
 
 
 

MEDELHAVSKRYSSNING 29/5 – 6/6 2021 
 

Barcelona - Palma – Marseilles – Pisa/Florens - Rom – Neapel/Capri 
 
Följ med på en kryssning i Medelhavet med Harmony of the Seas. Detta är ett av de sju havens 
häftigaste kryssningsfartyg. Efter en god natts sömn äter vi frukost på den egna balkongen (tillval), 
samtidigt som vi anlöper en ny plats och gör oss redo för nya äventyr. Det är då man förstår det geniala 
med en kryssning. Varje dag för något nytt med sig och tillsammans skapar vi nya minnen. 

 
I PRISET INGÅR 12726:- pp 

 
• Transfer från flygplatsen till hotellet/hamnen/flygplatsen 

• 1 natt på hotell i Barcelona inkl. halvpension (middag samt frukost) 

• Stadsrundtur i Barcelona med lokalguide 

• Sju nätters kryssning i vald hyttkategori ombord på Harmony of the Seas 

• Helpension ombord exkl. dryck (dryckespaket kan beställas genom rederiet) 

• Roomservice mellan 05-24 

• Underhållning i världsklass (bla Grease) och en mängd aktiviteter  

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord 

• reseledare 
 
TILLÄGG PER PERSON 

 
• Enkelrumstillägg 400:- 

• Enkelhyttstillägg insides 7700:- 

• Dubbelhytt utsides 3300:- 

• Dubbelhytt utsides balkong 5500:- 

• Flygbiljetter tillkommer om ca 3000:- dessa priser släpps 11 månader innan avresa 

 
 
 



BOKAS ENSKILT VIA REDERIET, CA PRISER 

• Dryckespaket Deluxe: 500:- per person och dag. 

• Dryckespaket Refreshment: 250:- per person och dag. 

• Läskpaket (Classic Soda Package): 90:- per person och dag. 
 
 

KRYSSNINGSSCHEMA 
 

DAG  HAMN  ANKOMST  AVGÅNG 
 
30 maj  Barcelona    18.00 
31 maj  Palma de Mallorca 08.00  16.00 
1 juni  Marseilles  09.00  18.00 
2 juni  Pisa/Florens (la Spezia) 08.30  20.30 
3 juni  Rom (Civitavecchia) 07.00  20.00 
4 juni  Neapel  07.00  19.00 
5 juni  till havs 
6 juni  Barcelona  05.00 
 
DAGSPROGRAM 
 
 
Dag 1 • 29 maj  Vi lämnar Kastrup på morgonen och kommer till Barcelona 
 Vår buss möter upp oss och tar oss till vårt hotell. Gemensam middag på 

kvällen. 
 
 
Dag 2 • 30 maj Vi börjar dagen med frukost på vårt hotell. Fri tid innan det är dags att 

checka in på Harmony lagom till lunch. Vi lämnar kaj kl.18.00, så vi har tid 
att i lugn och ro packa upp och bekanta oss med vårt nya hem för de 
närmaste dagarna. Välkomna ombord! 

 
 
 
 
Dag 3 • 31 maj Idag anländer vi till semesterparadiset Mallorcas huvudort Palma. Ön som 

kantas av vackra klippor, spännande grottor och underbara stränder har 
varit en favorit hos svenskarna i 50 år. Palma erbjuder högklassig 
shopping, fina restauranger och intressanta byggnader. 

 
 
Dag 4 • 1juni Marseille är den äldsta staden i Frankrike och näst störst efter Paris. Om 

du vill ha den bästa utsikten finns det bara ett ställe att gå till, Notre Dame 
de la Garde, som tornar upp sig 154 meter över marken. Strosa runt i 
Vieux Port, som en gång var porten till Medelhavet. Här hittar du den 
populära teatern Théâtre National de la Criée och flera restauranger. 

 
 
Dag 5 • 2 juni Hamnstaden La Spezia är omringad av det spektakulära toskanska 

landskapet. Härifrån reserdu om du vill uppleva Florens, den italienska 



renässansens födelsestad och hem för museer, flotta restauranger och 
konstgallerier i världsklass. 
Sug åt dig alla intryck från den fantastiska katedralen (Santa Maria del 
Fiori), se Galileos första teleskop på vetenskapsmuseet eller hinn med lite 
shopping på San Lorenzo-marknaden. 
Om du redan har varit i Florens kan du besöka närliggande Pisa och se 
det berömda lutande tornet eller gå en tur till fots mellan de vackra byarna 
i Cinque Terre. 
 
