauranter, barer,
caféer og tophoteller tiltrækker mange og skaber en
herlig 'vibe' og stemning. Der er mange bugter og strande
nær Cape Town, og nogle at de mere berømte er Clifton
Beach og Camps Bay Beach. Her leves et mondænt og
afslappet strandliv. Vandet er særdeles indbydende, men
KOLDT!

Oplevelser er der masser af i og omkring Cape Town.
Udover de allerede nævnte:

Vinlandet med vinbyerne Stellenbosch, Paarl og
Franschoek. Mageløse omgivelser.



Sossusvlei i Namibia
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Robben Island, hvor Nelson Mandela sad fanget i
mange år. UNESCO-beskyttet kulturarv.
Tabel Mountain. Fantastisk udsigt ud over byen og
havet.
Simon's Town & Boulders Bay med de mange
pingviner
Cape of good Hope
Vil man unde sig en eksklusiv middag så besøg
Mount Nelson Hotel og nyd de spektakulære
omgivelser og udsigten til Table Mountain.

Der er afsejling fra Cape Town d. 22.02 kl. 18.00. Der
sejles nordpå mod Namibia, nærmere bestemt Walvis
Bay, som I når frem til efter et par dage på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

23.-24.02.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

25.02.21: Walvis Bay, Namibia

Der er ankomst til Walvis Bay i Namibia kl. 08.00.
Namibia er et fantastisk land med et hav af oplevelser af
snart enhver art, og med ankomsten til Walvis Bay er I i
nærheden af nogle af landets største attraktioner.

Selve Walvis Bay er også en oplevelse værd, da området
har et rigt fugleliv med bl.a. en masse flamingoer og
pelikaner. Det er også muligt at se delfiner i området.

Ikke langt fra Walvis Bay ligger byen Swakopmund, som
er en 'tysk' tidslomme fra dengang Namibia hed tysk
Syd-Vestafrika. Her kan man komme på tysk 'bierstube'
og købe tysk 'bäckerei'. Arkitekturen i byen er meget
tysk inspireret og i hvert fald meget anderledes end den
arkitektur, som ellers kan ses på disse breddegrader.
Men bestemt et besøg værd.

Den helt store attraktion i området her er det enorme
sandklitområde, der hedder Sossusvlei. Et enormt
fascinerende område med røde sandklitter i op til 400 m.
højde blandet med kridhvide, tørre saltsletter, tørre
'brændte' træer og selv dyreliv med leoparder, antiloper
med mere. Et magisk sted, som man bare skal se!

Check rederiets udflugtsprogram i og omkring Walvis
Bay. Coste Deliziosa forlader Namibia kl. 18.00, og
kursen sættes nu over Atlanterhavet mod Sydamerika
med et enkelt pit-stop på den engelske ø, St. Helena. Der
er et par dage på havet, inden I når frem til St. Helena.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa
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26.-27.02.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

28.02.21: Jamestown, St. Helena, U.K.
Der er ankomst til Jamestown på St. Helena kl. 12.00. St.
Helena går for at være en af de mest øde beliggende,
beboede øer i verden, og der er da også 2000 km. til
Afrikas sydvestlige kyst og 2900 km. til Sydamerikas
kyst. Så ø-kuller skal man helst ikke lide af her. Men det
er nu heller ikke nødvendigt. St. Helena er trods sin
lidenhed og små 5.000 indbyggere et subtropisk paradis,
hvor man sagtens kan få tiden til at gå.

Hovedbyen Jamestown har flere bygninger, der er
historisk betydningsfulde. og hovedgaden Main Street
beskrives ofte som 'et af de bedste eksempler på
uspoleret, georgiansk arkitektur i hele verden'.

Øens historie er både lang og fascinerende. Det var
portugiserne, der er 1502 opdagede øen, hollænderne
fulgte efter og sluttelig kom briterne, som stadig har
overherredømmet her. Øen var strategisk vigtig for
briterne på vejen til Indien, før Suez-kanalen blev bygget
i midten af 1800-tallet. Samtidig var øens afsides
beliggenhed perfekt for at huse vigtige fanger, som fx.

den franske kejser Napoleon, der boede her til sin død i
maj 1821 i en alder af 51 år.

Befolkningen er hovedsagelig efterkommere af folk fra
Europa blandet med efterkommere fra Kina og gamle
slaver. Indbyggerne er kendte for deres venlighed og
imødekommenhed.

Et besøg her er generelt usædvanligt på et krydstogt, og
det man kan opleve er mindst lige så anderledes og unikt.
St. Helena byder med sin unikke, rige og forskelligartede
historie og kultur på så meget at opleve og se, lige fra
Jamestown med sine georgianske bygninger og den
barske kystlinie med bølgende bakker til enestående
geologi ved Sandy Bay, høje bjergtinder, dybe dale,
indbydende vand og strand og alt i alt 100% anderledes.
Vi kan love jer en sand oplevelse, som I ikke havde regnet
med.

Største attraktioner:

I Napoleons fodspor. Besøg de to steder han
boede: The Briars Pavilion og Longwood.
St. James kirke. Den ældste kirke på den sydlige
halvkugle. Fra 1774.
St. Paul's katedralen og tilhørende kirkegård
High Knoll Fort
Plantation House
Jacob's Ladder. 699 trin, der fører jer op 200 moh.

Check rederiets udflugtsprogram på St. Helena.
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Der er afgang igen kl. 18.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

01.-04.03.21: På havet
Fire hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

05.-06.03.21: Rio de Janeiro, Brasilien
I ankommer kl. 13.00 til mageløse Rio de Janeiro, som på
grund af den helt unikke beliggenhed er optaget på
UNESCOs liste over 'bevaringsværdige
naturlandskaber'.

Brug tiden i denne skønne by til at opleve alle de steder,
som mange har på nethinden, når man siger Rio de
Janeiro:

Corcovado-bjerget med den store Kristus-figur
Tag kabelbanen derop og nyd den fantastiske
udsigt
Sugarloaf Mountain. Tag også kabelbanen herop

De legendariske strande ved Copacabana og
Ipanema

Rio de Janeiro ligger ved Guanabara-bugten, og det var
her, at portugiserne i 1502 og siden franskmændene i
1555 kom på besøg, inden byen officielt blev grundlagt af
portugiserne i 1565.

I slutningen af 1600-tallet fandt portugisiske bosættere
og skattejægere masser af guld og diamanter i området,
og Rio de Janeiro var derfor en bedre udskibningshavn
for de ædle metaller end Salvador i nord. Opdagelsen
medførte, at byen og dens økonomi blomstrede, og i
1763 blev Rio de Janeiro hovedstad i den portugisiske
koloni i stedet for Salvador.

Denne status havde Rio de Janeiro indtil 1808, hvor den
portugisiske konge med familie og adelsmænd flygtede
til byen pga. Napoleons hærgen i Portugal. Dette betød,
at byen nu var hovedstad i Portugal, den eneste
europæiske hovedstad udenfor Europa. Der var dog ikke
helt plads til de mange nyankomne adelsmænd, så mange
lokale måtte vige deres huse!

Efter Kong Pedro 1. erklærede Brasiliens uafhængighed i
1822, bibeholdt Rio de Janeiro sin status som hovedstad
selv efter overgangen til republik i 1889. Denne titel
havde byen indtil 1960, hvor hovedstaden blev flyttet til
den dertil anlagte by, Brasilia. Rio de Janeiro har som
mange af de andre byer i Brasilien en meget multikulturel
befolkningssammensætning. Der kom bl.a. rigtig mange
afrikanske slaver til byen i 1800-tallet, og byen har i dag



Rio de Janeiro og Ipanema-stranden
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den største portugisiske befolkning udenfor Portugal.

Rio de Janeiro har en levende og afslappet atmosfære,
der til fulde udfolder sig i forbindelse med de mange
farvestrålende karnevaler og events, som byen er så
kendt for verden over. Skulle I være i tvivl, så er
brasilianerne desuden helt tossede med fodbold og et af
verdens største stadions, det legendariske Maracana,
ligger her i Rio.

Udover de allerede nævnte attraktioner, som man bør se,
kan vi også anbefale at lægge vejen forbi:

Paco Imperial, residensen for de portugisiske
guvernører under kolonitiden
Cadelária kirken
Klostrene Santo Antonio og Sao Bento
Rios moderne betonkatedral (flot om aftenen især
pga. lyset)
Bygninger fra byens Belle Époque periode bl.a.
Municipal Theatre og National Library Building
Museerne Museu Nacional de Belas Artes og
Museu Historico Nacional
Passeio Publico, Rios ældste park fra 1779
Gaderne Rua do Ouvidor og Uruguayana, som er
fra kolonitiden og i øvrigt bilfrie områder
Har man lyst til en svingom, så prøv byens Bossa
Nova
Den imponerende Botanical Garden

Alt i alt er der masser af oplevelser af enhver art i denne
unikke by, men desværre tillader tiden jer ikke at opleve

det hele. Check derfor rederiets udflugtsprogram i Rio de
Janeiro. Der er afsejling fra denne vidunderlige by i
morgen eftermiddag kl. 17.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

07.-08.03.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

09.03.21: Buenos Aires, Argentina
I ankommer til Argentinas hovedstad Buenos Aires kl.
09.00. Byen regnes for en af de smukkeste og mest
indbydende i Sydamerika og oser af lidenskab, livsglæde
og kaos kombineret med europæisk effektivitet og glans.
Mange ord karakteriserer byen: Smuk, elegant, klasse,
latinsk charme, melankoli, sensualitet, farverig. Alt i alt et
vidunderligt møde!

