
 

 

 

 

 

 

PRIS per person i dobbelt 
lugar på Main dekk (ko-øye)  

NOK 23 895 (min 10 delt.)  
 

Midt Dekk kr 1 950 i tillegg  
 

Øvre Dekk m fransk balk.  
kr 2 450 tillegg  
 

Enkeltlugar tillegg: Kr 9 998  
(få lugarer, men også dobbeltlugar 
som enkel)  
 

TUREN INKLUDERER:  
* All drikke Inkl. vann, vin, øl, juice,      
  kaffe servert av båten under mål- 
  tider om bord,  drikke servert i  
  baren (unntatt drikke fra prislisten)  
* fly tur/retur Oslo Gardermoen  
* transfer fra/til flyplassen i  
  Sevilla og skipet  
* havneavgifter og skatter  
* alle måltider ombord på båten  
* overnatting i dobbeltlugar  
* underholdning om bord  
* velkomstdrink  
* galla kveld og -middag  
* 2 utflukter; Andalusisk gård 1/2d 
  og heldag i Granada med lunsj 
* reiseledelse fra Travel and Learn  
  og engelsktalende utflukts guider  
 

TIPS er noe uvant for oss nord-
menn. Slik er det dessverre ikke i 
utlandet. Dette er en meget viktig 
del av turisme og servicebransjen 
i utlandet. Lønnen til de som jobber 
i slike bransjer er beregnet med 
tips og er derfor svært avhengig 
av dette. Vi kan ha mange per-
sonlige og politiske meninger om 
denne praksis. 
 

International-Group-Operations <international-group-operations@Croisieurope.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er sjeldent du hører om Elvecruise på disse kanter! Her er 
det lidenskap, pasjon, flamenco og tyrefekting har sitt opphav! 
Andalucía! I denne delen av Spania er fargene sterkere, takten 
til flamenco klappes og trampes raskere,  fiestaene er større 
og mer høylytte enn andre steder. Her leves og feires livet til 

fulle! Vi besøker også det ekte Algarve i Portugal mens vi 
bor komfortabelt og spiser godt om bord på premium skipet 
MS La Belle de Cadix, navngitt etter en av byene vi besøker. 

 

Dag 1 TORSDAG 14. SEPT   SEVILLA 
Vueling fra Oslo kl 11.10 via Barcelona til Sevilla kl 17.45. Vi sjekker inn på skipet La 
Belle de Cadix om ettermiddagen, finner oss vel til rette og møtes for en velkomstdrink 
og presentasjon av mannskapet før middag om bord.  
 

Dag 2  FREDAG 15. SEPT   Sevilla - CóRDOBA - Sevilla 
Transfer med buss fra Sevilla til Cordoba og frivillig omvisning (utfluktspakke*)  i byen 
og moskékatedralen. Cordobas gylne epoke startet på 700-tallet da den ble erobret av 
maurerne som bygde rundt 300 moskeer og utallige palasser. På 1200-tallet, under styret til 
Fernando III den hellige, ble den store moskeen i Cordoba forvandlet til en katedral og nye 
defensive strukturer ble bygget, nemlig Alcazar de los Reyes Cristianos og Calahorra Tower. 
Etter lunsj i en restaurant kan du nyte en fri ettermiddag i byen. Vi går ombord igjen i Sevilla. 
 

