NICE – KORSIKA RUNDT – NICE
Nytt Cruiseskip; MV La Belle des Océans
3. – 10. OKTOBER 2021

DAG 1: Søndag 3. Oktober
PRIS Kr 22 750
Per person i dobbelt lugar
på dekk 3.

Dekk 4 : kr 25 750
Dekk 5 : kr 26 450
Dekk 6 : mini suiter
med balkong
Panorama 25 m²:
D5+kr3750
Riviera 26 m²:D5+kr.6450
Ocean 38m²:D5+kr.7450
Enkelt lugar tillegg :
fra Kr. 8 925

INKLUDERT
* Fly fra Oslo til Nice tur og
Retur
* Alle måltider med drikke
inkludert (vin, øl, frukt
juice og 1 kopp kaffe)
* Transfers fra og til
Flyplass i Nice
* Reiseledere fra Travel
and Learn

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr 1 301
* Utfluktene som kan kjøpes
ombord. Rabattert pakke
€ 398 for 7 utflukter kan
kjøpes ved bestilling
* Personlige utlegg ombord
* Tips til besetningen
* Reise- og avbestillingsForsikring

Ankomst Nice

Vi flyr til Nice og går ombord til velkomstmiddag. Gjennom århundrene har Nice tiltrukket
seg mennesker fra hele verden på grunn av sitt nydelige klima og enestående skjønnhet.
Ombord presenterer kapteinen mannskapet med en velkomstcocktail. Middag og
aktiviteter i baren mens skipet kaster anker og seiler.

DAG 2: Mandag 4. Oktober

Ajaccio

Ta deg tid til å slappe av mens vi cruiser og beundre de røde klippene i Scandola naturreservat og Girolata-bukten. Du kan også delta i et foredrag om den naturlige skjønnheten
som finnes på og rundt denne øya i Middelhavet. Når La Belle des Océans går inn i sin
første korsikanske havn, kan du bli med på dekk for å smake på tradisjonell myrlikør og et
bakverk. Om ettermiddagen legger vi ut på en valgfri utflukt (€52) Ajaccio og Îles Sanguinaires.
fødestedet til Napoleon, har en rik og historisk fortid. Vi besøker high Court-bygningen,
bronse monumentet til Napoleon og Place d'Austerlitz. Vårt neste stopp vil være å
oppleve den fengslende skjønnheten som finnes på den ytre Îles Sanguinaires.

DAG 3: Tirsdag 5. Oktober

Ajaccio – Calanques de Piana

Valgfri utflukt (€132) til Calanques de Piana (inkludert lunsj). Disse rene klippene og
bergskulp-turene ser ut til å strømme opp fra vannet og utstråler en rød nyanse langs
kystlinjen. Vi besøker landsbyen Corgèse, den pittoreske fiskehavnen og Porto, en juvel
på Korsika. Kveldens måltid og underholdning vil ha ekte korsikansk stil! Skipet vårt vil
cruise til Bonifacio. Bli med på middag og atter en kveld med underholdning.

DAG 4: Onsdag 6. Oktober

Bonifacio

Valgfri guidet tur (€34) til Bonifacio som er rik på historie med tusen år gammel festning
og solide steinhus som ligger høyt over havbølgene. Nedstigningen (og påfølgende oppstigning) av King of Aragon's Stairway vil gi noe av den beste utsikten på turen (187 trinn).
Nyt ettermiddagen på egenhånd eller bli med på en valgfri utflukt (€79) til naturreservatet
på øygruppen Lavezzi, som er spredt med skulpturerte granittblokker og imponerende
klipper. Tilbake om bord blir det foredrag i salongen. Vi spiser middag på et tradisjonelt
vertshus i hjertet av det korsikanske innlandet og blir underholdt med korsikansk musikk
og sang. Vi cruiser over natten mot Porto Vecchio.

DAG 5: Torsdag 7. Oktober

Porto Vecchio

Valgfri omvisning (€44) i Porto Vecchio om morgenen. Den gamle byen inkluderer
ruinene av et citadelle fra 1500-tallet med nydelig utsikt over marinaen. ELLER tilbring litt
fritid alene og dra til en av de vakre øystrendene. Om ettermiddagen cruise mot Bastia.
Foredrag.