Buenos Aires er en af Sydamerikas mest fascinerende
byer og imponerer med sin fantastiske og varierede
arkitektur med spanske kolonibygninger, franske
paladser og moderne skyskrabere. Læg hertil byens
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berømte livlige natteliv og utallige kulturelle indslag, så
har man alle elementerne til en unik storby.

Buenos Aires' højdepunkter:

Plaza de Mayo med det lyserøde præsidentpalads,
byens rådhus og den flotte Metropolitan Cathedral
Det smukke Palacio de Aguas Corrientes fra 1894
Teatro Colon
Puerto Madero området, byens nyeste og mest
hippe kvarter
Retiro og Recoleta områderne i den centrale del af
byen. Kendt for sin lighed med Paris.
Plaza San Martin (nær hotel Pullitzer)
Avenida Alvears butiksstrøg med designerbutikker
og smukke bygninger i fransk stil
Basilica de Nuestra Señora del Pilar, en af byens
ældste kirker
Recoleta kirkegården med imponerende
mausoleer. Stop ved Eva Perons gravsted.

Check rederiets udflugtsprogram i Buenos Aires.

Der er afsejling herfra kl. 19.00. I morgen venter
Uruguays hovedstad Montevideo på den modsatte side
af Rio de la Plata.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

10.03.21: Montevideo, Uruguay
Costa Deliziosa lægger til i Montevideo kl. 08.00.
Montevideo ligger ved flodmundingen til den store flod
Rio de la Plata og er kendt for sin rige kultur og det
smukke bybillede, hvor idylliske parker, pladser og
bygninger fra den sene tid under klassicismen står side
om side med imponerende, postmoderne arkitektur.

I Montevideos gamle bydel kan man se bygningsfacader i
gammel europæisk byggestil, som er et spejl
afindbyggernes europæiske arv. Den smukke kystlinie,
som danner byens sydlige grænse, er krydret med
smukke sandstrande. Uruguays hovedstad er en af
Sydamerikas mest trygge byer og byder på et væld af
spændende attraktioner.

Montevideo er ikke en stor by og som sådan kompakt,
hvilket gør den nem at opleve på egen hånd og til fods.
Ellers er der et godt offentligt transportsystem.

Nogle forslag til, hvad man kan se og lave i Montevideo:

Ciudad Vieja - Montevideos gamle bydel. Begynd
udforskningen med at gå igennem byporten Puerta
de la Cicudadela, der ligger i den ene ende af
pladsen Plaza de Independenzia
Palacio Salvo. Bygning ved siden af Plaza
Independencia. Denne bygning var engang den
højeste i Sydamerika. Nu nøjes den med at
dominere bybilledet i Montevideo
Mausoleo de Artigas. Et stort monument lige bag



Centrum i Montevideo, Uruguay
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Plaza de Independencia, som hædrer José Gervasio
Artigas, en af heltene bag Uruguays uafhængighed.
Det nationalhistoriske museum. Fordelt på 5
bygninger. Gratis adgang.
Barrio Reus. En hyggelig, lille bydel med farverige
huse.
Palacio Legislativo. Det første parlament i
Sydamerika.
Mercado del Puerto . En livlig markedsplads
medhyggelige restauranter og små butikker.
Teatro Solís. Byens mest kendte teater fra 1856.
Rambla. Byens populære hovedstrøg, som
strækker sig hele 22 km langs byens kystlinje

Der er afgang fra Montevideo igen kl. 17.00, og skibet
sætter kursen sydpå mod den argentinske by Puerto
Madryn.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

11.03.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

12.02.31: Puerto Madryn, Argentina
Der er ankomst til Puerto Madryn på Argentinas østkyst
kl. 09.00. Puerto Madryn er porten til Peninsula Valdez,
det UNESCO beskyttede naturområde for sin unikke
flora og fauna. Her vil I givetvis kunne se store flokke af
pingviner som samles ved kysten, og der er desuden gode
chancer for at se søløver, måske hvaler, lamaer, ræve mv.

Selve Puerto Madryn byder ikke på det store kulturelle.
Byen blev grundlagt i 1865 af immigranter fra Wales.

Check rederiets udflugtsprogram i Puerto Madryn. Kl.
18.00 fortsætter Costa Deliziosa sydpå mod Ushuaia,
den sydligste by på vores klode for byer med over 50.000
indbyggere.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

13.-14.03.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa
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15.-16.03.21: Ushuaia, Argentina |
Puerto Williams, Chile
I ankommer til Ushuaia kl. 08.00. I har fin tid her i
Ildlandet, for der er først afgang herfra i morgen kl.
16.00.

Byen Ushuaia i det sydligste Argentina er bogstaveligt
talt ved verdens ende - tættere på Antarktis kommer
man ikke. Dette er, som nævnt, verdens sydligste by for
byer med over 50.000 indbyggere og har en helt
fantastisk beliggenhed og atmosfære. Om sommeren
skinner solen her i 18 timer med mulighed for at opleve
den skønne blanding af gletsjere, skove og havet, alt
indrammet af Mt. Martial i vest og Mt. Olivia og Mt.
Cinco i øst. Det er her i Ushiaia, at Andesbjergene møder
den berømte Beagle-kanal.

Naturen er i højsædet med nogle unikke naturparker som
bl.a. Parque Nacional Tierra del Fuego. Parque Nacional
Tierra del Fuego byder på dramatisk natursceneri
medvandfald, skove, bjerge og gletsjere. Der lever hele
20 forskellige pattedyr og 90 forskellige fuglearter i
parken heriblandt guanakoen, andesræven,
andeskondoren og tanggæs.

Hertil kommer det unikke dyreliv i Beagle Channel med
masser af pingviner, endemiske delfiner og søløver.

Check rederiets udflugtsprogram for aktiviteter her i
Ushuaia. Her er givet muligheder for at komme til Parque
Nacional Tierra del Fuego og Beagle Channel og opleve

den majestætiske natur og den unikke flora og fauna.

Skibet ligger i havn for natten i Ushuaia. Kl. 16.00 d.
16.03 fortsættes over kanalen til den chilenske havneby
Puerto Williams, hvor I er fremme kl. 18.00. Puerto
Williams er generelt verdens sydligste by på kloden. Her
er et teknisk stop, inden der fortsættes kl. 19.00 mod
næste rejsemål i Argentina, som er Punta Arenas. Men
inden det kommer så vidt, er der en dag på havet i
morgen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

17.03.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

18.03.21: Punta Arenas, Chile
Der er ankomst til Punta Arenas kl. 08.00. Punta Areneas
er den sydligste by i verden for byer med over 100.000
indbyggere. Byen ligger ud til Magellan-strædet, der
indtil Panamakanalen blev bygget, var en vigtig sejlrute
ifm. guldgraverepoken i Californien i 1800-tallet. I dag



Magellan pingvinerne ved Punta Arenas
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tjener byen mere som porten ind til Chiles fantastiske
landskaber med knejsende, sneklædte bjergtinder,
vulkaner, smukke bjergsøer og dybe fjorde. Ikke at
forglemme et fascinerende dyreliv med pingviner, lamaer
i forskellige afskygninger.

I Magellan-strædet ligger Isla Magdelena, hvor I kan
opleve i tusindvis af pingviner. Et forunderligt skue, som
mange besøgende her vælger at opleve. Check rederiets
udflugtsprogram i Punta Arenas.

Der er afgang igen fra Punta Arenas kl. 19:00. De næste
par dage er på havet, mens I sejler gennem de
gudesmukke chilenske fjorde frem mod næste rejsemål i
Chile: Puerto Chacabuco længere nordpå.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

19.-20.03.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

21.03.21: Puerto Chacabuco, Chile

Der er ankomst til Puerto Chacabuco kl. 08.00. Naturen
er det sande hovedelement på dette sted, og I bør
udnytte opholdet her til selv at gå på opdagelse og opleve
rigdommene i det chilenske Patagonien.

Under jeres ophold kan I fx. komme om bord på en
katamaran for at opdage den spektakulære og eksotiske
flora og fauna i regionen og nyde de fantastiske udsigter.

Gå ikke glip af det rige Río Simpson National Reservat
efter at have krydset færdselsåren Carretera Austral. Rio
Simpson National Reservat byder på virkelig varieret
flora og fauna. Af dyr er der en del huemul
(rådyrfamilien), som befinder sig godt på de stejle,
klippesider i parken.

Her findes også pumaer, som I dog næppe får øje på.
Andre attraktioner i området:

Aiken del Sur National Park. Smuk, privat park med
masser af vandrestier.

Check rederiets udflugtsprogram i Chacabuco. Der er
afgang igen fra Puerto Chacabuco kl. 16.00, og kursen
sættes nu mod endnu en chilensk havneby, Puerto
Montt, som I når frem til i morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa
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22.03.21: Puerto Montt, Chile
Der er ankomst til Puerto Montt kl. 09.00. Endnu et
spektakulært natursceneri er i vente her, bedst
illustreret med den mægtige, sneklædte vulkan Osorno,
der troner i landskabet bag Puerto Montt. Puerto Montt
blev grundlagt af tyske immigranter i 1853, og byen har
stadig tydelige tegn på det tyske ophav, hvilket giver
byen en helt særlig atmosfære. Havnepromenaden er
hyggelig med caféer ol.

