
 
   
 

  

  

  

 

  

 

 

  
  

 

 

KRYSSNING MED SEGELFARTYGET SEA CLOUD II 

FRÅN ANDALUSIEN TILL KATALONIEN 

CADIZ - BARCELONA  

23 APRIL – 1 MAJ 2019 

MED TIDNINGEN ÅLANDS SJÖFART 

 
Följ med på kryssning med det lyxiga segelfartyget Sea Cloud II längs den spanska kusten som är så 
mycket mer än bara sol, strand och god mat. Under kryssningen besöks Malaga, Valencia och 
Barcelona samt ön Mallorca. Vi deltar i guidade turer i städerna, smakar på sherry och viner och får 
se ultramodern spansk arkitektur kontrastera med sekelgamla katedraler och monument. Mellan 
strandhuggen slappnar vi av på Sea Cloud II och i fartygets sköna, lugna atmosfär njuter vi av dess 
unika lyx och intressanta programpunkter.  
 
Ombord på Sea Cloud II har resenären de bekvämligheter som ett modernt 5-stjärnigt 
kryssningsfartyg kan erbjuda. Samtidigt upplever man stämningen från de stora segelfartygens tid, 
och påminns om elegansen på gångna tiders privata yachter. Detaljrikt arbetad inredning i hytterna, 
plantageodlad teak på däcken och eleganta gemensamma utrymmen är ögonfröjder, och den 
välskolade besättningen får gästen att känna sig särskilt välkommen. 
För att få en uppfattning om fartyget rekommenderar vi att gå in på rederiets hemsida, 
https://www.seacloud.com/en/yachts/sea-cloud-ii/, här finns bilder och filmer från fartyget. 
 
En kryssning på Medelhavet är den klassiska kryssningsupplevelsen, och vi seglar under en aprilvecka 
längs Andalusiens och Kataloniens kust. 

 

VÄLKOMMEN OMBORD PÅ EN UNIK RESA!  



 
   
 

 
 
DAG 1: 23 APRIL        STOCKHOLM - JEREZ 
 
Vi flyger på tidiga eftermiddagen från Stockholm via Madrid till Jerez de la Frontera. Transfer till 
hotellet och sen incheckning, med en liten nattvickning som avslutar dagen. 

 
DAG 2: 24 APRIL                    JEREZ – CADIZ – SEA CLOUD 
 
Jerez är känt för sina sherryviner och namnet sherry härstammar från stadens feniciska namn Xerez. 
Förutom för sina viner är Jerez de la Frontera berömt för sina nobla hästar och sin flamenco. Den 
välbevarade gamla stadskärnan är kulturminnesmärkt. I den förnäma staden med sina aristokratiska 
palats kan man med fördel avsmaka äkta husmanskost från den kringliggande andalusiska 
landsbygden. Det stora kulturutbudet i sin tur berikas av det regionala kökets smaker och 
sherrysorterna, med urspungsbeteckningen (DO) Jerez-Xérès-Sherry Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda. Det har blivit allt mer känt även i nordliga breddgrader att det mycket väl går att 
kombinera mat med sherry, som produceras i många olika färger och söthetsgrader. Vi kombinerar 
lunchen med en provsmakning och demonstration av hur man kombinerar sherry med olika rätter. 
Efter lunch tar vi oss mot Cadiz för att där gå ombord Sea Cloud II, där vår vistelse börjar med 
middag. 

 
DAG 3: 25 APRIL           TILL HAVS -  MÁLAGA  
 
Vi vaknar till vår första dag ombord på Sea Cloud II. Under de kommande dagarna till havs tar 
resenären del av initierade föredrag om regionens historia och hamnarna som besöks. Men man 
måste också ta sig tid att njuta av den speciella känsla som uppstår då seglen för första gången hissas 
och motorljudet tystnar, och enbart vindarna för fartyget framåt. 
Gästernas bekvämlighet och komfort står alltid på första ställe ombord, och den 65 man stora 
besättningen tar med omsorg hand som de maximalt 94 passagerarna. 

