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Piren i Brighton. Foto: Bent Albinussen.

England
Fiskelandsbyen Honﬂeur. Foto: Bent Albinussen.

Royal Pavilion, Brighton. Foto: Bent Albinussen.

Sør-England
med cruise fra Southampton
Bli med på en tur til sør England med besøk til slott og hager. Trivelige kystbyer og innblikk i den britiske
sjøfartshistorien. Kombinerer turen med en fantastisk cruise med Royal Caribbeans nyoppussede skip
«Independence of the Seas». Vi tilbringer 6 netter om bord, nyter god mat, underholdning og aktiviteter
samt landstigninger i, Le Havre(Paris/Normandie), La Coruna og Bilbao (Spania).
Vel møtt til noen innholdsrike dager!!
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21.8. Bodø – Gardermoen – Gatwick
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før ﬂyavgang med Norwegian kl.1055, ankomst Gardermoen kl. 1225. Videre med
Norwegian 1305, ankomst Gatwick kl.
1425. Her står vår buss og venter på oss.
Vi kjører videre til Brighton, overnatting 3
netter, med middag på sentralt beliggende
Jurys Inn Brighton Hotel.
22.8. I Brighton. - & Hastings
Frokost, avreise. Kjører til Battle som ligger i East Sussex. Ikke så langt herfra var
slaget ved Hastings, Abbey og Battleﬁeld,
som utspant seg i 1066. Vi inntar en lunsj
i området. Tilbake til Brighton, hvor vi besøker Royal Pavilion, indisk/gotisk stil fra
1800 tallet. Tilhørte tidligere det britiske
kongehuset. Middag på hotellet.
23.8. Sissinghurst Castle og vinsmaking
Frokost, avreise. I dag blir det et besøk i
hageanlegget Sissinghurst Castle. Betegnes som virkelig prikken over i'en, et ﬂott
anlegg med alle mulige slags planter og
blomster. Lunsj i området. Etter oppholdet her fortsetter vi til Tenterden for vinsmaking på «The Chapel Down Winery».
Middag på hotellet. Kanskje en tur opp i
British Airways 360 tårn?
24.8. Brighton – Portsmouth
– Southampton
Frokost, avreise. Kjører til Portsmouth.
Her besøker vi «The old dockyard» med
skip fra ulike tidsepoker samt Mary Rose
museum. Vi spiser lunsj i området før vi
kjører til Southampton og går ombord på
cruise skipet til Royal Caribbeans, «Independence of the Seas, for 7 dager. Når vi
er kommet om bord, samles vi for et kort
velkomstmøte, og orientering om skipet.
Det vil bli avholdt et kort evakueringsmøte, der alle må delta. Vi spiser felles middag, samme tid/sted og bord hver kveld
under cruiset.

Cruisebåten. Foto: Bent Albinussen.

25. – 29. 8. Cruise med Independence of
the Seas
Under cruiset, har vi helpensjon, d.v.s.
frokost, lunsj og middag hver dag. Om bord
kan vi kjøpe utﬂukter til diverse steder. Ved
kai i Le Havre (Normandi kysten)er det et
ﬁnt besøk til Honﬂeur en ﬁskelandsby fra
1400 tallet, Frankrikes eldste trekirke St.
Catherine`s, samt et besøk til badebyen
Deauville, kanskje et besøk til Casinoet?
Mulighet også å melde seg på en tur til
Paris.
Besøker også La Coruna som er den
nest største byen i den nordvestre delen av
Spania. Byen La Coruña er en viktig havneby ved Atlanterhavet. Av severdigheter
man kan få oppleve er Slottet San Anton
og kirken av Santiago.
Bilbao står også på anløpslisten, en by
i Biscayabukten i Nord-Spania. Byen er
en viktig havneby med skipsverft, handel
og jernindustri. Bilbao har universitet og
et Guggenheim-museum, og sentrum for
Baskerland. Innbyggertall er ca. 400 000.
Baskerland med ca. 3. mil. innbyggere er
et historisk område som består av syv provinser fordelt mellom Spania og Frankrike.

På utﬂuktene kjøper hver og en sin
egen lunsj, alternativ eter vi lunsj når vi er
tilbake på skipet. På dagene er det tilbud
om mange aktiviteter, f. eks konkurranser
og underholdning i salongene eller ute på
dekk. Det ﬁnnes mange solstoler rundt
bassengområdet for soling og avslapping.
Finnes også for de som vil trimme og holde
seg i form, trimrom. Skjønnhetsbehandling
av alle slag kan bestilles på båtens ﬁne
spaavdeling (koster ekstra).
På kveldene kan vi overvære imponerende shower med profesjonelle artister
i båtens teater, det er ulike program hver
kveld. Vil man ikke se på show kan vi koble
av i noen av barene eller besøke kasinoet.
30.8. Southampton – Winchester
– Hever Castle – Gatwick – Bodø
Ankomst tidlig morgen havnen i Southampton. Her venter vår buss og guide,
som tar oss med til Winchester og deretter til Hever Castle for omvisning og
cream tea. Deretter til Gatwick, ﬂyavgang
Norwegian kl. 1500, ankomst Gardermoen
kl. 1805, videre til Bodø kl. 2145, ankomst
kl. 2315.

INFORMASJON

Pris pr. person i innvendig lugar kr. 19 500,- (Enkeltromstillegg Kr. 7 850,-)
I PRISEN INNGÅR: Fly som beskrevet, buss, 3 netter hotell i Brighton, 6 netter om bord cruise, 9 frokost, 9 middag, 5 lunsj. Lokalguide
Hastiongs&Battle, besøk på 1066 Battle of Hastings, Abbey og Battleﬁeld. Besøk på The Royal Pavilion, Brighton, vinsmaking på The
Chapel Down Winery, Tenterden, besøk på Sissinghurst Castle Garden, entre til D-day Museum, Portsmouth, lunch på Old Customs
House, Portsmouth. Besøk på Hever Castle&Gardens i Edenbridge.
Tilgjengelige lugarer for salg:
11 doble innvendige lugarer.
4 utsides doble lugarer. Tillegg kr. 1490,- pr. person.
10 doble innsides promenade. Tillegg kr. 660,- pr. person.
3 utsides lugarer med balkong. Tillegg kr. 5140,- pr. person.

OBS! Vi har avbestillingsfrist på denne reisen
senest 16 mai, så ønskes plass, bør en bestille i
god tid før 16 mai!
Link for div. program/utﬂukter:

http://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/
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