
 
   

 

MELLAN ASIEN OCH EUROPA 

KRYSSNING I EGEISKA HAVET 
MED TIDNINGEN ÅLANDS SJÖFART 

3-11 APRIL 2020 

Välkommen med på en vecka all inklusive-kryssning genom den grekiska övärlden med fartyget 
Celestyal Crystal! Flera tusen år gammal historia vaknar till liv där vi reser på gränsen mellan Asien 
och Europa. Vi följer romarnas, venetianernas och ottomanernas fotsteg och kan förundras över 
Istanbuls underverk och fängslas av den grekiska mytologins historier. Med på resan följer Jörgen 
Pettersson, chefredaktör för tidningen Ålands Sjöfart, som reseledare och föredragshållare. 

 
DAG 1: 3 APRIL                                                                                   AVRESA -  ARLANDA -  ATEN 
 
Vår resa börjar på Arlanda, hit tar du dig på egen hand eller tillsammans med reseledare Jörgen 
Pettersson, samåkning enligt senare överenskommelse. Ankomst till Aten på kvällssidan, 
incheckning på ett hotell i stadens utkant för natten. 

 
DAG 2: 4 APRIL                     ATEN 
 
På morgonen sätter vi bagaget i bussen och beger oss på upptäcktsfärd i Aten. Även fast man 
tidigare har besökt stadens klassiska monument så är synen av Akropolis byggnader på sin klippa 
en verklig upplevelse, och man känner verkligen de så omtalade historiens vingslag när man 
vandrar bland Parthenons pelare. Vi besöker Akropolis och Akropolismuseet samt 



 
   

Olympiastadion, och tar en paus för lunch i de gamla kvarteret Plaka. 
På eftermiddagen går vi ombord på Celestyal Cristal och installerar oss i våra hytter för de 
kommande sju nätterna. 
 

DAG 3: 5 APRIL                                                               ISTANBUL 
 
Istanbul är den enda staden i världen som ligger på två kontinenter. Delarna skiljs av 
Bosporussundet men förbinds med varandra av broarna Galata och Ataturk. 
På eftermiddagen anländer vi till Istanbul, och hinner ta en tur med utfärdsbåt genom Bosporen 
och samsas här med många andra små och stora fartyg från vardera sidan av staden – från 
Orienten och Occidenten. Bland annat tar vi oss förbi palatsen Dolmabahce och Ciragan innan vi 
går iland på den asiatiska sidan för att ta några foton av den vackra Bosporen. Utfärden avslutas 
med ett besök till kryddbasaren för en stunds strövtåg bland försäljarna. 
 

DAG 4: 6 APRIL              ISTANBUL 
 
Ingen stad är lik Istanbul. Njut av utsikten över det så kallade ”Istanbulsundet”, som skiljer Europa 
och Asien åt och knyter samman Marmarasjön med Svarta Havet. Grekerna, romarna, venetierna 
och ottomanerna har alla haft makten över Istanbul under någon tidpunkt i historien.  
Vi kommer att se den fantastiska Blå moskén, Hagia Sofia-kyrkan, Topkapipalatset, Galata-bron, 
Taksim-torget, de underjordiska vattencisternerna och Istanbuls stora basar. Alla sevärdheter står 
på mark som en gång tillhörde Bysans och Konstantinopel. Utfärden i Istanbul är speciellt 
arrangerad för vår grupp och går på svenska. 

 
DAG 5: 7 APRIL         ÇANAKKALE 
 
Çanakkale har charmiga kullerstensgator som skapar en trevlig atmosfär och folk träffas för att 
äta, dricka och umgås i områdena runt klocktornet, ”saat kulesi”. Staden är en utgångspunkt för 
besök till de historiska platserna för det blodiga och utdragna slaget vid Gallipoli som utkämpades 
under första världskriget.  
Under den här delen av resan kommer du att få höra många berättelser från den grekiska 
mytologin. Det var här som Helle, Athamas dotter, dränktes i legenden om det Gyllene Skinnet. 
Çanakkale är även den största staden i närheten av den antika staden Troja, som går att läsa om i 
Homers dikt Illiaden. Staden Troja återupptäcktes i mitten av 1800-talet och dess delar från olika 
tidsperioder har uppdagats vartefter. Dagens utfärd väljs enligt eget intresse och bokas via 
Axtours eller ombord. 