Dag 3  LØRDAG 16. SEPT               Sevilla - ISLA MINIMA - CADIZ 
Sevilla, Andalucías hovedstad ved elven Guadalquivir og en frivillig by-rundtur til fots 
(utfluktspakke*) . Vi nyter stemningen, den ruvende og vakre katedralen, Alzacarpalasset 
med velfriserte hager samt brosteinsbelagte snirklete smug rundt barrio Santa Cruz. 
Sevilla har en herlig arv fra ulike nasjonaliteter som har vært her, romere og maurere i 
særdeleshet. Katedralen, Europas største gotiske byggverk, bygget på 1100-tallet, ble 
opprinnelig satt opp som en stor moské. I dag er «La Giralda», den nesten 104 m høye 
minareten, forvandlet til klokke-tår for en av Europas største og flotteste katedraler. Nok et 
høydepunkt i byen er Alcazar-palasset som maurerne bygget med pomp og prakt. I dag 
er det en nytelse å rusle rundt blant de flotte hagene å beundre arabernes stolthet – 
flisleggingen i de flotteste farger, mønstre og nyanser. I 1929, som i nyere tid 1992, var 
byen vertskap for Verdensutstillingen. Etter å ha sett oss omkring i Sevilla, er vi tilbake på 
skipet for lunsj. Vi skal også besøke en ekte Andalusisk gård (inkludert) som ligger helt 
inntil elven Guadalquivir og her skal vi se et spekta-kulært hesteshow. Etter dette 
returnerer vi ombord på skipet og starter vår seiling mot neste havn, Cadiz. Kos deg 
med underholdning ombord mens skipet seiler videre gjennom natten.  
  
 

 

 

 
 

        

         

  Guadalquivir(Spania) og Guadiana(Portugal) 
  

«All Inklusive» på 4-stjerners Premium-skip  - «all inclusive»  

Elvecruise 14. – 21. September 2023  -  8 dager på elvene 

                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra høyre: 
 

Main dekk 
 

Midt dekk 
 

Upper dekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKLUDERER IKKE 
 

* Tillegg for fly fra Bergen,  
  Trondheim og Stavanger 
* flyskatter på kr 740 (per 1.9.22) 
* personlige forsikringer 
* Utfluktspakke* – som kan kjøpes  
  på forhånd. 6 utflukter kr 4350 –  
  eller kjøp om bord for kr 4675 
  Du sparer kr 325 
* personlige utgifter 
* Ekspedisjonsgebyr på kr 75  
    (gjelder ikke for medlemmer) 
 

Et depositum på kr 5 000 forfaller 
ved påmelding. Restinnbetaling 
senest 2-3 måneder før avreisen. 
 

Avbestilling inntil 150-120 dager 
før avreisedato krever et gebyr på 
kr 2500. Fra 119-95 dgr før 
beholder vi depositumet på kr 
6000.  94-75 dgr før reise 
beholdes 50 % av reisens totalpris. 
74 dgr før beholdes 100 % av 
totalprisen. Dersom man mangler 
nødvendige papirer for å fullføre  
reisen har man ikke krav på noen 
refusjon. Be eventuelt om å få 
tilsendt våre ”standard reisevilkår 
og avbestillingsregler i sin helhet” 

 

Travel and Learn er 
medlem av 
 
 
 

Påmelding innen 15.04.23 til 
post @ travelandlearn.no 
 

Telefon 47 89 60 60          
                                      19.09.22 kgs 

Dag 4  SØNDAG 17. SEPT   Cadiz - JEREZ - Cadiz 
I dag kan du delta på en valgfri utflukt i Jerez og et hesteshow (utfluktspakke*). Vi vil først 
få en guidet tur i byen. Jerez ligger langs kysten, og er et overdådig og livlig samfunn som har 
blomstret gjennom vinproduksjonen. Ridning og flamenco forblir langvarige tradisjoner. Vi 
besøker en st gård som avler praktfulle andalusiske hester, og vi vil nyte en presentasjon av 
ridekunsten som landet er kjent for. 
Vi drar med buss på en panoramatur i Cádiz (utfluktspakke*). Vi besøker katedralen, en 
praktfull barokk og nyklassisistisk bygning. Fra bussen ser vi kulturelle og historiske rikdommer, 
så vel som de lange strekningene med uberørte strender. Det gamle sentrumet samler de 
mest karakteristiske områdene i byen, inkludert vakre barokke kirker og elegante herskapshus, 
hvorav mange er utsmykket med fasader malt i strålende pastellfarger og pyntet med jern-
verksbalkonger.  
I kveld kan du bli med oss på en valgfri utflukt til fots med Flamenco (utfluktspakke*). 
Flamenco (kantine flamenco) er en kunst skapt av sigøynere og det andalusiske folk basert på 
populær folklore født i de ulike kulturene som blomstret gjennom århundrene i Spania. Fordyp 
deg i denne utrolig berømte spanske tradisjonen! 
 