Byen er porten ind til det fantastiske Lake District med
magiske søer, fjorde og kanaler og sneklædte vulkaner,
som er så karakteristisk for det sydlige Chile.

Attraktioner:

Parque Nacional Alerce Andino. En stor naturpark
øst for Puerto Montt bl.a. kendt for sine enorme
Fitzroya-cypresser. Disse træer regnes blandt
nogle at klodens ældste, og her i parken regnes det
ældste for at være 3600 år gammelt.
Osorno vulkanen. Den 2661 m. høje, sovende,
vulkan sammelignes ofte med japanske Mt. Fuji på
grund af den sneklædte og meget symmetriske
form. Et ægte postkortsmotiv. Man kan tage en
svævebane op på vulkanen og nyde dels udsigten
og dels nærheden til den gigantiske storhed.
Katedralen i Puerto Montt. En smuk kirke, som var
en af de få bygninger, der overlevede et stort
jordskælv i 1960.

Angelmo markedet i Puerto Montt, hvor mange
sjove lokalt tilværkede håndværksting kan købes.

Check rederiets udflugtsprogram i Puerto Montt. Der er
afsejling fra Puerto Montt kl. 18.00. I morgen er der en
dag på havet, inden I når frem til Chiles hovedstad
Santiago.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

23.03.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

24.-25.03.21: San Antonio/Santiago do
Chile, Chile
Der er ankomst til Santiago de Chiles havneby San
Antonio kl. 08.00. I har det meste af et par dage på egen
hånd her i området. Der er godt 100 km. ind til Santiago
de Chile fra San Antonio. Det oplagte valg for oplevelser
er naturligvis hovedstaden samt den UNESCO-beskytte
kystby Valparaiso, som heller ikke ligger langt fra San



Santiago de Chiles mageløse beliggenhed
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Antonio.

Santiago de Chile blev grundlagt i 1541 af den spanske
conquistador Pedro Gutiérrez de Valdivia, der i øvrigt
grundlagde flere andre byer i det nuværende Chile.
Samme person var ligeledes den første kongelige
guvernør i Chile.

Santiago har været landets hovedstad lige siden
kolonitiden. Byens centrum består for en stor del af
1800-tals bygninger i neo-klassisistisk stil og snoede
sidegader, spækket med Art Deco, neo-gotik og andre
arkitektoniske stilarter. Santiagos byplan er skabt af
flere enkeltstående høje og Mapocho floden, flankeret af
parker som fx. Parque Forestal.

Andesbjergene kan ses fra næsten alle steder i byen. Et
mageløst syn, som dog kan give problemer på grund af
den smog, som bjergene bidrager med især om vinteren.

Ganske nær byen finder man smukke vinmarker, og man
kan nå såvel bjerge som strand på bare en times kørsel.

Som man kan fornemme, er her tale om en by med store
kontraster og med masser af muligheder for forskellige
oplevelser i såvel som udenfor byen. Santiagos største
attraktioner:

Plaza de Armas
San Cristobal Hill. Byens 300 m. høje midtpunkt.
Fantastisk udsigt herfra.
Markederne Los Dominicos & Santa Lucia

Museum of Pre-Columbian Art
Museo de la Memoria. Nutidigt museum dedikeret
til ofrene for 17 års diktatur. Gratis adgang.
Præsidentpaladset La Moneda. Her begik Salvador
Allende selvmord.
Barrio Lastarria. Kvarter i europæisk stil med gode
restauranter og caféer
Bella Artes museet. Det ældste museum i
Sydamerika. Fra 1880.
Teatro Municipal de Santiago fra 1857
Parque Forestal. Byens smukkeste park
Udflugt til Valparaiso (knap 90 km. fra San
Antonio)

Valparaiso ligger direkte ud til Stillehavet og vejen dertil
er meget smuk med vinmarker og charmerende gårde
med de sneklædte Andes-bjerge i baggrunden. Byen er af
mange benævnt 'Stillehavets perle', især på grund af det
smukke, gamle og historiske havnekvarter, som er
optaget på UNESCOs kulturarvsliste. Byen er et
excellent eksempel på den urbane og arkitektoniske
udvikling i Sydamerika i slutningen af 1800-tallet.

Valparaiso ligger næsten som i bunden af et amphi-teater
dannet af de bagvedliggende høje bjerge. Valparaiso har
på forbilledlig vis bevaret den tidlige industrielle
infrastruktur, som fx. de talrige 'elevatorer' (funicularer)
på de stejle bjergsider.

Særlige attraktioner i Valparaiso:



Den gamle katedral i Arica, bygget af selveste Eiffel
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Museo a Cielo Abierto. Spændende
grafitti-museum
Funiculars til byens mange smukke pladser, gader
og stræder. Mange mulige gåture bl.a. Ruben Dario
Walk og Carvallo Walk
Cerro Alegro & Cerre Conception (cerro = bakke).
Et par smukke områder i byen med masser af street
art, restauranter, caféer og generelt 'leben'.
La Sebastiana, husmuseum for landets berømte
poet Pablo Neruda
Plaza Sotomayor. Byens historiske plads med
mange monumentale bygninger af historisk værdi.

Sluttelig kunne man overveje et besøg på en af områdets
mange vingårde. Chilensk vin er særdeles kendt og
populær hos danskere, så hvorfor ikke opleve det helt
tæt på. Uanset hvad I vælger er I sikret et par
oplevelsesrig dage.

Der er afsejling fra San Antonio 25.03 kl. 18.00. Skibet
fortsætter nordpå langs den chilenske kyst på vejen mod
byen Arica i det nordlige Chile på grænsen til Peru. I
morgen er der en dag på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

26.-27.03.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at

fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

28.03.21: Arica, Chile
I ankommer til Arica i Chile kl. 08.00. Arica har ikke altid
tilhørt Chile, men tilhørte faktisk Peru i mange år, indtil
byen og området blev tabt til Chile ifm. Saltpeterkrigen
(1879-1884), hvor Chile kæmpede mod Peru/Bolivia.
Chile erobrede landområder fra såvel Peru som Bolivia,
herunder Arica området, som i 1929 endeligt og
lovformeligt kom til at høre under Chile.

Visuelt domineres Arica af den 139 m. høje
klippeformation, Morro de Arica, der ligger lige midt i
byen. På toppen af klippen troner en stor Kristus-figur.

Økonomisk set er Arica vigtig for Chile. Havnen er vigtig
for handel generelt, og byens tropiske beliggenhed med
et godt, tørt klima har gjort byen til et populært
turistrejsemål. I baglandet ligger den frodige Azapa
Valley, hvor der dyrkes grøntsager og oliven til både eget
forbrug og til eksport.

Topattraktioner i Arica:

Besøg Plaza Colon
Morro de Arica med Kristus-figuren



Maleriske Plaza Mayor i Lima, Peru
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Besøg San Marcos katedralen, bygget i jern af
selveste Eiffel
De smukke strande ved El Laucho og La Lisera

Attraktioner i nærheden af Arica:

Besøg det arkæologiske museum i den nærliggende
Azapa Valley. Museet rummer relikvier, der kan
dateres tilbage til 10.000 år f.Kr. Bl.a. kan I se
mumier fra den urgamle Chinchorro kultur, der
levede i dalen. I Azapa dalen ligger også byen
Socoroma, som er kendt for sine
håndværksmæssige færdigheder ud i især vævning
af alpaca uld.
Besøg byen Codpa, der ligger ca. 115 km. syd for
Arica. Landsbyen ligger næsten 1900 moh og er en
historisk by med spanske aner. Byen ligger i et
særdeles frugtbart område, og her dyrkes masser
af frugt, grøntsager og sågar vin. Den lokale vin
hedder Pintatani. Kirken San Martin de Tours var
en vigtig missionærkirke i spaniernes kolonisering
af Peru.

Check rederiets udflugtsprogram i Arica. Der er afgang
fra Arica igen kl. 18.00. Der fortsættes op langs med
Sydamerikas kyst på vejen mod Peru. I morgen er der en
dag på havet, inden I kommer frem til havnebyen Callao i
Peru.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

29.03.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

30.03.21: Callao/Lima, Peru
Costa Deliziosa lægger til kl. 08.00 i havnebyen Callao,
blot 10 km. fra det historiske centrum i Lima, Perus
hovedstad. I har nu det meste af dagen til at komme på
opdagelse i fascinerende Lima.

Lima blev grundlagt af spanieren Francisco Pizarro d. 28.
januar 1535. I begyndelsen kaldte man byen for
'Kongernes by', fordi det var på helligtrekongers dag, at
man besluttede, at byen skulle grundlægges.

Universitetet i byen blev grundlagt i 1551, og i Lima
ligger også tyrefægterarenaen Plaza de Acho, der blev
bygget i det 16. århundrede, og således er den ældste
arena i hele Amerika.

Det er naturligvis Limas historiske centrum, der
tiltrækker sig opmærksomheden under besøget.
Området er optaget på UNESCOs kulturarvsliste siden
1988 på grund af sin enestående universelle værdi og
autenticitet. Lima var spaniernes vigtigste by i
Sydamerika og spillede en væsentlig rolle i udbygningen



Ærkebiskoppens palæ i Lima, Peru
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af spaniernes indflydelse og dominans i Den Ny Verden.
Da spanierne grundlagde vice-kongedømmerne 'New
Granada' (nuværende Colombia og Venezuela) og 'La
Plata' (del af det nuværende Chile og Argentina) i
1700-tallet falmede Limas betydning.