 
DAG 6: 8 APRIL                  VOLOS 
 
På morgonen anländer vi till den attraktiva kuststaden Volos. Låt dig fängslas av berättelser om 
områdets historia och dess roll i den grekiska mytologin. Enligt myterna var Volos kungasonen 
Jasons hemstad, från vilken han med sin besättning, de så kallade argonauterna, avseglade på 
skeppet Argos på sin expedition för att finna ett gyllene skinn. Volos ansågs också varit hem för 
centaurerna, de varelser som var till hälften människa och till hälften häst.  
Den som vill har möjlighet att besöka Meteora, ett fantastiskt kloster beläget på toppen av branta 
klippformationer, som det på avstånd ser ut att vara omöjligt att nå upp till eller bygga på. 
Meteora klostret är idag en av Greklands mest uppskattade sevärdheter. 

 
 
 



 
   

DAG 7: 9 APRIL             KRETA (HERAKLION) 
 
Kreta är Greklands största ö och en spännande plats präglad av mysterium, myter och legender. 
Besök den livliga huvudstaden Heraklion, ta del av Kretas utomordentliga arkeologi och historia 
och lär dig mer om minoernas kreativitet. Dagens utfärd för oss till palatset i Knossos, som en 
gång var hem för Europas äldsta civilisation. Det är i Knossos legenden om den grekiska hjälten 
Theseus och Minotauros, varelsen som var hälften människa och hälften tjur, utspelar sig.  

 
DAG 8: 10 APRIL                      SANTORINI OCH MYKONOS 
 
Ön Santorini är känd världen över för att vara en underbart vacker plats. Njut av utsikten över de 
fantastiska landskapen, de vitkalkade husen i huvudstaden Fira och den ikoniska kyrkan med sin 
blå kupol i Oia. Vår utfärd låter oss se de typiska grekiska bebyggelsen, men vi har också tid för 
strövtåg i den pittoreska byn Oia bland dess butiker och caféer. Efter lunch lämnar vi Santorini.  
 
På kvällen ankommer vi till Mykonos, även den en av de bilderboksöar som vi upplever som så 
typiska för Grekland och Egeis. Det finns tid att promenera i de gamla stadsdelarna bland de 
vitkalkade husen, slingrande gränderna, små kyrkorna och kanske besöka någon av barerna eller 
gemytliga tavernorna.    
 

DAG 9: 11 APRIL            HEMRESA 
 
Vi ankommer till hamnen i Pireus klockan 09.00 på morgonen och tar farväl av fartyg och 
besättning. Vårt flyg hemåt går på tidiga eftermiddagen, om det finns tid stannar vi till i centrum 
för lite shoppingtid innan vi åker ut till flygplatsen. Flyg via Köpenhamn till Arlanda.    

 
INFO 
 
Kategori          Pris per person           Enkelhyttstillägg 

Hyttkategori   XC   Outside stateroom:  
2 sängar, soffa, fönster. Deck 3-4 

1995 415 

Hyttkategori   XD   Outside stateroom:  
2 sängar, soffa, fönster. Deck 6-7 

2145 445 

Hyttkategori   SBJ   Junior balcony suite:  
2 sängar, soffa, balkong. Deck 6-7 

2255 995 

 
På förfrågan ger vi gärna pris för andra hyttkategorier, jämför gärna med fartygets däck-karta. 
Reservation för bränsletillägg. 
 