DAG 5  MANDAG 18. SEPT   ALCOUTIM (Portugal) - HUELVA 
Vi cruiser langs elven Guadiana mot Alcoutim i Portugal. Like etter at vi ser en stigning 
i landskapet vet du at vi har nådd Guadiana-elven, der en helt annen scene venter på 
oss. Elven blir her ganske vill, med bare noen få landsbyer her og der som det eneste 
beviset på mennesker. Elvens milde kurver og beroligende landskap er et fristed og 
ren fred og ro. Vi ankommer Alcoutim tidlig om morgenen. Byen ligger blant vakre 
grønne åser, og er en skjult skatt i denne regionen. Ta en spasertur over brosteins-
gatene og absorber denne perfekte atmosfæren. Nyt fritiden før vi returnerer til skipet 
og begynner å seile mot Huelva, dit vi ankommer om kvelden. Vi spiser middag og 
hygger oss atter en kveld med underholdning. 
 

DAG 6 TIRSDAG 19. SEP  Huelva - EL PUERTO DE SANTA MARIA - Sevilla  
Med buss drar vi på guidet besøk (utfluktspakke*) til det gotisk-Mudéjar fransiskaner-
klosteret som ble bygget mellom 1300- og 1400-tallet. Christopher Columbus var her 
og forberedte sin avreise til den nye verden. Gjennom århundrene har klosteret vokst 
og utvidet seg. Vi drar deretter til Caravels brygge, hvor den store oppdagelsesreisende 
reiste fra. Kopier i full størrelse av de berømte skipene Pinta, Nina og Santa Maria ligger 
her. Vi skal seile videre til El Puerto de Santa Maria der du kan bli med på «Tour of the 
Osborne» kjeller (utfluktspakke*). Vi drar til fots med vår vertinne til en av de eldste 
bodegaene i regionen som i 1772 begynte å produsere vin. Den ikoniske «Osborne bull» 
silhuetten har blitt en del av landskapet i området. Vi smaker på tre forskjellige viner 
sammen med noen regionale produkter. Tilbake i Sevilla hygger vi oss med atter en 
kveld med underholdning. Skipet vårt vil cruise gjennom natten. 
 

DAG 7  ONSDAG 20. SEPT  Sevilla - GRANADA - Sevilla  
På en hel dags (inkludert) utflukt reiser vi til Granada med buss. Vi begynner turen ved 
Alhambra, et av de store monumentene for islamsk arkitektur og den mest majestetiske 
middelalderborgen i Middelhavet. Turen fortsetter med et besøk til Generalife, som var 
sommerresidensen til Nasrid Emirs, og dens fantastiske hager fra 1300-tallet. Lunsj på 
en restaurant i sentrum. Etterpå fri ettermiddag for å besøke Albayzin-distriktet med en 
fantastisk utsikt over Alhambra og Sierra Nevada. Vi drar tilbake til Sevilla og  gallamiddag. 
 

DAG 8  TORSDAG 21. SEPT  Sevilla - Hjemreise 
7.25 Vueling til Barcelona 09.05, kl 11.10 Flyr til Oslo kl 14.30 
 

      Øvre dekk: 
 

 
             

Elvecruise på
 
Guadalquivir og Guadiana            All inclusive   s 2

  La Belle de Cadix (Category 5 anchors), Lengde: 110 m, 

Bredde: 11,4 meter, Antall lugarer: 88 Passasjerkapasitet: 176 
Sjøsatt: 2005, renovert i 2010 Om bord finnes restaurant, 
salong med bar og dansegulv, og soldekk. Skipene til Croisi 
Europe er kjent for sitt gode, fransk-inspirerte kjøkken. Wi-Fi i 
salongen og resepsjonen. Alle lugarene er utvendige og har 
bad med dusj og toalett, hårføner, radio, TV, minisafe og 
aircondition. Lugarene på det nederste dekket har koøyer, 
lugarene på midtdekk har store vinduer, mens lugarene på 
øvre dekk har enda større vinduer og fransk balkong.   