DAG 6: Fredag 8. Oktober

Bastia

Valgfri utflukt (€146) til Cape Corse (inkludert lunsj) nord for Bastia og Saint-Florent, og
er en 25 kilometer lang odde med flere attraktive fiskevær, nydelig kystlinje og et par gode
strender. Vi smaker på lokal vin, pålegg og ost før vi returnerer om bord for å cruise mot L ‘Ile
Rousse.

KORSIKA CRUISE

DAG 7: Lørdag 9. Oktober

side 2

L ‘Ile Rousse

Valgfri tur (€53) til Calvi og dens citadelle. Der ser vi den store marinaen og den enorme
bukten omgitt av sitt unike landskap og ofte snødekte fjell. Vi setter kursen mot Notre
Dame de la Serra for å få en fantastisk utsikt over bukten. Turen fortsetter på citadellet,
symbolet for byen Calvi, den ble bygget under den genoiske okkupasjonen.
ELLER Oppdag de gamle landsbyene i Balagne-regionen på en (€ 53) valgfri tur. Dette
er de fruktbare åsene på øya - ofte referert til som de korsikanske hagene - hvor det er
mer enn tretti landsbyer som ligger på klipper eller skjult i trange daler. ELLER tilbringe
litt fritid alene og dra til en av de vakre øystrendene.
Om ettermiddagen krysser vi Middelhavet mot Nice. Når vi tar farvel med Korsika, kan
du bli med på solterrassen for en cocktail og få et siste glimt av skjønnheten på øya. I
kveld er det vår festlige gallakveld. Hjemreise etter frokost neste dag.

DAG 8: Søndag 10. Oktober

NICE - HJEM

Hjemreise etter frokost. Mulighet for å forlenge med opphold noen dager i Nice.

PÅMELDING HASTER - meget populær - kun få plasser
« Luxus Cruising for
de få utvalgte »
Totalt oppusset i 2016 er Belle
des Océans et lite og intimt
cruiseskip, som eies av det
franske rederiet CroisiEurope.
Dette er et alternativ for den
som ønsker "yachting" fremfor
"cruising". Skipet har en hyggelig
og intim atmosfære med delikat interiør. Fellesområdene
er luftkondisjonerte og innredet i lyse farger med klassiske skips-detaljer. Om bord
finnes en salong med dansegulv, en elegant restaurant
med fransk chef som tilbereder velsmakende retter. Det
finnes også svømmebasseng
og bar med en liten terrasse
akter, bibliotek, suvenirbutikk,
samt et stort soldekk med solsenger /stoler og et lite
velvære senter. Besetningen
om bord er internasjonal og
informasjonen om bord, samt
på utflukter er hovedsakelig
på fransk og engelsk. Utflukter
oversettes til norsk av Travel
and Learn’s reiseleder.

Ved påmelding påløper et depositum på kr 5000 Avbestillinger følger Travel- and
Learn’s generelle regler for pakkereiser (be om å få disse tilsendt i sin helhet). Ved
avbestilling innen 90 dager før reisens start beholdes et gebyr tilsvarende depositum.
Ved avbestilling mellom 89 og 70 dager før reisens start beholdes 70% av reisen.
Avbestilling 60 – avreisedag ingen refusjon. Vi anbefaler alle våre reisende
om å tegne egen avbestillingsforsikring.

Travel an Learn er medlem av
Påmelding til post @ travelandlearn.no Tel 47 89 60 60

kgs 28.01.21

Lugarene
Skipet har komfortable utvendige
lugarer (13 m2)
utstyrt med to
senger som kan
settes sammen til
dobbeltseng.
Alle lugarer har dusj
og WC, garderobeskap, hår føner,
deponerings boks
og TV.
Samtlige lugarer er
røykfrie. Lugarene er
identiske uansett
dekk, det er kun
vinduene som er
ulike.
Lugarene på dekk 1
og 2 har ko øyer.
Lugarene på dekk 3
og 4 har større
utsiktsvinduer. På
dekk 5 er det hovedsakelig gode utsiktsVinduer.

