
LYXKRYSSNING I MEDELHAVET 
med Royal Caribbean ”Freedom of the Seas” 

22 september – 1 oktober 2017 
10-dagarsresa till Barcelona och Medelhavetslyxkryssning med ”Freedom of the 

Seas”: Barcelona – Provence (Toulon - Marseilles) – Nice (Villefranche) – Florens/Pisa 
(La Spezia) – Rome (Civitavecchia) – Neapel – Barcelona  

 

Pris 15.100 kr /person i insides dubbelhytt och dubbelrum på hotellet, tillägg för 

balkong mot havet på kryssningen 1900 kr/person. 
Enkelrum/hytt tillägg: 6800 kr  
 
I priset ingår: 

 Flyg med Lufthansa Göteborg – Frankfurt – Barcelona och tillbaka, incheckad bagage 23 
kg, handbagage 8 kg, fika ingår på alla flygningar. 

 2 övernattning i dubbelrum på fyrstjärningt Expo Hotel i Barcelona centrum med 
halvpension dag 1 och frukostpension dag 2. 

 Busstransfer i Sverige: Jönköping – Landvetter – Jönköping  

 Busstransfer i Spanien: flygplatsen – Hotel Expo – kryssningsfartyget och 
kryssningsfartyget – flygplatsen. 

 Buss och guidning med lokal guide i Barcelona enl.programmet. 

 8 dagars (7 nätters) kryssning med Royal Carribean kryssningsfartyget Freedom of the 
Seas – del i dubbelhytt insides inkl. helpension, aktiviteter, underhållning, dricks, skatter 
och avgifter. I helpension ingår även kaffe, te, vatten, saft (ej alkohol). 

 Reseledare och EU skatt. 
 
Hotell i Barcelona: http://expohotelbarcelona.expohotels.com/en/  
Rederiet: https://www.royalcaribbean.se/  
Fartyg: https://www.royalcaribbean.se/#!/vara-fartyg/fartyg/freedom-of-the-seas  
https://www.youtube.com/watch?v=W9Mgi5Z8xBI  
https://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Freedom_of_the_Seas  
Kryssningsdetaljer: 
http://www.royalcaribbean.com/cruises/7NightWesternMediterraneanCruise-
FR07M369?currencyCode=SEK&sCruiseType=CO&sDateMin=2017-09-
01&sDateMax=2017-09-30&sailDate=09%2F24%2F2017  
 
Rundtur: https://www.youtube.com/watch?v=10v_U0_KRAo  
 
Flygtider 22 sept.: 
10.20 – 12.05 Göteborg - Frankfurt 
13.00 – 15.00 Frankfurt – Barcelona 
Tillbaka 1 oktober: 
12.45 – 14.45 Barcelona – Frankfurt 
16.50 – 18.25 Frankfurt – Göteborg 
 
Anmälan till resan tel.036-130309, 070-6722966 eller mail: resor@bogu-tours.se 
Anmälningsavgift 1000 kr resterande belopp senast två månader före avresan (22 juli 2017) 
till: BANKGIRO 5765-1432 Resekonto. Reservation för valuta ändringar. Glöm inte passet. 

Speciell kost beställs i samband med bokningen. Internet sida: www.bogu-tours.se  
 
Reseprogram: 
Fredag 22 september 2017 
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06.30 avresa från A6 Jönköping – Glaspyramiden med buss till Landvetter Göteborg, 10.20 
flyg till Barcelona via Frankfurt, 15.00 ankomst Barcelona och transfer till hotellet, fri tid i 
e.m., middag på hotellet. 
Lördag 23 september 

Frukost och fri dag 
Söndag 24 september 

Efter frukost hämtar buss till sightseeing med lokal guide. Efter turen fortsätter bussen för 
transfer till kryssningshamnen och Royal Caribbeans fartyg Freedom of the Seas. 
Incheckning, ombordstigning och därefter sen lunch ombord. Nu väntar en underbar 
kryssning i Medelhavet i 7 nätter. Efter lunch kan ni samlas för ett kort välkomstmöte och 
därefter finns tid att bekanta sig med fartyget innan det är dags för middag. Ni äter 
tillsammans på samma tid och vid samma bord varje kväll under kryssningen kl.20.00. 
17.00 lämna fartyget Barcelona. 
Kryssningsprogram: 

