
 
   

 

Kryssning över Atlanten  

Från Savona/Italien till Santos/Brasilien 

21 dagar ombord på Costa Fascinosa 
17.11 – 8.12.2019 

i samarbete med svenska kryssningsspecialisten Globetrotter 

 

KRYSSNINGEN OCH TIDTABELL        

 

Denna kryssning över Atlanten ger lugna dagar till havs där man deltar – eller inte deltar – i 

alla de aktiviteter ett modernt kryssningsfartyg erbjuder. 

 

Innan fartyget helt lämnar Europa hinns med några hamnar i Frankrike, Spanien och på 

Kanarieöarna. Strandhugg i Marseilles, Barcelona, Cadiz, Arrecife, Las Palmas, St. Cruz de 

Tenerife ger möjlighet att gå i land och uppleva nya städer varje dag. Innan ankomst till 

Brasilien hinner man vila upp sig före fartyget anländer till Salvador de Bahia, Ilheus, Rio de 

Janeiro och Ilha Grande och slutligen slutdestinationen Santos (Sao Paulo). 

 

Läs mer om kryssningen, hamnarna och de utfärder som erbjuds på Costa Cruises svenska 

hemsida, följ länken nedan: 

https://www.costacruises.se/cruises/SVN12080/FS20191117.html 

 

 



 
   

Kryssningsrutt: 

  

DAG DATUM HAMN ANK AVG 

1 17-11 Sun Savona (Italy) - 16:30 

2 18-11 Mon Marseilles (France) 08:00 17:00 

3 19-11 Tue Barcelona (Spain) 08:00 17:00 

4 20-11 Wed Cruising - - 

5 21-11 Thu Cadiz (Spain) 08:00 18:00 

6 22-11 Fri Cruising - - 

7 23-11 Sat Arrecife (Canary Islands) 09:00 19:00 

8 24-11 Sun Las Palmas (Canary Islands) 08:00 22:00 

9 25-11 Mon St. Cruz de Tenerife (Canary 
Islands) 08:00 18:00 

10 26-11 Tue Cruising - - 

11 27-11 Wed Cruising - - 

12 28-11 Thu Cruising - - 

13 29-11 Fri Cruising - - 

14 30-11 Sat Cruising - - 

15 01-12 Sun Cruising - - 

16 02-12 Mon Salvador de Bahia (Brazil) 09:00 19:00 

17 03-12 Tue Ilheus (Brazil) 08:00 18:00 

18 04-12 Wed Cruising - - 

19 05-12 Thu Rio de Janeiro (Brazil) 08:00 23:00 

20 06-12 Fri Abraao (Ilha Grande) 08:00 20:00 

21 07-12 Sat Santos (Brazil) 08:00 - 

 

 

FLYG        

 

Resan utgår från Stockholm Arlanda och sker med reguljärflyg. Flyg med Norwegian från 

Stockholm till Nice, härifrån går en transfer med rederiets buss till Savona. I Brasilien transfer 

från fartyget i Santos till Sao Paulo, för hemresa med Air France (via Paris) till Stockholm med 

ankomst den 8.12. 

 

 

PRISER OCH VILLKOR        

 

SEK Pris per person i dubbel 

Hyttkategori         Pris 

IC 16 825:- 

IP 17 795:- 

EC 21 675:- 

BC 25 075:- 

BP 25 990:- 

 

 

 

Observera att priserna är dagspriser och 

kan ha ändrats. Priserna anges i SEK och 

räknas om till euro vid betalningstillfället. 

Andra hyttkategorier kan erbjudas på 

förfrågan. 

Axtours förmedlar denna resa som 

arrangeras av kryssningsspecialisten 

Globetrotter. 



 
   

I priset ingår: 

Flyg med Norwegian från Stockholm till Nice, transfer Costas buss Nice -Savona, kryssning i 

vald hytt. Helpension och dricks ingår medan drycker tillkommer. Transfer från Santos till 

Sao Paolo, hemresa med Air France (via Paris till Stockholm). 

 

Tillkommer: 

Drycker (se dryckespaketalternativ nedan), personliga utgifter, utfärder och annat som inte 

nämns ovan. 

 

Dryckespaket: 

Dryckespaket Pranzo e Cena 3080:-/person (till måltiderna) , Piu Gusto 6070:-/person (även 

ett urval av drycker från barer). Detta avser drycker per glas ur ett standardsortiment (vin, 

öl, läsk och vatten). 

 

Avbokningsregler:  

Från bokning till och med 60 dagar före avresa avbokningskostnad 25% av kryssningens pris, 

60-30 dagar före avresa 50%, 30-15 dagar före avresa 75%, 15-0 dagar före avresa 100% 

Avbokningskostnad för flyget är det full kostnad så snart en bokning är bekräftad (flyget är i 

nuläget kostnad 9841:-/person). Till detta kommer expeditionskostnader om 75 

euro/person. 

 

Betalning: 

Anmälningsavgift 25% av resans pris plus 500:- sek och kostnad för flyget erläggs omgående. 

Slutbetalning senast 60 dagar före avresa. 

 

FARTYGET        

 

Costa Fascinosa är en perfekt plats för en informell semester.  

Med 114 500 ton är det ett av de största italienska handelsfartygen. Fartygets däck har 

utvecklats i ett projekt för att hedra teatern och har fått sina namn efter kända personer 

som: Zjivago, Aida, Tosca. Hjärtat av Costa Fascinosa det enorma atriet som öppnas med den 

centrala trappan till nio däck, från däck 3 till 13. Området har stora speglar som förbättrar 

den visuella effekten, och öppna hissar. Moderna och mångfasetterade konstverk pryder 

inredningen. 

 

Hytter 

Insideshytter (IP, IC) och utsideshytter (EC med fönster) och utsideshytter med balkong (BP, 

BC).  

I hytten finns: 

•Luftkonditionering med justerbar termostat 

•Interaktiv flat-screen-TV med satellituppkoppling 

•Fräscha lakan som byts ut regelbundet (lakan och handdukar) 

•En minibar och rumservice dygnet runt (mot en avgift)  

•Stewardservice tillgänglig dygnet runt 

•Kassaskåp 

•Wi-Fi tillgängligt (mot en avgift)  

•Hårtork 

 



 
   

Däckplaner över fartyget kan man hitta under länken nedan: 

https://costa.cruiselines.com/fastdeal.cfm?deal=42107 

 

 

Category BP, BC  
Oceanview with Veranda  

(Hytt: 17,2 kvm., balkong: 3,25 kvm)  

 

Category EP, EC (Oceanview)  

 (17,5 kvm.)  
 

 

Category IP, IC (Inside)  
(14 kvm)  

 

 

INFO 

 

Kontakta oss på Axtours i Mariehamn för en offert, och en option på en hytt av ditt val. 

Vi hjälper gärna till att boka anslutningar till Arlanda. 

 

E-post info@axtours.ax      

Telefon 018-51213 

 

 

 


