
Välkommen att följa med på denna fantastiska resa med vår 
egen färdledare!

MEDELHAVETS PÄRLOR

8 nätter  
med det bästa 

av västra  
Medelhavet



Vad finns ombord?
Restaurangalternativ, barer och caféer: 18. Övrigt: Poolområden (inne och ute) med bubbelpooler, vatten-
rutschkana, F1 simulator, 4D bio, sportplan, spelhall, casino, spa och gym.

Fartygsfakta MSC Fantasia
Antal passagerare 4363 • Besättning 1370 • Längd 333 m • Bredd 38 m • Höjd 67 m • Byggår 2008

Vi inleder denna gruppresa med att uppleva 
Liguriens hjärta – vackra Genoa. För att 
sedan, under en vecka, kryssa runt bland 
västra Medelhavets pärlor. Ombord på 
kryssningsfartyget MSC Fantasia finns allt 
du kan önska dig. Livet blir enkelt och utan 
stress när man kryssar i gott sällskap ombord 
på MSC Cruises. Vi upplever tillsammans 
Cannes på Franska rivieran, Palma på det 
alltid lika populära Mallorca, Gaudis mästerliga 

Barcelona, idylliska Ajaccio på Korsika, den 
eviga staden Rom och slutligen nationalparken 
Cinque Terre som återfinns på Unescos 
världsarvslista. Njut av den kravlösa tillvaron 
– upplev, koppla av, sola och ta dagen som den 
kommer. För den som vill finns utflykter i varje 
hamn, och tack vare det rika utbudet ombord 
finns det något som passar alla. 

Sätt guldkant på vardagen med denna drömresa! 

Medelhavets pärlor späckat 
med kultur och historia
Välkommen att följa med på denna fantastiska resa  
med vår egen färdledare!



27 oktober
Resa till Genoa (Italien)
Vi flyger tidig morgon från Göteborg och 
efter ett kort byte i Europa, fortsätter vi 
direkt över alperna söderut mot Genoa.  
Vid ankomst i den liguriska pärlan Genoa 
väntar vår privata buss som tar oss till hotell 
Best Western Metropoli ***+.  
Hotellet ligger strategiskt mitt i hjärtat av 
stan och vår privata transfer dit tar cirka 
25 minuter. Efter att vi checkat in är det fritt 
att uppleva allt staden har att erbjuda och 
bekanta sig med närområdet. Varför inte 
besöka Christopher Columbus stenhus som 
han lämnade efter sig innan han seglade över 
Atlanten och upptäckte Amerika? På kvällen 
anordnas gemensam middag till självkost-
nadspris för de som vill.
Måltider: Ingen

28 oktober
Genoa (Italien)
Efter en god hotellfrukost ligger anrika Genoa 
vid dina fötter och du har egen aktivitet 
fram till lunch. Kanske vill du promenera på 
den världskända gatan Via Garibaldi med alla 
sina palats, fotografera Carlo Felice teatern 
eller utforska i hamnen Porto Antico? 
Du bestämmer själv hur du vill lägga upp 
förmiddagen. Vid lunchtid checkar vi ut från 
hotellet och blir hämtade av vår privata buss 
som tar oss till hamnen på cirka 15 minuter 
där vi checkar in på vårt hem för de närmsta 
7 nätterna, fartyget MSC Fantasia.
Måltider: Helpension

29 oktober
Cannes (Frankrike)
En heldag på den Franska rivieran inleder 
vår kryssning. Upplev den sydfranska pärlan 
Cannes med sin palmkantade strandprome-
nad, gamla borg på höjden och lyxiga marina 
intill den stora kongresshallen som varje vår 
inhyser den världsberömda filmfestivalen 
som lockar storstjärnor. För de som vill be-
söka någon annan ort så ligger guldkornen 
Juan-les-Pins, Antibes, Monte Carlo och 
inte minst Nice inom behaglig avstånd. 
Måltider: Helpension

30 oktober
Palma (Mallorca/Spanien)
Vackert innästlad mitt på Mallorcas södra 
kust ligger Palma, ett Barcelona i miniatyr. 
Ön lockar mellan april och oktober stora 
mängder soldyrkande turister men huvud-
orten Palma förblir vanligtvis en weekend-
destination eller något man utforskar över 
dagen. Du kan med fördel äta tapas i gamla 
stan, shoppa i moderna butiker i nya stan 
och samtidigt besöka den mäktiga 1300-
tals katedralen La Seu. Önskar du se mer av 
ön, stränder och små fiskebyar finns flerta-
let utflykter som alla har sin charm. 
Måltider: Helpension