I priset ingår flyg till/från Arlanda, transfers i Aten, en natt på ****hotell, sightseeing i Aten med 
svensktalande guide, två utfärder i Istanbul varav en med svensktalande guide, fartygets utfärder 
på Kreta och Santorini med engelsktalande guide. En veckas kryssning i vald hyttkategori med 
helpension, inklusive dryckespaket i restaurang och barer, dricks till besättningen, reseledning 
från Tidningen Ålands Sjöfart.  
 
Tillkommer: 
Ej nämnda måltider, måltidsdrycker utanför kryssningen, personliga utgifter, reseförsäkring och 
avbeställningsskydd (skall tecknas i samband med bokningen), utfärder i Canakkale, Volos, 
Mykonos. 



 
   

 
Bokningsvillkor:  
Anmälningsavgift 380 euro erläggs vid bokningstillfället. Slutfakturan förfaller 4 veckor före 
avresa. Avbokningsvillkor: före den 16.12.2019 är avbokningskostnad = anmälningsavgiften, 
17.12.2019 - 4.2.2020 är avbokningsavgiften 35%, 5.2-4.3 är avbokningsavgiften 60%, från den 
5.3.2020 gäller 100% av resepriset. 
 
Vid bokning vänligen uppge ditt fulla namn enligt passet, födelsedatum, kön och nationalitet. 
Minst 20 deltagare, begränsat antal platser, snabb bokning rekommenderas. Sista anmälningsdag 
är den 16 december 2019!  
Med reservation för programändringar och för prishöjningar på grund av ändrade bränslepriser, 
skatter eller motsvarande. 

 
FARTYGET CESTYAL CRISTAL 
 
Celestyal Crystal har en spännande historia. Fartyget byggdes år 1980 i Åbo och trafikerade 
ursprungligen rutten mellan Finland och Sverige under namnet MS Viking Saga. Fartyget såldes 
och bytte namn till Sally Albatross år 1986 och har sedan dess bytt namn många gånger. Efter en 
brand år 1990 byggdes fartyget om helt och är idag ett 162 meter långt fartyg med plats för 1200 
kryssningsgäster i 480 hytter. Ombord finns bland annat två matsalar, en bufférestaurang, ett 
antal barer samt spa, gym och pool.  
 
Ombord på Celestyal Cristal är förutom alla måltider även ett dryckespaket, vissa utfärder, 
underhållning och dricks inkluderade i priset. Maträtterna som serveras är inspirerade av lokal 
cuisine och i dryckespaketet ingår vin, öl, läsk, te, kaffe och drinkar i baren.  
Varje kväll bjuder underhållningsteamet på en show med bland annat ”Cirque de Fantastique”. 
Den som vill kan även delta i andra evenemang och aktiviteter som anordnas.  
Våra hytter är utsideshytter i kategorin XC, XD eller SBJ. Alla hytter är utrustade med 
luftkonditionering, hårfön, värdeskåp, minibar, TV och ett fönster med havsutsikt; kategori SBJ har 
balkong. Kategori XC finns på deck 3-4 och kategori XD och SBJ på deck 6-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
   

 
 
Tidtabell  

 

 

DAG HAMN                                   ANKOMST AVFÄRD  
Lör Aten , Grekland 16:00  

Sön Istanbul , Turkiet 15:30  

Mon Istanbul , Turkiet  20:00 

Tis Çanakkale & Troja , Turkiet 07:00 17:00 

Ons Volos , Grekland 07:00 17:00 

Tor Kreta (Heraklion) , Grekland 13:00 23:59 

Fre Santorini *, Grekland 07:00 13:00 

Fre Mykonos *, Grekland 19:00  

Lör Mykonos *, Grekland  02:00 

Lör Aten , Grekland 09:00  

*Landstigning med tenderbåt, väderberoende. 
 

Bosphorus Cruise and Spice Market - 

Oia Village - 

Palace of Knossos - 

 

 

Çanakkale 

 

 

 

 

 

 

 