Trods flere jordskælv i nyere tid har det historiske
centrum bevaret de elementer og fysiske karakteristika,
der giver stedet sin universelle værdi. Udover smukke
kirker, palæer og pladser er det mest unikke ved den
gamle bydel selve byplanlægningen med gader, der er
anlagt vinkelret på hinanden (som på fx. Manhattan i
New York). Det er spanierne, der 'opfandt' dette
bysystem, som også ses i Santo Domingo i Den
Dominikanske Republik, og som også der er
UNESCO-beskyttet kulturarv.

Blandt de utallige attraktioner i det historiske centrum
skal nævnes:

Museo Largo, den gamle vice-konges palads er nu
et smukt keramikmuseum
Santo Domingo kirken, som er et at byens mest
hellige steder
Plaza de Armas, byens centrale plads fra
1500-tallet, anlagt af Pizarro
San Francisco klosteret
Nazarenas kirken fra 1700-tallet, berømt for sit
vægmaleri, lavet af en tidl. slave
Gobierno paladset, fantastisk barokbygning, som
er hjem for landets præsident

Limas katedral på Plaza de Armas
Palacio Arzobispal, ærkebiskoppens palads fra
1924 i 'neo-colonial' arkitektur
Palacio Torre Tagle, et af Limas smukkeste huse fra
1735 i en arkitektonisk blanding af barok og
maurisk stilart.

Men her er mange flere smukke kirker, pladser, parker og
palæer fra den tid.

Barranco
Barranco er et at Limas mest spændende områder
udover det historiske centrum. Området betragtes som
et af byens mest boheme-agtige og romantiske og er
hjemsted for et stor del af Perus førende kunstnere,
musikere, designere og og fotografer. I 1800-tallet var
området et fashionabelt strandområde for aristokratiet,
og mange tilbragte sommeren her. Strandene er stadig
populære, omend det mest er blandt surfer-folket. Byen
ligger smukt i en mindre kløft nær en klippe, hvorfra man
kan skue udover havet og til en smuk strand nedenfor.
Barranco har mange farverige huse i koloni- og
'casonas'-stil, blomsterfyldte parker og en
atmosfærefyldt strandpromenade. I Barranco finder I
masser af charmerende restauranter, caféer m.m.
Bydelens største enkeltstående attraktion er 'Sukkenes
Bro' - broen fra 1876, der spænder over kløften og
forbinder byens to sider.

Pachacamac
Ca 40 km. udenfor Lima finder i det arkæologiske



De berømte Panamahatte, som kan ses under besøget i Manta, Ecuador
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område ved Pachacamac. Her bosatte mennesker sig for
første gang 200 år f.Kr.. Stedet blev navngivet efter de
indfødtes gud, skaberen Pacha Kamaq. Senere kom
inkaerne til og tog denne gud med i deres 'portefølje' af
guder, uden at det dog blev den vigtigste for inkaerne.
Stedet blomstrede i over 1300 år, lige indtil spanierne
kom til området. Et spændende og anderledes sted. Der
er således masser at se og opleve i Lima.

Check rederiets udflugtsprogram. Her er der muligheder
for at opleve Limas historiske centrum, Barranco og
Pachacamac-ruinerne.
Kl. 18.00 er der afgang fra Callao og Peru og sejladsen
nordpå langs med Sydamerikas vestkyst fortsætter. De
næste to dage foregår på havet med masser af tid til
afslapning.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

31.03 - 01.04.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

02.04.21: Manta, Ecuador
I ankommer til byen Manta på Ecuadors kyst kl. 08.00. I
er nu ankommet til et nyt land med nye oplevelser i
vente. Manta er populært blandt turister såvel som hos
lokale for de smukke strande i området. Her kan nævnes
strande som 'El Murciélago', 'Santa Marianita', San
Lorenzo' og 'Barbasquillo'. San Lorenzo-stranden er
populær blandt surfere på grund af de store bølger, man
kan møde her.

Udover de dejlige strande og det afslappede miljø i
forbindelse hermed, er der en helt særligt grund til at
lægge til her. Det skyldes den lille by Montecristi, der
ligger ca. 15 km oppe i baglandet bag Manta. Montecristi
blev grundlagt af flygtede indbyggere fra Manta i
årene1536-37. Byens navn siges at stamme fra en af de
første bosættere, der bar navnet Criste, og som byggede
et hus på toppen af bjerget. Heraf navnet Montecriste,
som senere er ændret til Montecristi.

Dette er dog ikke det interessante ved byen. Montecristi
er verdensberømt for produktionen af de berømte
Panama-hatte i den ypperste kvalitet, Montecristi
superfino. Man kan se produktion af Panama-hatte
mange steder, men Montecristi er det originale sted. Det
tager flere uger for enkelt person at flette en Panamahat.
Produktionen af disse 'stråhatte' i Montecristi er således
optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Hatten blev udødeliggjort i forbindelse med bygningen af
Panamakanalen, da alle arbejdere bar hatten mod solen.
Heraf navnet. Den amerikanske præsident hjalp til med



Lorenzo fortet ved Chargres floden munding, nær Panamakanalen
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berømmelsen, da han ofte bar denne hat. I nyere tid er
Panamahatten nærmest synonym med de franske
tennismesterskaber på Roland Garros. En tur til
Montecristi er således næsten et must.

Check rederiets udflugtsprogram i Manta. I kan f.eks.
komme en tur til Montecristi. Af andre muligheder er en
udflugt til Isla Corazon med det fantastiske dyreliv og
den unikke mangroveskov. I kan også snorkle og sejle i
kajak ved Salango Island, tage en slapper ved stranden i
San Clemente og m.m.

Der er afsejling fra Manta kl. 18.00. Costa Deliziosa
sejler videre nordpå Mellemamerika, hvor I som det
næste skal sejle gennem den berømte Panamakanal. Men
først har I en hel dag på havet, inden I ankommer til
Panama City, hvor gennemsejlingen påbegyndes.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

03.04.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

04.04.21: Cruising gennem
Panamakanalen | Colon
Der er ankomst til Panamakanalen tidligt om morgenen
kl. 08.00. Nyd den tidlige indsejling, hvor I sejler med
Panama Citys Skyline i baggrunden. Kort tid herefter
kommer I til de første sluser, Miraflores sluserne, som I
skal igennem. Her sker den første hævning af skibet. Lidt
senere kommer I til Pedro Miguel slusen, hvor Costa
Deliziosa igen hæves for sluttelig at være på niveau med
Gatun søen, hvor I skal cruise rundt i det store kunstige
søområde, som opstod ved inddæmningen af Chargres
floden i begyndelsen af 1900-tallet.

Søen er på hele 470 km2 og danner i dag et særdeles
vigtigt tropisk øko-område, hvor flora og fauna er
beskyttet og samtidig danner et naturligt
regnskovsbælte, som beskytter kanalen på bedste vis. I
og omkring søen er der et uforligneligt dyre- og naturliv,
og øko-turisme på søen er i dag en stor turistattraktion,
der bidrager væsentligt til økonomien i Panama. Gatun
søens vandspejl er 26 meter over havoverfladen, så der
er sluser ved indsejlingen til søen, de store Gatun Locks,
der hæver skibene til søens niveau.

Nyd denne legendariske sejlads gennem den
menneskeskabte kanal, der forbinder Stillehavet med
Atlanterhavet og blev skabt for at lette transporten af
varer og andre tjenester frem for den mere besværlige og
også farefulde vej rundt om Sydamerika. Kanalen har
siden sin åbning i 1914 være en kolossal succes og hver
dag passerer mere end 40 skibe gennem kanalen.



Costa Ricas unikke regnskov
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Successen er så stor, at der i 2006 blev besluttet en
større udvidelse med flere sluser, og denne udvidelse
blev indviet i 2016.

Efter sejladsen på Gatun Lake fortsættes mod Gatun
sluserne, hvor skibet igen skal sænkes ned i niveau med
Atlanterhavet.

Vi sejler på kanalen fra 08.00 - 18.00. Efter Gatun slusen
sejles der videre mod Cristobal/Colon i Panama, som I
når frem til kl. 19.00. Cristobal/Colon ligger efter
Gatun-sluserne, helt ude ved Atlanterhavet.

05.04.21: Colon/Cristobal, Panama
En hel dag med oplevelser i Cristobal/Colon. Disse to
byer danner tilsammen et større byområde ved
Panama-kanalens udmunding i det caribisk hav. Cristobal
er opkaldt efter Christopher Columbus, hvilket betyder,
at også her har spanierne været omkring. Besøget her
kan kortes ned til 2 muligheder for oplevelser: Sejlads på
Gatun søen og ad Chargres floden med besøg i en
Embera indianerlandsby & den spanske
kolonireminiscens ved Portobelo. Begge dele kan
opleves på en udflugt med rederiet.

Panamas historie er uløseligt forbundet med Spanien, og
15 km vestpå ved Atlanterhavskysten finder vi det gamle
spanske fort San Lorenzo på en klippepynt helt ude ved
Chargres flodens munding. Fortet er idag, sammen med
den historiske by Portobelo øst for Colon, beskyttet af

UNESCOs verdensarvsliste.