31 oktober
Barcelona (Spanien)
Kataloniens världsstad Barcelona utgör vårt 
tredje hamnstopp. Här rekommenderas en 
heldagstur till fots eller buss med guidning  
så att man inte missar något. Parc Guell,  
La Sagrada Familia, Gotiska kvarteren, 
Olympiska hamnen och La Rambla är bara 
några av de sevärdheter som återfinns här. 
Kultur, historia och shopping – Barcelona 
har allt!
Måltider: Helpension

1 november
Ajaccio (Korsika/Frankrike)
Korsika är en idyllisk fransk ö i höjd med 
italienska Rom på kartan. Här varvas gamla 
charmiga byar med grönskande omgivningar 
med bl.a. fritt växande lavendel. Den gamle 
franske militären och politikern Napoleon 
Bonaparte föddes i Ajaccio och stoltheten 
från staden över byns son är väldigt synlig. 
Har vi tur är det marknad på torget där det 
handlas med ostar, charkuterier, nougat, 
grönsaker och tvålar. Allting givetvis lokalt 
producerat på Korsika.
Måltider: Helpension

2 november
Civitavecchia (Rom/Italien)
Den Eviga Staden erbjuder något för alla, 
stora som små. Det bekväma sättet att upp-
leva allting är med en guidad busstur men 
det går minst lika bra att promenera till fots 
och se alla landmärken som gjort Rom och 
Vatikanen världsberömt. Rom är en perfekt 
destination för att slå sig ner, äta en god 
pasta till lunch och runda av med en kaffe 
och glass samtidigt som man bara tittar på 
folk och insuper atmosfären.
Måltider: Helpension

3 november
La Spezia (Cinque Terre/Italien)
Cinque Terre är namnet på fem små byar 
som ligger i de östra delarna av den italienska 
Ligurien-kusten mellan La Spezia och Genoa, 
även kallad Italiens riviera. Den Italienska  
rivieran sträcker sig från den franska 
gränsen i väster till Toscana och kallas även 
blomsterrivieran tack vare alla färgrika 
blomsterodlingar. Hamnstoppet är som 
gjort för spektakulära naturupplevelser och 
vandringar av olika svårighetsgrad. Utflyk-
ter erbjuds även under dagen till Florens 
och Pisa.
Måltider: Helpension

4 november
Genoa (Italien)
Tillbaka i Genoa checkar vi ut från fartyget 
och åker vår privata buss till flygplatsen för 
hemresa. Efter ett byte i en europeisk stad är 
vi hemma i Göteborg på kvällen. Med oss 
hem har vi oförglömliga minnen och unika 
upplevelser. En resa som är svår att beskri-
va med ord utan måste upplevas.
Måltider: Frukost

Program 27 oktober–4 november 2018



27 okt–4 nov 2018
Del i dubbelrum/del i insides dubbelhytt  fr. 15.495:–/person

I priset ingår
• Flyg Göteborg – Genoa t/r med byte i Europa vid ut- och 

hemresa.
• Dagsaktuella flygtillägg som flygskatter, bränsletillägg m.m. 

(kan komma att ändras vid biljettering)
• Ankomsttransfer med gemensam buss från flygplatsen i 

Genoa till hotellet den 27 oktober.
• 1 övernattning den 27-28 oktober på Best Western Metropoli 

***+ i Genoa inklusive frukost.
• Kryssningstransfer med gemensam buss från hotellet till 

hamnen i Genoa den 28 oktober.
• Del i dubbelhytt (Insides Fantastica) ombord på MSC 

Fantasia den 28 oktober – 4 november inklusive helpension, 
underhållning, dricks, de flesta aktiviteter, lokala skatter och 
hamnavgifter.

• Hemresetransfer den 4 november med gemensam buss från 
hamnen till flygplatsen.

• Svensktalande färdledare i form av Kryssningsspecialist 
Christoffer Johansson från Resia Kungsbacka.

• Incheckat bagage á 1 x 23 kg/person på alla flygningar samt 8 
kg/person i handbagage.

• Resias support, administration och stöd kring resan från 
bokningstillfälle till efter hemkomst.