 

Dag 6 • 3 juni Rom, ”den eviga staden”. På varje gata, i varje gathörn, på varje piazza, i 
varje gränd finns något vackert att se. 
Passa på att sitta ned på en uteservering och njut en ”cappuccino” och 
ljuvligt god italiensk glass. Peterskyrkan, Forum Romanum, Capitolium, 
Spanska trappan, Piazza 
Navona, Colosseum och Fontana di Trevi är några av de välkända 
sevärdheter vi finner i denna stad. Hamnen Civitavecchia ligger en och en 
halv timme utanför Roms 
centrum och en dagstur till staden rekommenderas starkt. 
Har ni varit i Rom tidigare så kan ni passa på att ta del av ”i 
hamnrabatterna” ombord fartygets spa eller bara luta er tillbaka och njuta 
av stillsamheten. 
 
 

Dag 7 • 4 juni I skuggan av Vesuvius bjuder Neapelbukten på en oöverträffad variation. 
Besök den romerska staden Pompeji, perfekt bevarad under vulkanaska i 
århundraden. Känn den soliga glamouren på ön Capri eller njut av 
utsikten från Sorrento, staden på klippan, medan du provsmakar ett glas 
limoncello, den lokala citronlikören. 

 
 
Dag 8 • 5 juni Äntligen en dag till havs. Idag spenderar vi dagen ombord på Harmony of 

the Seas. Njut av solens värmande strålar och läs ut den där boken som 
du inte hunnit lägga tid på tidigare. 
Ombord Harmony erbjuds en mängd olika aktiviteter; lär dig mer om viner 
under en vinprovning ledd av de kunniga sommeliererna ombord, gå en 
danskurs och imponera på 
vännerna när ni kommer hem eller unna dig en lyxig spa-behandling. Det 
finns något för alla. 
 

Dag 9 • 6 juni  Vi kliver av fartyget efter frukost på morgonen och transferbussen tar oss 
vidare till flygplatsen. Väl på Kastrup väntar en ny buss på oss. 

  
 

 

 

 

Harmony of the Seas är världens näst största kryssningsfartyg och fram till 2018 var det störst i världen. 
Fartyget gjorde sin första resa 2016 och flyttade då ner Oasis of the Seas och Allure of the Seas från 



tronen genom att bli världens största kryssningsfartyg. Med en marginal på bara 2 m på längden och 5 
m på bredden intog Harmony of the Seas 1:a platsen från sina två systerfartyg och behöll den i tre år, 
då det 1000 ton tyngre kryssningsfartyget Symphony of the Seas gjorde sin första resa våren 2018. 

Fakta om Harmony of the Seas 

• Storlek: 226 963 ton 
• Längd och bredd: 362 m och 65,7 m 
• Antal passagerare: max 6 687 
• Besättningsmedlemmar: ca 2200 
• Antal hytter: 2 747 
• Antal däck: 18, varav 16 för gäster 
• Hastighet: 46 km/h 
• Första resa: maj 2016 

Vad finns att göra ombord? 

Harmony of the Seas är som en enda stor äventyrspark till sjöss! Precis som sina systerskepp erbjuder 
Royal Caribbean här ett helt enastående skepp med aktiviteter och underhållning i hög klass från 
morgon till kväll. Vill du ta de lugnt i någon av poolerna bege dig till däck 15 där kan du sjunka ner i en 
loungestol och sedan ta ett dopp i några av de fyra stora poolerna. Vill du varva ner från alla aktiviteter 
lämna först av barnen på däck 14 i någon av alla barnklubbar och smit sedan in i The Solarium - 
loungeområdet endast för vuxna. Gillar du både vatten och äventyr kan du slänga dig ut någon av de tre 
vattenrutschbanorna i The Perfect Storm eller testa balansen i någon av de två surfsimulatorerna 
ombord. Vill du få fler adrenalinkickar kan du alltid åka linbana över the Boardwalk - skeppets egna 
strandpromenad. 