Begge steder er fra slutningen af 1500-tallet som et
udslag af at spanierne ville beskytte deres sejlads af den
værdifulde guldlast fra Peru, som blev fragtet op gennem
deres 'guldrute' på Panamas landtange. Denne rute var
typisk op ad Chargres floden, ud til Atlanterhavet og
derfra til Spanien. Piraterne fandt ud af dette og
begyndte derfor at angribe skibene. Fort San Lorenzo
skulle sammen med Portobelo Fortet beskytte skibene
og handlen. I 1670 fulgte et voldsomt angreb på fortet af
kaperen Henry Morgan, der var i ledtog med
englænderne. Fortet faldt i hænderne på Morgan,
sammen med i øvrigt Panama City i 1671.

I Colon finder I også Fort Sherman, der er en tidl.
amerikansk militærbase, bygget i 1912 med henblik på at
beskytte Panamakanalen, der på den tid var under
opførelse. Fort Shermans modstykke ud til
Stillehavskysten er Fort Amador. Fort Sherman havde
plads til 300 soldater og egen landingsbane til fly. I 1941
opstillede USA den første 'early warning radar'.

Afgang fra Cristobal/Colon d. 05.04 kl. 18.00, og Costa
Deliziosa fortsætter mod Costa Ricas nordlige kyst, hvor
der lægges til i Puerto Limon.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa



Smukke strande og enormt koralrev ved Roatan, Honduras
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06.04.21: Puerto Limon, Costa Rica
Der er ankomst til Puerto Limon i Costa Rica kl. 08.00.
Puerto Limon byder som by ikke på noget særligt. så det
er heller ikke derfor, man lægger til her. Årsagen findes i
baglandet, hvor Costa Ricas vidunderlige og unikke natur
udfolder sig på smukkeste vis. Costa Rica er et af de
lande i verden, der har gjort mest for at bevare
regnskoven og gjort den vilde, og for en stor dels
vedkommende, uberørte natur til landets varemærke.
Det skal I naturligvis opleve.

I baglandet til Puerto Limon finder I tre fantastiske
nationalparker, hver især med deres karakteristika og
forskellige oplevelser: Den store Veragua Rainforest
Reserve, som National Geographic har kaldt 'Creme de la
Creme' af naturparker. Masser af muligheder for at at
opleve unik flora og fauna.

La Amistad National Park på grænsen til Panama. Her
finder I 20% af alle dyrearter i landet. Parken er på
UNESCOs liste over verdens naturarv pga. af netop
biodiversiteten her.

Tortuguero National Park nord for Puerto Limon. Et stort
vådområde med mangroveskov, kanaler og m.m.
Dyrelivet er meget forskelligartet i Costa Rica. Nogle
særlige er dovendyret, brølaben og den rødøjede løvfrø.

Check rederiets udflugtsprogram i Puerto Limon. Der er
afsejling fra Costa Rica kl. 18.00. Efter en dag på havet
ankommer I i overmorgen til endnu en land i
Mellemamerika: Honduras og øen Roatán.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

07.04.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

08.04.21: Roatán, Honduras
I ankommer til Roatán kl. 08.00, hvor Costa Deliziosa
lægger til kaj i Mahogany Bay på øens sydlige side.
Roatán ligger ud for Honduras' nordlige kyst, og er den
største af øerne i Honduras-bugten, men alligevel ret lille
og let tilgængelig. Øen er 60 km lang og blot 8 km på det
bredeste sted.

Denne idylliske ø er det rene paradis med
palmebeklædte strande og krystalklart vand. Roatán er
også et eftertragtet rejsemål for dykkere, hvilket især
skyldes, at Roatán ligger på det mesoamerikanske
barriererev, det næststørste koralrev i verden. Så er I
glade for at dykke eller snorkle, kan I glæde jer til dagens
besøg, hvor der vil være rig mulighed at udforske
Roatáns vidunderlige undervandsverden.



Maya ruinerne ved Tulum, nær Cozumel i Mexico
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I som bare vil slappe af og nyde de smukke omgivelser,
kan forlade skibet for at dase på en af Roatáns mange
flotte sandstrande, som regnes blandt nogle de fineste i
hele Caribien. Indsnus den lokale kultur og tag evt. på en
rundtur på øen, hvor I kan opleve øens hovedstad Coxen
Hole og de travle fiskerbyer, French Harbour og Little
Venice.

Til naturelskerne kan vi anbefale en tur til den frodige
Carambola Gardens, som er 120.000 m2 fredet
regnskov, fantastiske orkideer, krydderiplanter,
lægeurter og hjemsted for de kvikke La La-aber og evigt
sludrende papegøjer.

Check rederiets udflugtsprogram på Roatan, hvor der
bl.a. er mange muligheder for at snorkle og dykke og i det
hele taget være aktiv ved strandene. I kan tage med på
en sejltur rundt i den smukke bugt ombord på en
katamaran. Kl. 16.00 forlader I Roatan og sejler videre
mod den mexikanske ø, Cozumel.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

09.04.21: Cozumel, Mexico
I ankommer til den mexikanske ø Cozumel ud for
Yucatan-halvøen denne morgen kl. 09.00. Cozumel er et
yderst populært rejsemål, hvilket de årligt mere end to
millioner turister er vidnesbyrd om. Øen er kendt for at
være en fantastisk dykkerdestination med skønne

strande, billige shoppingmuligheder og mindre, men
interessante, kulturelle attraktioner.

I dette område i Mexico er Maya-kulturen en integreret
del af historien, og selv om de fleste af de helt store
Maya-attraktioner såsom Chitzen Itza og Uxmal ligger
inde på selve Yucatan-halvøen, har Cozumel selv et par
fine eksempler på denne fascinerende, oldgamle kultur.
Midt på Cozumel finder I bl.a. San Gervasio ruinerne, som
tidligere var sted for tilbedelsen af gudinden Ix Chel og
helt bestemt et besøg værd.

Som sagt er Cozumel kendt for sit strandliv, og vi kan bl.a.
anbefale en tur til Palancar Beach på den sydvestlige
delaf øen ud til et flot koralrev. Dette er det ideelle sted
til snorkeling, kajaksejlads og badning iøvrigt. I samme
område findes en anden dejlig strand, Punta Sur, som
ligger i en øko-nationalpark. Dejlig rustik natur med
sanddyner, fyrtårn mv.

Shopping er en yndet beskæftigelse for mange, der
besøger Cozumel. Det store shoppingstrøg er i
hovedbyen San Miguel ved havnefronten langs Avenida
Rafael E. Melgar og i de små sidegader omkring byens
store plads. Her kan alt købes lige fra dyre guldsmykker
og designertøj til mere lokalt produceret håndværk og
tøj, så sørg for at have lidt ekstra lommepenge med, når I
går i land i dag!

Inde på fastlandet, som ikke er langt fra Cozumel, ligger
de meget berømte Maya-ruiner, Tulum. Stedet er dog
ikke den største Maya-skat, men med en placering helt



Fort Lauderdales charmerende kanaler
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ud til havet og en fænomenal udsigt over Den
Mexicanske Golf er Tulum absolut et besøg værd. Stedet
er desuden et af de mest fotograferede steder i hele
Mexico.

Check rederiets udflugtsprogram på Cozumel. I sejler
videre fra Cozumel igen kl. 19.00, og i morgen er der en
dag på havet til at fordøje de mange oplevelser I nu har
haft her i det vestlige Caribien. Næste rejsemål er Florida
i USA.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

10.04.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

11.04.21: Port Everglades, USA
Der er ankomst til Floridas østkyst og krydstogtshavnen i
Port Everglades kl. 06.00. Her ligger skibet ved kaj lige
indtil i aften kl. 18.00, hvor der sejles videre nordpå langs
Floridas kyst. Port Everglades ligger i Fort Lauderdale,
der med sin charmerende bystruktur med masser af

hyggelige kanaler, og generelt et mere afslappet miljø og
atmosfære end i Miami, så absolut er værd at bruge
dagen på.

Naturligvis trækker Miami med det berømte Art Deco
område også, og måske en udflugt til den nærliggende
Everglades nationalpark. Check rederiets
udflugtsprogram her. Kl. 18.00 er der afsejling.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

12.04.21: Port Canaveral, USA
Costa Deliziosa ankommer kl. 08.00 til Port Canaveral,
der ligger på Floridas østlyst på højde med Orlando.
Skibet lægger til i området ved det kendte Kennedy
Space Center, så nyd indsejlingen hertil. Port Canaveral
er porten ind til de mange oplevelser som man kan få i
området ved Orlando. Rederiet har flere udflugter i
området, så check Costa Cruises hjemmeside.

Vi kan nævne følgende oplagte muligheder:

Besøg ved Kennedy Space Center
Tag med til Orlando og brug dagen i f.eks. Walt
Disneys temapark og/eller Universal Studios
Tag med på en Airboat tur i det flade vådområde
ved Orlando
Tag til Cocoa Beach og nyd dagen med at bade,



The Cliff Walk i Westport, Rhode Island,  USA
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surfe og slappe af.