Under kryssningen varvas dagar till havs med besök i spännande hamnar kring Medelhavet. 
Ombord på fartyget kan ni köpa utflykter för att komma ut och se mer av öarna. Alla dagar 
ingår helpension, d.v.s. har frukost, lunch och middag är inkluderat ombord på fartyget. På 
utflykterna köper man sin egen lunch, alternativt äter när man är tillbaka då öppettiderna för 
lunch ombord är generösa. På dagarna erbjuds också en mängd olika aktiviteter ombord, 
t.ex. tävlingar och underhållning i salongerna eller ute på däck. Kring det fina poolområdet 
finns gott om solstolar och här sitter man gärna länge och bara kopplar av. 
Måndag 25 september 

09.00 – 18.00 Provence (Toulon) 
Tisdag 26 september 

07.00 – 19.00 Nice (Villefranche) 
Onsdag 27 september 

07.00 – 19.00 Florens/Pisa (La Spezia) 
Torsdag 28 september 

07.00 – 19.00 Rom (Civitavecchia) 
Fredag 29 september 
07.00 – 18.30 Neapel – Capri 
Lördag 30 september 

Till havs 
Söndag 1 oktober  

Ankomst Barcelona och busstransfer till flygplatsen, 12.45 flyg Barcelona – Göteborg via 
Frankfurt, 18.25 ankomst Landvetter och transfer till Jönköping, ca 20.30 ankomst Jönköping  
 
BARCELONA, SPANIEN 

Vackra Barcelona är unikt och kulturhistoriskt intressant. Här finns bibliotek, muséer och 
spännande arkitektoniska mästerverk. Gatuförsäljare och gatuartister kämpar om 
uppmärksamheten på paradgatan Las Ramblas. Det finns många kyrkor och katedraler att 
utforska, bland andra Gaudís ofullbordade mästerverk, La Sagrada Familia. Prova äkta 
spansk mat, till exempel paella eller tapas och ett glas sprudlande Cava. 
TOULON 

Toulon är en av de få städer efter den franska Rivieran dit du fortfarande kan åka utan att 
behöva trängas med andra turister. Här lever folk fortfarande sina vanliga liv och Toulon 
känns som en vanlig stad och inte en turistfälla. Här kan du slappna av, ta ett dopp vid någon 
av de fantastiska stränderna och äta gott på någon av stadens alla restauranger. 
Marinmuseet - här kan du lära dig allt om stadens maritima historia. Allt från piratattacker till 
Napoleon som en gång hjälpte till att förstöra staden efter det att den lämnats över till 
engelsmännen efter revolutionen. De vackra stränderna hittar du i de mindre samhällena 
kring Toulon. Exempel på dessa är: La Capte, 15 km öster om Toulon. Här är en perfekt 
sandbotten och väldigt långgrunt. St Cyr sur Mer, ca 20 km väster om Toulon. Detta är en 
lång sandstrand perfekt för barnfamiljer. 
 



VILLEFRANCHE (NICE/CANNES/MONTE CARLO), FRANKRIKE 

Villefranche ligger i skuggan av taggiga bergstoppar som stupar ned i det djupblå 
Medelhavet på den vackra franska rivieran. Staden glittrar med soldränkta stränder, 
gammeldags byar med röda tak och vacker utsikt. Hitta en charmerande uteservering och 
studera folklivet i Nice, eller vandra längs boulevarderna i Cannes. Du kan också besöka 
katedralen i Monaco, där prinsessan av Monaco, Grace Kelly, vilar. 
PISA 

Pisa, är en universitetsstad i Toscana som är mest känd för sitt lutande torn. 
FLORENS 
Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade städer. Ligger bland kullarna i Toscanas 
kulturlandskap. Florens ryktbarhet som turistattraktion beror i huvudsak på att så mycket finns 
bevarat från stadens storhetstid under 1400- och 1500-talen, då den, under den mäktiga familjen 
Medicis ledning, växte till ett av Europas viktigaste finansiella och konstnärliga centrum. Vare sig 
det gäller bilder, skulpturer, parker eller arkitektur är det en nästan svindlande känsla att upptäcka 
det övermått av sevärdheter som finns här. 
NEAPEL, ITALIEN 

Se Neapel och dö lycklig, har man sagt. Det ordnas många intressanta rundturer i själva 
staden och till de fascinerande och pittoreska ställena strax utanför Neapel. Pompeji är en 
bevarad romersk stad, och Sorrento tar andan ur dig med sin frodighet och sina mysiga 
smågator. 
CIVITAVECCHIA (ROM), ITALIEN 

Hamnstaden Civitavecchia är en utmärkt utgångspunkt för många av sevärdheterna i 
forntidsstaden Rom. ”Den eviga staden” har så många historiska, arkitektoniska och andliga 
sevärdheter att du kan fylla ett helt liv, bland andra Forum Romanum, Sixtinska kapellet, 
Pantheon och Peterskyrkan. 
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