 
Efter en skön dag på havet kommer vi på eftermiddagen till Málaga.  
Denna kväll är det dags för välkomstcocktailen och den första av två galamiddagar.  
Klädkoden ombord är under dagtid generellt sportigt legär, men till middagarna förväntas man klä 
upp sig något. Till galamåltiderna tar man gärna kavaj eller kostym för herrarna och klänning eller 
motsvarande för damerna. 

 
 
 



 
   

 
DAG 4: 26 APRIL                         MÁLAGA 
 
Stadspromenad och besök av katedralen 
På vår tur kommer vi att upptäcka Malagas främsta sevärdheter. Från fartyget promenerar vi till 
Plaza de la Merced, en av Malagas viktigaste torg. Den guidade turen för oss vidare genom gamla 
staden. Vi passerar Picassos födelsehus, idag tillhörande Pablo Picasso Foundation. Den romerska 
teatern och Alcazaba, ett före detta fästnings- och palatskomplex som byggdes av morerna under 
1000-talet kommer vi också att se under turen. 
 
Därefter besöker vi den kända katedralen Santa Iglesia Catedral Basilica de la Encarnacion, som först 
var en moské och byggdes om av de kristna med början från år 1528. Eftersom katedralens 
byggnation har fortgått över en lång tid så representerar den idag många olika stilar såsom barock 
och renässans. Från början var det menat att katedralen skulle få två torn, men på grund av brist på 
resurser så blev endast ett torn färdigställt och detta gav katedralen smeknamnet: ”La Manquita” – 
”enarmad dam”. Efter en guidad tur i katedralen har vi tid att utforska staden på egen hand. 
 
Málaga anses vara ett kulturens centrum och ståtar bland annat med ett nybyggt kulturhus på 13 000 
kvadratmeter, La Termica. Kulturskatter finner man bland annat i konstmuseet Museo de Málaga, 
bland Centro de Arte Contemporáneos moderna konstverk, och Carmen Thyssen-Bornemiszas 
samlingar. Pablo Picasso, stadens store son, uppmärksammas i Picasso museet och hans födelsehus 
Casa Natal.  
När man strosar runt i gamla stadsdelen inser man snabbt att historia finns bakom varje knut och i 
varje gränd, här finns det genuint spanska även om morerna tydligt har satt sina spår. Den moriska 
perioden, som pågick i över 700 år, har inte bara påverkat Málagas arkitektur och uppbyggnad, men 
även påverkat språket och kulturen. 

 
DAG 5: 27 APRIL                                TILL HAVS 
 
Njut av en dag till havs då vi seglar från Malaga till Valencia. Det finns gott om saker att göra för den 
som vill vara aktiv, eller tid att läsa en bok i en solstol på däck.  Passa på att gå till gymmet eller 
koppla av i bubbelpoolen, eller sola i ”blå lagunen” på akterdäck. Under dagen hålls föredrag med 
anknytning till vårt kryssningsområde.  
 
Alla aktiviteter ombord är väderberoende, men givet fint segelväder, så är det en aktivitet i sig att se 
besättningen arbeta i riggen och på däck. Upplevelsen av att se besättningen klättra upp i masterna 
och sätta segel är fascinerande och full av nostalgi. Officerarna på bryggan hälsar gärna besökare 
välkomna om navigationen så tillåter. 



 
   
 

DAG 6: 28 APRIL             VALENCIA 
 
Många gångna tidsåldrar har lämnat sina spår i Valencia, men detta historiska arv ligger sida vid sida 
intill en magnifik blandning av storartade moderna byggnader. Det är detta stora spektrum som ger 
staden sin unika dragningskraft. Operahusets design ger ett futuristiskt intryck men smälter in i 
omgivningen med de övriga byggnaderna som hör till det stora museums- och parkområde som 
sträcker sig från stadens centrum mot kusten. 
 