Der er afgang fra Port Canaveral igen kl. 18.00. Kursen
sættes videre nordpå mod New England og den lille,
mondæne kystby Newport, der ligger lidt syd for Boston.
Men først er der et par dage på havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

13.-14.04.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

15.04.21: Newport, Rhode Island, USA
Der lægges til i Newport kl. 08.00. Newport ligger i
staten Rhode Island, som er en af de 13 gamle
oprindelige stater, som briterne sad på. Rhode Island var
også den første af de tretten stater, der undsagde sig det
britiske overherredømme i 1776 og medvirkede således
til eskaleringen af den amerikanske uafhængighedskrig,
der sluttede i 1783.

Newport er en af de smukke, historiske byer fra den tid.
Byen er særdeles velholdt og arketypen på de
charmerende småbyer i New England området. Her er
smukke træhuse med de klassiske verandaer,
Adirondack stole og Stars 'n Stripes hængende ud fra
huset. Mere klassisk USA bliver det næppe. En stor del af
oplevelsen her er egentlig blot at slendre rundt i byen og
lade fantasien råde over, hvad man skal. MEN man bør
dog unde sig at spadsere ad The Cliff Walk, som er en
vandresti, der løber langs med havet og med mere eller
mindre frit udsyn til det ene mere fantastiske
millionærhus efter det andet.

Det var nemlig her, at flere af USAs rigeste familier
havde deres sommeresidens, bl.a. The Vanderbilts med
huset The Breakers, der er nationalt klenodie i dag. Af
andre kan nævnes The Stately Rough Point Mansion og
The Marble House (også Vanderbilt), The Elms som var
kulkongen Bewinders palæ, Rosecliff som var ejet af
sølvdronningen Theresa Fair Oelrich, The Isaac Bell
House til bomuldskongen Isaac Bell og mange andre. En
utrolig oplevelse udover at vandreturen er i de
smukkeste omgivelser. Et oplagt valg til aktivitet.

Check ellers rederiets udflugtsprogram i Newport. Der er
afgang fra Newport 18.00. Kursen sættes nu mod
verdensbyen New York, som I kommer frem til i morgen
tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa



Frihedsgudinden i New York
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16.-17.04.21: New York City
I ankommer til New York kl. 08.00. I har nu indtil imorgen
aften til at gå på opdagelse i verdensbyen, der aldrig
sover. Nogle af jer har måske allerede været her, men
man kan aldrig blive træt at at besøge New York. Der er
helt sikkert sket en masse, siden I var her sidst. Hvis ikke
er gensynets glæde med den ikoniske by og de mange
landemærker altid stor.

Det fører næsten for vidt at nævne alle byens
herligheder, men lad os alligevel nævne nogle
væsentlige:

Wall Street / Financial District
Ground Zero
Tribeca & Greenwich Village
Empire State Building eller/og Rockefeller Center
St. Patricks Cathedral
United Nations
Lincoln Center
Spadseretur på High Line
Sejltur med Circle Line for at se Ellis Island og
Frihedsgudinden
Brooklyn Heights inkl. gåturen over Brooklyn
Bridge

og man kunne blive ved....

Er man til shopping er New York et sandt eldorado. De
fleste af de berømte stormagasiner som Macy's og
Bergdorf og andre fantastiske butikker finder I typisk i

området mellem 5th Avenue og Lexington. Det berømte
Bloomingdales ligger f.eks. på Lexington Avenue. Times
Square er på mange måder byens pulserende hjerte, og I
bor ligeledes rigtig tæt på denne plads, og i tilknytning
hertil hele New Yorks teaterscene med masser af
Broadway shows. Det er næsten et must.

I New York føler man at hele verden er samlet, således
også indenfor mad. Her er alle verdens berømte
køkkener repræsenteret og man kan spise et eller andet i
alle døgnets 24 timer. Fascinerende. På det seneste har
danske kokke også gjort sig voldsomt bemærket. Claus
Meyers restaurant Agern på Grand Central Station har
nyligt fået en Michelin stjerne, og derudover har Claus
Meyer et helt Food Market med hele 36 madsteder på
stationen. Imponerende og et besøg værd.

Når man er I New York kunne man eventuelt også prøve
et af de gamle originale Steak Houses, og I er så heldige
at I bor ganske tæt på Keens Steakhouse, som ud over
sine velsmagende steaks, bl.a. Porterhouse, er kendt for
sin originale indretning, der bl.a. omfatter i hundredvis af
piber, der hænger i loftet.

Sluttelig et par af de 'skæve attraktioner', som kunne
skabe en anderledes oplevelse:

Angel Orensanz Foundation, den ældste synagoge i
New York, nu et hipt kunstetablissement
Le Train Bleu Restaurant; restaurant på toppen af
Bloomingdales, indrettet som en fransk luksus
togspisevogn



Kings Wharf på Bermuda
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Theodore Roosevelts fødested på 28 E. 20th St.

Nyd dagene i the Big Apple. I sejler fra New York igen d.
17.4 kl. 18.00. I påbegynder så småt krydstogtet over
Atlanten, hvor I har 3 stop undervejs. Det første er på
den engelske kronkoloni Bermuda efter først et par dage
på havet

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

18.-19.04.21: På havet
To hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

20.04.21: Hamilton, Bermuda
Ankomst til Kings Wharf på Bermuda kl. 08.00. Der
lægges til på Bermudas vestlige spids, også kaldes Ireland
Island.

Bermuda blev opdaget i 1503 af den spanske søfarer
Juan de Bermúdez, deraf navnet Bermuda, men det var
englænderne, der først koloniserede øen, nærmere

betegnet i året 1609, da det engelske skib Sea Venture
forliste ud for øen St. George. Besætningen reddede sig
mirakuløst ind på land, og 2 sømænd slog sig
efterfølgende ned her. I 1614 blev øen overgivet til den
britiske konge og er dermed den ældste britiske
kronkoloni. Hovedstaden hedder Hamilton, og geologisk
er øerne en del af et større koralrev.

Bermuda har 65.000 indbyggere og er en kulturel
smeltedigel med efterkommere af slaver fra såvel
Vestindien som Vest Afrika, engelske bosættere, irske
eventyrere, udviste nordamerikanske fanger af indiansk
afstamning og portugisiske immigranter. Slaveriet
ophørte på øen i 1834, men der er stadig tydelige
reminiscenser fra slavetiden overalt på øen,
intereressant er bl.a. den gamle slavekirkegård ved St.
Pete's, den ældste kirke på den nordlige halvkugle.

Bermuda er kendt som Atlanterhavets juvel med sine
smukke lyserøde strande, sit fantastiske vejr, sin
kulturelle tyngde og varme, venlige befolkning, så det er
ganske forståeligt, at det anerkendte rejsemagasin
Condé Nast har udnævnt Bermuda til den bedste ø i hele
Caribien/Atlanterhavs regionen ikke mindre end 16
gange siden 1994. Det taler sit tydelige sprog om, hvad
man kan forvente.
Bermudas 2 væsentligste attraktioner er hovedstaden
Hamilton og St. George, øen, hvor englænderne som
nævnt først slog sig ned.

Hamilton
Hamilton er indbegrebet af 'low stress and high tea'.



Bermudas berømte lyserøde strande
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Hamilton er som London, men med Bahamas vejr. En
mere charmerende blanding kan man vel næppe tænke
sig. Suppleret med de mange smukke, pastelfarvede huse
med deres helt særegne arkitektur bliver et besøg på
Bermuda og Hamilton til meget mere end bare smukke
strande og bugter. Den rige kulturelle fusion mellem
engelsk kolonistil og -historie og afrikansk arv gør, at øen
har udviklet sig til et helt unikt sted, ganske anderledes
end noget andet sted i verden. Forestil dig bare en
engelsk dommer med hvid paryk gå side om side med en
farverig, afrikansk reggaemusiker!

Bermuda shorts!
Ja, de kommer ganske rigtigt herfra, bragt hertil af
englænderne i det 20. århundrede - ofte ganske farverige
- men altid taget seriøst. Faktisk er det sådan, at der en
lov om, hvor korte - eller lange, om man vil, - Bermuda
shorts må være: Ikke kortere end 6 inches over knæet.

Hamilton blev grundlagt i slutningen af 1700 tallet, til
indbyggerne i St. George's store fortrydelse. De mente,
at der ikke var grund til endnu en by. Men sådan blev det,
og Hamilton har været hovedstad siden 1815. En smuk
by med et internationalt snit og fyldt med historiske
bygninger, kirker, museer, gallerier, butikker, parker og
haver. Og ikke mindst en meget smuk havn og
havnefront.

St. George
I år 2000 blev St. George optaget på UNESCOs
verdensarvsliste i erkendelse af byens unikke universelle
værdi. St. George er stedet, hvor Bermuda begyndte i

1609 med forliset af skibet Sea Venture. Besætningen
klarede sig i land, men blot 2 besætningsmedlemmer blev
på øen, de andre fortsatte mod det amerikanske fastland,
som oprindeligt var endemålet. Først i 1612 da skibet
The Plough kom til øen, kom de første virkelige
bosættere for at begynde livet i det, der i dag er den
ældste til stadighed beboede engelske by i den nye
verden.

Byen St. George, opkaldt efter en engelsk helgen, var
Bermudas hovedstad i de første 200 år. I dag, mere end
400 år senere er byen stadig et levende museum og bevis
på byens bemærkelsesværdige historie.

Byens historie synliggjort af de smukke, idylliske huse, de
skæve, krogede gader og gyder, og dens overvældende
udbud af militær og religiøs arkitektur gør byen til en
magnet for turister fra hele verden.

