
 
 
 

MEDELHAVSKRYSSNING 7-15 maj 2022 
 

Barcelona - Palma – Marseilles – Pisa/Florens - Rom – Neapel/Capri 
 
Följ med på en kryssning i Medelhavet med Wonder of the Seas. Detta är ett av de sju havens 
häftigaste kryssningsfartyg och sjösätts i mars 2022. 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 19945:- pp 
 

• Transfer från flygplatsen till hotellet/hamnen/flygplatsen 
• 1 natt i del i dubbelrum på hotell i Barcelona inkl. halvpension (middag samt frukost) 
• Stadsrundtur i Barcelona med lokalguide 
• Citytax Barcelona 
• Sju nätters kryssning i del i dubbelhytt insides ombord på Wonder of the Seas 
• Helpension ombord exkl. dryck (dryckespaket kan beställas genom rederiet) 
• Roomservice ombord mellan 05-24 
• Underhållning i världsklass och en mängd aktiviteter  
• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord 
• Reseledare 
• Buss till och från Kastrup 
• Flyg Kastrup/Barcelona t/r 

 
TILLÄGG PER PERSON 

 
• Enkelrumstillägg 700:- 
• Enkelhyttstillägg insides 10415:- 
• Dubbelhytt utsides med fönster 1500:- 
• Dubbelhytt utsides balkong 5600:- 
• Dubbelhytt insides med balkong mot Central Park 3600:- 



 
KRYSSNINGSSCHEMA 

 
DAG  HAMN  ANKOMST  AVGÅNG 
 
8 maj  Barcelona    18.00 
9 maj  Palma de Mallorca 08.00  16.00 
10 maj  Marseilles  09.00  18.00 
11 maj  Pisa/Florens (la Spezia) 08.30  20.30 
12 maj  Rom (Civitavecchia) 07.00  20.00 
13 maj  Neapel  07.00  20.00 
14 maj  till havs 
15 maj  Barcelona  05.00 
 
DAGSPROGRAM 
 
 
Dag 1 • 7 maj  Vi lämnar Kastrup på eftermiddagen och kommer till Barcelona. Flygtider 

15.20-18.20. 
 Vår buss möter upp oss och tar oss till vårt hotell. Gemensam middag på 

kvällen. (ingår mineralvatten och ett glas vin/läsk) 
 
Dag 2 • 8 maj Vi börjar dagen med frukost på vårt hotell. Bussen tar oss på en rejäl 

stadsrundtur innan vi åker till hamnen och checkar in. 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 • 9 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 • 10 maj 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 • 11 maj Hamnstaden La Spezia är omringad av det spektakulära toskanska 

landskapet. Härifrån reser du 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 • 12 maj 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 1 ½ 
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 • 13 maj 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 • 14 maj Äntligen en dag till havs. Idag spenderar vi dagen ombord på Wonder of 

the Seas. Njut av solens värmande strålar och läs ut den där boken som 
du inte hunnit lägga tid på tidigare. 
Ombord Wonder 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 • 15 maj  Vi kliver av fartyget efter frukost på morgonen och transferbussen tar oss 
vidare till flygplatsen. Väl på Kastrup väntar en ny buss på oss. Flygtider 
13.05-16.05. 

 

 

Wonder of the Seas 
Det handlar egentligen inte om att vara störst. Det råkar bara vara något som krävs 
för att erbjuda mycket för många – utan att kompromissa. Välkommen ombord på 
Wonder of the Seas och världens största klass av kryssningsfartyg.  
 
Wonder of the Seas är världens största kryssningsfartyg. Det är 362 meter långt, 64 
meter brett och 18 däck högt. Fartyget har 28670 hytter i olika kategorier. Ombord 
kan det vara upp till 5600-7000 gäster och  2400 personer i besättningen. Fartyget är 
byggt för alla dessa människor och det känns aldrig trångt ombord. Man får känslan 
av att bo på ett resorthotell som flyttar sig mellan sevärdheterna!  
Fartyget bjuder på olika delar med faciliteter och aktiviteter du aldrig tidigare sett på 
de sju haven. Några är Boardwalk, Här finns något för alla åldrar. 



 
• Med parken Central Park har skapats en äkta utomhusmiljö ombord. Här finns 
öppna ytor, lummiga grönområden, stigar och promenadvägar, uteserveringar, 
butiker, galleri, konserter och gatuartister. Ni som väljer insideshytt med balkong får 
utsikt över denna park. 
 
• Strandpromenaden Boardwalk i gammaldags stil.. Här finns lite enklare barer och 
restauranger, butiker och mycket mer, och det blir den naturliga samlingsplatsen för 
alla familjer. 
 
• Unika AquaTheater passar för spektakulära shower med luftakrobater.  
 
Maila er bokning till Lennart Karlsson spfmarkaryd@telia.com snarast.  
 
I mailet anger ni: 
 
Fullständiga namn enligt pass 
Födelsedatum 
Adress  
Mobilnummer 
Mailadress (all inbetalning kommer via mail) 
Val av hyttkategori 
Matallergi eller annan info som vi böra veta 
  
Anmälan är bindande och varje deltagare debiteras en anmälningsavgift om 2000:- 
som räknas av på slutbetalningen.  
 
Vi måste vara minst 40 personer för att kunna genomföra resan och vi reserverar oss 
för prisändringar som kan komma att bli pga Coronapandemin.  
 
Varmt välkomna att boka er resa! 
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