Shower och uppträdanden i världsklass 

Efter en hel dag med fullspäckade aktiviteter kan det var på sin plats att njuta av den underhållning som 
erbjuds inom musik, dans och show ombord. Precis som hos övriga systerskepp i Oasis-klassen hittar 
du i fören på Harmony of the Seas amfiteatern AquaTheater. Här får du uppleva högklassig 
vattenakrobatik och se dem dyka ner i den djupa poolen med havet i bakgrunden. På den stora teatern 
med plats för 1 400 gäster sätts Grease upp under flera kvällar och vill du vara säker på en bra plats 
rekommenderar vi att boka i förväg. 

På däck 14 finns ett område endast för vuxna 

Längst fram på däck 14 och två våningar uppåt finner du som nämnts tidigare the Solarium - området 
endast för vuxna där åldersgränsen är 16 år. I the Solarium finns ett väl tilltaget loungeområde med 
sköna stolar och underbar havsutsikt. Här finner du även en bar och två jacuzzis. I Solarium Bistro hittar 
ni mat som ingår i biljetten till både frukost, lunch och middag. Det finns ofta ett par huvudrätter att välja 
mellan. Det finns ett stort utbud av förrätter och efterrätter. Här erbjuds det lite lättare rätter än den 
typiska buffétrestaurangen Windjammer som finns på flertalet av Royal Caribbeans skepp. 

 

 

Poolområdena hittar du på däck 15 



Poolområdet ombord Harmony of the Seas finns på däck 15 och här hittar ni fyra olika områden som blir 
naturligt uppdelade av Central Park några våningar ner. På varsin sida av Central Park i främre delen 
av skeppet finns det två stora poolområden. Det största poolområdet och Beach Pool, poolen som ska 
efterlikna en strand. Här finns också två barer, jacuzzis och gott om loungestolar att slå sig ner i på däck 
15. Lite längre bak på samma däck hittar du på högersidan Splashaway Bay för de minsta barnen. 
Splashaway Bay är ett stort vattenområde att leka i och här finns vattenrutschbanor, pooler, jacuzzis 
och färgglada figurer som sprutar vatten. På andra sidan Central Park på samma däck finns Sport Pool 
med möjlighet till mer aktiva vattenlekar om man känner för det. Det finns också ett område för de allra 
minsta som fortfarande bär blöja. 

När du är hungrig finns över 20 matställen att välja bland 

På Harmony of the Seas finns en huvudrestaurang som sträcker sig över tre våningar. Beroende på om 
du väljer tidig, sen eller sk. my time-dining blir du placerad på olika våningar. På våning tre i American 
Icon-restaurangen sitter du vid den tidiga sittningen kl. 18 eller den sena kl. 20:30. På övriga två 
våningar gäller my time-dining då du kan äta närsom mellan 17:30 och 21:30. Dock rekommenderar vi 
dig att ändå faktiskt reservera en tid för att att det ska gå smidigt. När det gäller specialkost är Royal 
Caribbean väldigt tillmötesgående och antingen kan ni informera om detta redan innan ni går ombord 
alternativt direkt till er servitör första dagen. 

I huvudrestaurangen serveras också frukost och då behöver ni inte reservera bord. Här finns både en 
stor frukostbuffé och möjlighet att beställa från en meny. Lunch serveras också här men bara under 
dagar till havs. 

Precis som på övriga Royal Caribbeans skepp finns det en buffétrestaurang ombord. I Windjammer 
hittar ni en salladsbar, stort utbud av varma rätter, grillstation och en uppsjö av efterrätter. Trots att det 
ofta är en del folk i buffétrestaurangen är personalen snabb att servera och gör att det går smidigt för 
resenärerna. I buffétrestaurangen serveras även frukost och lunch. 

Vill ni komma ifrån en del folk när det är dgsx att äta är Park Café som ligger mitt inne i det grönskande 
Central Park på däck 8 ett bra alternativ. Här kan ni komponera ihop egna bagels och sallader. Miljön är 
avslappnad och här kan du äta både frukost och lunch medan du faktiskt ser himlen ovanför dig. 

  

Bokning görs via Lennart Karlsson, 070-6708034. Anmälan är bindande och 
varje deltagare debiteras en anmälningsavgift om 2000:- som räknas av på 
slutbetalningen.  
Uppge namn enligt pass, gärna en kopia av passet, adress, mobilnummer, 
mailadress, val av hytt samt ev. matallergi. 
 
Vid intresse kan vi ordna buss till och från Kastrup. Uppge om ni har intresse 
för detta till Lennart så ser vi hur många det blir. 
 
Varmt välkomna att boka er resa! 
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