Tillägg
Utsideshytt med fönster 1400:–/person
Balkonghytt 2600:–/person
Extrabädd för tredje person barn (2–11 år) 6350:–/person
Extrabädd för tredje person ungdom (12–17 år) 7750:–/person
Extrabädd för tredje person vuxen 8750:–/person
Extrabädd för fjärde person barn (2–11 år) 6350:–/person
Extrabädd för fjärde person ungdom (12–17 år) 7750:–/person
Extrabädd för fjärde person vuxen 8750:–/person
Enkelrum samt singelhytt mot förfrågan
Avbeställningsförsäkring via Solid fr. 1155:–/person (beroende 
på val av hyttkategori)
Kompletterande reseförsäkring via Solid 220:–/person

Anmälan och betalningsvillkor
Anmälan till Resia Kungsbacka. Antalet platser är begränsat. 
Handpenning á 5000:–/person ska erläggas senast 7 dagar efter 
bekräftad bokning tillsammans med en passkopia. Vänligen upp-
ge om ni önskar boka Insides-, Utsides- eller Balkonghytt.

Teknisk arrangör: 
Resia

Allmänna resevillkor

Försäkring
Tänk på att du behöver ha fullgod reseförsäkring 
när du reser. 

Avbokningsregler
Samtliga avbokningar debiteras med vid tillfället 
erlagt belopp om avbeställningsskydd ej tecknats.

Övriga utflykter – Kryssningen
Vi rekommenderar att förboka utflykter under 
kryssningen som kan vara av intresse då det är 
begränsat antal platser. Bokas senast 60 dagar 
innan avresa.

Namnrapportering
Observera att namnen måste överensstämma 
med stavningen i passen hos resenärerna. Resia an-
svarar ej för ev. konsekvenser av felaktigt lämnade 
namnuppgifter.

Övrigt
Exakt tid och plats för samling meddelas cirka två 
veckor före avresa.
Resia tillhör Resia Travel Group och är ett stabilt 
företag med högsta kreditvärdighet som är med-
lem i Svenska Resebyråföreningen (SRF). Genom 
vårt medlemskap i SRF kan ni vara försäkrade om 
att Resia ställer erforderliga garantier till Kammar-
kollegiet. Det gör att ni som kund alltid är skyddade 
enligt Resegarantilagen mot följande händelser om 
ni bokar en ”Paketresa” (enligt definition i paketre-
selagen) hos Resia.

1. Kostnader för inställd resa som uppkommer på
grund av konkurs hos ett flygbolag eller en annan
underleverantör till Resia.

2. Kostnader för inställd resa som uppkommer
på grund av naturkatastrof, strejk eller annan
ingripande s.k. force majeure-händelse.

Prisjustering
Priset baserar sig på att minimum 16 personer 
deltager enligt program ovan. Vid lägre antal 
förbehåller Resia sig rätten att justera priset. Vid 
avvikelser i valutakurs förbehåller
sig Resia rätten att justera priset. De dagsak-
tuella flygskatterna kan komma att justeras vid 
biljettering.

Ansvar
Resia friskriver sig från ansvar enligt paketresela-
gen för kostnader eller ändringar i program som 
drabbar resenären, som kan komma att uppstå 
på grund av omständigheter utanför vår kontroll 
t ex ”Force Majeure”, tidtabellsförändringar, nya 
flygskatter, bränsletillägg etc.

Force majeure
Resia ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan 
skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller 
-föreläggande, krigshändelse, strejk, naturka-
tastrof eller annan liknande omständighet eller 
händelse som ligger utanför Resia kontroll. Om en 
omständighet enligt föregående stycke inträffar 

äger Resia rätt att häva avtalet. Den enskilde 
resenären äger därvid inte rätt till någon ersättning 
eller skadestånd.

Friskrivning
Resia reserverar sig för eventuella program, pris 
och tidtabellsändringar utanför den tekniska 
arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar Resia för 
eventuella skador som beror på underleverantör 
som Resia anlitat för att utföra tjänst som ingår 
i Paketresearrangemanget, såsom t ex inställda 
eller försenade flyg. Den enskilde Resenärens 
eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt 
mot berörd underleverantör.

Kundens och Resenärens ansvar
Den enskilde resenären ansvarar för att omgående 
vid mottagandet av dokumentation, oavsett i 
vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat 
sätt) avseende Paketresearrangemanget, kont-
rollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om 
någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgå-
ende meddelas till Resia. Den enskilde Resenären 
ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i 
fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som 
krävs för Paketresearrangemanget.

www.resia.se  0771-92 92 92

*Vi rekommenderar att du vid bokning köper MSC Cruises prisvärda All Inclusive dryckespaket för att få en så smidig kryssning som möjligt. 
Dryckespaketet innehåller en obegränsad mängd öl, vin, drinkar, läsk, juice och vatten på flaska i fartygets alla restauranger och barer.  
Priset är endast 240:–/vuxen/dygn (totalt 1680:–/vecka) eller 110:–/barn/dygn (totalt 770:–/vecka).