Der er meget at opleve på Bermuda. Meget kan man gøre
selv, men check altid rederiets udflugtsprogram. Der er
afgang fra Bermuda igen kl. 18.00. De næste 4 dage
krydser i videre over Atlanten frem mod den
portugisiske ø-gruppe, Azorerne, hvor der bliver ophold
på to af de frodige øer.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

21.-24.04.21: Atlanten krydses



Angra do Heroismo, Azorerne
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Fire hele dage på havet med tid til afslapning og til at
fordøje de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

25.04.21: Praia da Vitoria, Azorerne,
Portugal
Kl. 09.00 er der ankomst til Praia da Vitoria på øen
Terceira, en af de ni vulkanøer i Azorerne. Terceira var
den tredje ø i ø-havet til at blive opdaget, og de første
mennesker kom til øen i 1500-tallet, og det har fortsat
siden.

Det, der gør Terceira helt specielt, er den fantastiske
kontrast mellem den naturlige skønhed, som øen har, og
det beundringsværdige stykke arbejde, som mennesket
har udført i øens historiske centrum ved byen Angra do
Heroismo.

Angra do Heroismo
Denne by er øens helt store seværdighed, grundlagt i
1534 og blev det første sted på Azorerne, der kom på
UNESCOs verdensarvsliste. Stedet har alle dage haft
betydning for Portugal, især som handelsstation for såvel
lokal som international handel.
Angra do Heroismos historiske centrum er et sandt
vidnesbyrd om konger og adelsmænd, der kom igennem
her og efterlod sig smuk arkitektur i de smalle,
brostensbelagte gader og ikke mindst i form af kirker,

paladser, palæer, monumenter, pladser og haver, som er
forblevet velbevarede gennem tiden.

Højdepunkterne er mange i denne by, men gå ikke glip af:

Fæstningerne São Sebastião og São João Baptista,
unikke eksempler på militær arkitektur, som er
over 400 år gammel
Katedralen fra 1500-tallet; betragtet som den
største kirke på Azorerne generelt
Rådhuset
'Captains-General's palæ
Kirken São Gonçalo
Bettencourt Palace
Angra museum, beliggende i det tidl. Saint
Francisco kloster
Duke of Terceira Garden

Check rederiets udflugtsprogram på Terceira. Nyd dagen
på et pragtfuld ø med masser af oplevelser. Derfor er der
også først afsejling kl. 22.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

26.04.21: Ponta Delgada, Azorerne,
Portugal
I ankommer til St. Miguel, den største af øerne i



Smukke på vulkansøer på St. Miguel, Azorerne
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Azorerne, kl. 08.00. Bosættelsen af St. Miguel begyndte
allerede i 1444 i først Povoação og siden ved Vila Franca
do Campo, der var øens første hovedstad. Siden er denne
status overgået til Ponta Delgada, hvor skibet lægger til.

Ponta Delgada ligger smukt ud til en stor naturhavn og
byder på rig historisk og arkitektonisk arv. Byportene er
det perfekte sted at begynde jeres udforskning af byen.
Dem kan I let genkende på de tre buer, der forbinder
havnefronten med pladsen Praça da República. Læg
mærke til bygningernes meget typiske arkitektur med
hvide mure og udsmykning/øvrig ornamentik udført i grå
basalt. Hertil smukke smedejernsgitre på de mange
balkoner.

Byen er én stor oplevelse bare at spadsere rundt i, men
skal enkelte ikoniske bygninger og mounumenter
udpeges må det være:

Kirken São Sebastião fra 1500-tallet
Kirkerne São José og São Pedro
Konventet Nossa Senhora da Esperança
Det tidligere jesuitter kollegium
Sant'Ana paladset
Carlos Machado Museum,
Fæstningen São Brás,
Rådhuset

Øen har dog meget mere at byde på en byoplevelser. St.
Miguel har øgenavnet 'den grønne ø', som antyder, at her
er fantastisk natur i vente. Man skal dog udenfor byen for
at opleve den vulkanske frodighed og spektakulære

geologi, som øen kan fremvise. Øen er særdeles bjergrig
og består grundlæggende af to vulkanske massiver med
et lavlandsområde imellem. Øens højeste punkt er Pico
da Vara med sine 1.105 moh. og ligger på øens østlige del.

På den vestlige del finder I området ved Sete Cidades (de
syv byer) Lagoon. Her kan I opleve en ikonisk udsigt over
det gigantiske, udslukte vulkankrater med de to søer,
Lagoa Azul og Lagoa Verde. Mageløst. St. Miguel er
lagunernes ø, og disse to er måske de mest berømte.

Midt på øen finder I Lagoa do Fogo, som er et af øens
landemærker. Nok et bjergtagende syn. Rækken af
oplevelser på St. Miguel er således nærmest endeløs. Af
andre unikke oplevelser i byen/på øen kan nævnes:

Den gamle by Ribeira Grande på nordkysten af øen
Besøg ved Furnas Lake med de blomstrende
bredder.
Besøg ved de varme kilder på øen
Besøg på en ananas-plantage. Frugten har efter
sigende en helt vidunderlig smag på Azorerne - den
skal smages!
Besøge i den botaniske have på São Miguel
Besøge Ermida da Senhora da Paz, et autentisk
helligdom for Jomfru Maria bygget på en
højudenfor byen. Herfra er der en vidunderlig
udsigt over byen.

Besøget på Azorerne er slut for denne omgang, når der
sejles kl. 17.00. Kursen sættes mod fastlands Europa,
hvor der venter lidt mere Portugal med landets imperiale



Smuk arkitektur på St. Miguel, Azorerne
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hovedstad, Lissabon. I morgen er der dog først en dag på
havet.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

27.04.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

28.-29.04.21: Lissabon, Portugal
Der er ankomst til Lissabon kl. 13.00. I har et helt døgn i
den smukke by. Velkommen til en yderst charmerende by
med både intimitet og storslået atmosfære fra landets tid
som kolonimagt. Lissabon har det hele: Varme, solskin,
venlige og smilende indbyggere, vidunderlig vin og
storslåede attraktioner. Det bedste er næsten, at det
meste ligger indenfor gåafstand.

Byen opleves bedst til fods, men vær forberedt på, at
Lissabon er anlagt i kuperet terræn, så det går lidt op og
ned i byen. Den charmerende stemning og atmosfære
møder man især i byens gamle kvarterer: Alfama, Bairro
Alto og Baixa. Særligt Alfama kvarteret bærer præg af

mauriske reminiscenser i arkitekturen.

I Lissabon er der sporvogne overalt, og en tur med
sporvogn skal man unde sig. Dels er det en nem måde at
bestige de stejle gader på, dels virker flere af dem som
'sightseeing-sporvogne', da de kommer rundt til flere af
byens attraktioner. Især rute 28 kan anbefales.
Flere steder i byen er der ligeledes 'elevatorsporvogne',
der har til formål at bringe passagererne op mellem
byens forskellige niveauer, bl.a den stejle
Gloria-sporvogn.

Vil man have et næsten 360 graders kig, så prøv at tage
op i den gigantiske elevator Elevador de Santa Justa, der
ligger i Baixa ved foden af Bairro Alto. Vær forberedt på,
at der kan være lang kø.

Der er utroligt meget at se i Lissabon. Udover de nævnte
gamle kvarterer, kan den gamle katedral Sé, udsigten fra
borgen Sao Jorge og EXPO-området ligeledes anbefales.

Lidt udenfor centrum ligger Belém ved Tejo-flodens
udmunding. Her ligger 3 helt store attraktioner: Torre de
Belem, der tidl. lå midt ude i floden, det nærliggende,
fænomenale, gotiske kloster Mosteiro dos Jerónimos og
sidst, men ikke mindst, monumentet for Henrik
Søfareren. De første to attraktioner er begge bygget i
den velkendte manuelinske byggestil.

Sådan kunne man blive ved med at nævne
seværdigheder, men ser I blot nogle af de allerede
nævnte ting, er I godt hjulpet.
Kender man Lissabon og vil se noget i omegnen kan den



Monumentet for Henrik Søfareren i Lissabon
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gamle kongeby Sintra og det portugisiske 'Versailles' -
Queluz slottet - anbefales.

Check rederiets udflugtsprogram i Lissabon for, hvilke
muligheder der er for oplevelser i og udenfor byen.
Lissabon forlades igen kl. 13.00 d. 29.04.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

30.04.21: Cadiz, Spanien
Der er ankomst til Cadiz kl. 08.00. Så er I i sherryland, og
som sådan frister det naturligvis at tage på udflugt i det
omkringliggende landskab til bl.a. sherryens hovedstad,
Jerez de la Frontera, eller måske tage en tur til
Andalusiens hovedstad, smukke Sevilla. Her kan I,
foruden lækre tapas og sherry, opleve en fantastisk
tyrefægterarena, en af verdens smukkeste katedraler,
samt Alcazar, det vidunderlige palads, bygget af
maurerne i det 12. århundrede. Især er de tilhørende
skønne haver en lise for sjælen på varme dage - og så
serverer de en dejlig stærk kaffe i paladsets café! For at
nå disse seværdigheder anbefaler vi, at I benytter jer af
rederiets udflugter.

