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Middelhavscruise fra Athen til Barcelona 
05.-14.11. 2023 
 

  Middelhavscruise fra Athen til Barcelona om bord på flotte "Enchantment 

of the Seas"!  I tillegg til  et 7-dagers cruise inkl. helpensjon med besøk til 

4 havner, blir det også sightseeing i historiske Athen og livlige Barcelona på 

innholdsrike dager. Rikt utvalg av aktiviteter og underholdning på skipet!  

 

Dag 1 Avreise til Athen 

Møt din Boreal Adventure reiseleder på Stavanger lufthavn for avreise 

med Lufthansa kl. 12:30 til Frankfurt, ankomst 14:20. Benytt sjansen til å 

spise middag på en av mange restauranter på flyplassen, og kjøp gjerne 

noe å ha med til kveldsmat. Videre til Athen kl. 20:50, med ankomst kl. 

00:35. Transfer til Hotel Stanley i Athen for innsjekk.   

 

Dag 2 Athen og ombordstigning 

Frokost på hotellet og en rolig morgen før vi sjekker ut. Buss og 

lokalguide henter oss og tar oss med på sightseeing i Hellas' hovedstad. 

Få byer har så mye historie å vise til, og vi opplever selvfølgelig den 

velkjente Akropolishøyden og noen av de sjarmerende nabolagene i byen. 

Lunsj på egenhånd. På ettermiddagen sjekker vi inn på Royal Caribbean 

Cruises sitt skip "Enchantment of the Seas" for 7 netter i valgt lugar.  

Helpensjon inkludert under hele cruiset.  

Et stort antall utflukter tilbys i de forskjellige havnene og kan bookes 

direkte om bord.  
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Dag 3 Mykonos (Hellas) fra 08:00 til 18:00. En av de mest populære 

øyene i Egerhavet blant velstående og kjendiser. I henhold til gresk 

mytologi stedet der Zevs utkjempet et slag mot titanene. Kanskje får du 

øye på de kjente vindmøllene som er byens mest kjente landemerker? 

Dag 4 Santorini (Hellas) fra 08:00 til 18:00. Det sørligste medlemmet 

av øygruppen Kykladene har et italiensk navn som viser til sankt Irene. 

Populær øy for å gifte seg pga. sine romantiske kulisser med sitt 

krystallklare vann, nydelige solnedganger og karakteristiske hvite hus.  

 

Dag 5 Chania (Kreta, Hellas) fra 08:00 til 17:00. Byen Chania ligger på 

den nordvestlige delen av Kreta, som har blitt et velkjent feriemål for 

mange nordmenn. Ble i middelalderen kalt "Østens Venezia", ettersom 

venetianerne bygde den vakre havnen og med fyrtårnet som landemerke. 

I selve byen kan man besøke spennende markeder, museer og 

Janitsjarmoskeen.  

Dag 6 og 7 til havs: nyt fasilitetene om bord på skipet. Solarium er et 

inn- og utvendig bassengområde forbeholdt voksne. Prøv lykken i skipets 

eget casino, få en avslappende behandling i Vitality Spa, opplev et av de 

profesjonelle live-showene om bord, og test spennende mat og drikke i de 

mange restaurantene og barene etter en runde i skipets egne butikker.  
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Dag 8 Palma de Mallorca (Spania) fra 08:00 til 19:00. Soløya er et 

meget populært reisemål med sin fine blanding av gammelt og moderne, 

bymiljø og flott natur. Palma er faktisk en av de mest besøkte storbyene i 

Europa, og den fantastiske katelanske katedralen "Catedral la Seu" i 

gotisk stil et "must" å besøke.  

Dag 9 Barcelona, ved kai kl. 07:00. Utsjekk og ilandstigning. Lokalguide 

og egen buss venter på oss og tar oss med på rundtur i Barcelona. I 

tillegg til fotball er Barcelona kjent sin rike kulturarv og mange byggverk 

av Antoni Gaudí. Innsjekk på NH Collection Barcelona Podium for 1 natt.  

  
 

D10 Hjemreise 

Frokost og utsjekk fra hotellet. Transport med egen buss til flyplassen for 

innsjekk og hjemreise. Avgang kl. 12:40 med Lufthansa med ankomst 

Frankfurt kl. 14:50. Videre til Stavanger kl. 16:20, ankomst Sola lufthavn 

kl. 18:10.  
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Reisefakta 
Dato:  05.-14.11  2023 

Pris: kr. 16 990,-  

Påmeldingsfrist:  06.08. 2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Fly Stavanger – Athen / Barcelona – Stavanger med Lufthansa 

 Cruise 7 netter med Royal Caribbean i innvendig dobbeltlugar inkl. 

helpensjon 

 Havneavgifter og tips under cruiset 

 1 overnatting på 4* hotell i Athen inkl. frokost 

 Utflukt i Athen med lokalguide og egen buss 

 1 overnatting i Barcelona inkl. frokost 

 1 utflukt i Barcelona med lokalguide og egen buss 
 

Ikke inkludert: 

 Oppgradering til utvendig lugar pp. i DBL: kr. 1250,-  

 Oppgradering til utvendig lugar med balkong pp. i DBL: kr. 6000,-  

 Enkeltrom/lugar innvendig, tillegg: kr. 11 290,-  

 Enkeltrom/lugar utvendig, tillegg: kr. 12 850,-  
 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043  Hafrsfjord  

Telefon  51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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Nettside Enchantment of the Seas: 

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/enchantment-of-the-seas 
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