Men det er heller ikke nogen dårlig idé at blive i Cadiz,
der ligger for enden af en ni kilometer lang landtange,
som er forbundet med fastlandet af en bro. Mure, der er
op til 15 meter høje, beskytter byen mod det til tider
frådende hav. Cadiz menes at være den ældste by på hele

den iberiske halvø, og vikingerne brugte da også byen
som base efter år 844, da de første togter til Spanien
fandt sted.

Denne gamle by forlades igen kl. 18.00, og i morgen er
der endnu en dag på havet, mens skibet navigerer sig op
gennem Middelhavets vestlige side på vejen mod
Frankrigs næststørste by, Marseille.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

01.05.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

02.05.21: Marseille, Frankrig
Der er ankomst til Marseille i dag kl. 13.00. Dette er jeres
andet besøg i byen, så I kender den allerede lidt. Måske
ønsker I bare at slappe af og indsnuse livet ved den gamle
havn med de mange caféer og restauranter. Alternativt
kunne en tur til den gamle franske by Aix-en-Provence



Den enorme katedral Mayor i Marseille, Frankrig
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friste.

Aix en Provence er en gammel historisk by, grundlagt af
Romerne i år 123 f.Kr. Her erflere reminiscenser fra
romertiden, bl.a. et amphi-teater. En udflugt med
rederiets vil bl.a. have følgende højdepunkter:

City centre
Cours Mirabeau
Mazarin Quarter
Place des Quatre Dauphins
Saint Sauveur Cathedral
Shops, cafés and local fruit market

Marseille forlades igen kl. 18.00, og kursen sættes nu
mod den italienske by, Savona, der ligger smukt ved den
italienske riviera i Ligurien.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

03.05.21: Savona, Italien
Der er ankomst til Savona i Norditalien kl. 08.00. Dette
er jeres andet besøg i den charmerende by. Her er
hyggeligt og afslappende, så det vil være oplagt at give
sig tid til at slappe af og nyde en god kop kaffe eller en
frokost på en af byens hyggelige spisesteder. Alternativt
kan vi foreslå en udflugt til millionærernes legeplads i
franske Monaco. En meget smuk, ordenlig og velfriseret

by, som bestemt er et besøg værd.

Check rederiets udflugtsprogram i Savona. Der er
afsejling fra Savona kl. 17.00. Der fortsættes den
historiske hovedstad, Rom.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Luminosa

04.05.21: Civitavecchia/Rom, Italien
Det er ankomst til havnebyen Civitavecchia kl. 09.00.
Det er tredje gang på denne rejse, at I har muligheden for
at komme ind til Rom. Det skal I ikke være kede af. Rom
er en af de få byer i verden, som man altid kan komme
tilbage til og opleve noget ny. For her er så ufatteligt
meget at se, at selv med tre besøg her kan I nok ikke nå
det hele. Men gensynsglæde er jo også en god ting.

Så glæd jer til endnu en dag med mulighed for at besøge
Roms 'open-air-museum'.

Kl. 19.00 er der igen afgang fra Civitavecchia. I
fortsætter mod den italienske by Messina, der ligger på
Siciliens østlige spids, lige ud til Messina-strædet og med
vulkanen Etna som majestætisk kulisse.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa



Charmerende Messina på Sicilien, Italien
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05.05.21: Messina, Italien
Der er ankomst til den gamle, italienske by Messina kl.
13.00. Her er masser af historie, kultur, god mad og
herlig atmosfære, som gør et besøg her mindeværdigt.
Indbyggerne er særdeles stolte af byens gamle historie,
der begyndte med grækerne bosættelse her i området i
det 8. århundrede før Kr. Men mange andre herrer har
fulgt efter grækerne med kulturer, der alle har sat sit
præg på Messina som by.
Her taler vi om romerne, goterne, araberne,
normannerne, Richard Løvehjerte for en kort periode,
kongen af Aragon i 1300-tallet, spanierne,
franskmændene og sluttelig, inden Italien blev forenet i
1861, Bourbon'erne. I sandhed en vild mosaik af kulturer.

Byen blomstrede især under spaniernes herredømme og
blev på den tid regnet som en af Europas 10 vigtigste
byer.
Naturen har også gjort sit til at indbyggerne har haft nok
at se til gennem tiden. Flere jordskælv, det seneste i
1908 har kostet tusindvis af liv og uvurderlige tab af
historiske bygninger mv. 2. Verdenskrigs
bombardementer var heller ikke en hjælp i den retning.

Trods dette er der stadig rigtig meget kultur og historie i
byen, og man bør ikke gå glip af:
Messinas store katedral fra 1200-tallet med det berømte
klokketårn, som indeholder et at verdens største
astronomiske ure.

Sanctuariet Santa Maria del Carmelo
Sanctuariet Montevergine
Normannerkirken Santissima Annunziata dei
Catalani fra 1200-tallet
Kirken Santa Maria degli Alemanni i sjælden gotisk
arkitektur
Orions fontæne fra 1500-tallet
Fæstningerne Gonzaga og Santissimo Salvatore
San Ranieri fyrtårent fra 1555

Udenfor Messina kunne man blive fristet af den kendte
ferieby Taormina. Italiensk charme, når det er bedst,
suppleret med masser af reminiscenser fra romertiden.

Der er afgang igen fra Messina kl. 20.00. Det er ikke helt
forbi med græsk kultur, for i morgen kommer I tilbage til
Grækenland og byen Katakolon.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

06.05.21: Katakolon/Olympia,
Grækenland
Der er ankomst til Katakolon kl. 14.00 denne
eftermiddag. Slap af på skibet, i den hyggelige lille
havneby eller tag ind til Olympia, hvis I ikke har nået det.
I forlader Katakolon kl. 20.00 og den fantastiske rejse er
snart til ende. I morgen er der en dag på havet.



Hyggelige Katakolon i Grækenland
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Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

07.05.21: På havet
En hel dag på havet med tid til afslapning og til at fordøje
de mange oplevelser, som I allerede har haft.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Costa Deliziosa

08.05.21: Ankomst til Venedig |
Hjemrejse
Costa Deliziosa lægger til i Venedig kl. 09.00. 126 dages
eventyrlig sørejse er forbi, men minderne forbliver, og
dem har der været mange af. Der er arrangeret transfer
til lufthavnen i Venedig, hvor der senere på dagen er
flyrejse retur til Danmark.



Priser og afgange
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Rejseperiode 03.01. - 08.05. 2021  2019  - Fra-pris i kr. pr. person i delt kahyt | Classic

Delt indvendig kahyt
83.498,00 DKK

Delt udvendig kahyt
96.998,00 DKK

Delt balkonkahyt
128.998,00 DKK

Rejseperiode 03.01. - 08.05. 2021  2020  - Fra-pris i kr. pr. person i delt kahyt | Classic

Delt indvendig kahyt
83.498,00 DKK

Delt udvendig kahyt
96.998,00 DKK

Delt balkonkahyt
128.998,00 DKK

Rejseperiode 03.01 - 08.05. 2021  - Fra-pris i kr. pr. person i delt kahyt | Premium

Delt indvendig kahyt
91.998,00 DKK

Delt udvendig kahyt
108.998,00 DKK

Delt balkonkahyt
135.998,00 DKK

Rejseperiode 03.01 - 08.05. 2021  - Fra-pris i kr. pr. person i delt kahyt | Premium

Delt indvendig kahyt
91.998,00 DKK

Delt udvendig kahyt
108.998,00 DKK

Delt balkonkahyt
135.998,00 DKK

Inkluderet i prisen:
GRATIS Flyrejse København/Billund - Venedig t/r inkl. skatter og afgifter
Bustransfer lufthavn - skib t/r
125 nætters krydstogt med Costa Deliziosa
Alle måltider i hoved- eller buffet restaurant
Almindelig kaffe, te og juice fra automater til morgenmad
Udvalgte vine, øl og vand pr glas ad libitum til frokost og middag
15 udvalgte udflugter
Shows og underholdning ombord samt stort udvalg af aktiviteter
Ekstra inkluderet i Premium kahytter: Gratis servering af continental morgenmad i kahytten / Room service
herudover mod betaling / Dobbelt optjening af Costa Club points / Valg mellem første og anden servering
ombord
Drikkepenge til skibets besætning (kr. 11.153,-)
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden



Hvad er inkluderet i prisen?
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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                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Flyrejse København/Billund - Venedig t/r inkl.
skatter og afgifter

Bustransfer lufthavn - skib t/r

125 nætters krydstogt med Costa Deliziosa

Alle måltider i hoved- eller buffet restaurant

Almindelig kaffe, te og juice fra automater til
morgenmad

Udvalgte vine, øl og vand pr glas ad libitum til
frokost og middag

15 udvalgte udflugter

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Ekstra inkluderet i Premium kahytter: Gratis
servering af continental morgenmad i kahytten /
Room service herudover mod betaling / Dobbelt
optjening af Costa Club points / Valg mellem første
og anden servering ombord

Drikkepenge til skibets besætning (kr. 11.153,-)

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Afbestillings- og rejseforsikring

Øvrige drikkevarer

Øvrige udflugter under krydstogtet

Visum til Indien

Visum til Madagaskar - købes ved ankomst (ca. 30
Euro)

Indrejsetilladelse til USA (ESTA)

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/verdenskrydstogt-til-5-verdensdele-m-costa-deliziosa-2021-65121?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/verdenskrydstogt-til-5-verdensdele-m-costa-deliziosa-2021-65121%3E