Valencia förr och nu 
Bara ett fåtal spanska städer kan spåras tillbaka i tiden som Valencia, grundat år 138 före Kr. De antika 
inslagen harmoniserar med stadens moderna avant-garde byggnader från det nya milleniet. Från 
hamnen för bussen oss till ”Konstens- och Vetenskapens Stad”, Europas största kultur-
utbildningskomplex. Efter en kort panoramatur och en fotostopp fortsätter vi till den medeltida 
stadsdelen. Vi ser de främsta sevärdheterna i gamla staden. Vi passerar Serranos och Quart Towers 
och fortsätter till det kända gamla silkeshandelshuset ”La Lonja de la Seda”. Byggnaden är ett bra 
exempel för gotisk arkitektur och hör till UNESCOs världsarv sedan 1999. 
 
Under många år så har den Runda Platsen har använts som marknad och mötesplats. Idag hittar man 
här spännande hantverksstånd och souvenirbutiker. Valencias katedral på Valencias Plaza de La Virgen 
byggdes på en historisk plats där förr ett romerskt tempel och därefter en moské stod. Vi ser även 
utsidan på Basilikan och palatset ”Generalitat”, byggt efter 1421 som den autonoma regionen 
Valencias regeringssäte. Efter lite fritid kommer bussen att ta oss tillbaka till hamnen. 

 
DAG 7: 29 APRIL             PALMA DE MALLORCA 
 
Palma de Mallorca är den vackra medelhavs-ön som i decennier har varit ett populärt resmål och 
fortsätter att vara det tack vare öbornas omvårdnad och insikt om dess unika möjligheter.  
 
Ö-tur och vinprovning 
I en av Mallorcas vackraste dalar ligger ”Bodegas Santa Catarina” där vi provar några av öns finaste 
viner. Vi passerar den vackra viken Camp de Mar och Port d´Andratx hamn på vägen till Capdellá, där 
bodegan ligger. Den mest slående delen av Bodegas Santa Catarina är den fantastiska 
sandstensgrottan där man låter kvalitetsvinet mogna. Gården odlar druvorna Cabernet Sauvignon, 
Merlot och Chardonnay och producerar mer än en halv million flaskor per år. Den mjuka 
medelhavsbrisen skapar ett unikt mikroklimat i Tramuntanabergen som påverkar de franska 
druvorna och förklarar Mallorca-vinets goda kvalitet. 



 
   

 
Under besöket på vingården får vi även studera de olika processerna som hör till vinproduktionen, 
och efter det smakar vi på några av vinerna på Finca Son Bosch. Före vi återvänder till fartyget njuter 
vi av panoramafärden genom Palma för att se provinshuvudstadens främsta monument. 
 

DAG 8: 30 APRIL                        BARCELONA – SEA CLOUD 
 
Vi anländer i Barcelona på eftermiddagen. Denna världsstad erbjuder det mesta – enastående kultur, 
pittoresk arkitektur, sol och bad, livligt nattliv, fantastisk gastronomi och självklart fotbollsklubben 
Barcelona FC.  
 
Sjöfartsmuseet i Barcelona 
Stadens marinmuseum ligger i ett skeppsvarv som byggdes under 1300-talet. Där finns kopior av 
skepp, målningar och interaktiva utställningar relaterade till Spaniens marina historia under 1700- 
och 1800-talet. Vår svensktalande guide tar oss med för att upptäcka Barcelonas och Spaniens 
sjöfarares och upptäcktsresandes historia i museet. På eftermiddagen finns tid för shopping eller 
museibesök på egen hand. På kvällen väntar oss avskedsmiddagen ombord, till vilken kockarna gör 
sitt bästa för att överträffa sig själva. Då fartyget ligger vid kaj i Barcelona under natten kanske någon 
lockas till ett sent besök i en vinbar eller klubb? 

 
DAG 9: 01 MAJ                        BARCELONA – SEA CLOUD 
 
Efter frukost tar vi adjö av besättningen på Sea Cloud II och beger oss till flygfältet. Flyget från 
Barcelona till Stockholm avgår på förmiddagen och ankommer på tidig eftermiddag. 

 
 

FÖREDRAG OMBORD – JÖRGEN PETTERSSON 
 
Jörgen Pettersson - Publisher för Ålands Sjöfart, ett mediahus som 
följer sjöfarten i Östersjön och berättar om människorna som gör 
det möjligt. Med avstamp i historien tar Jörgen under ett föredrag 
er med på en resa från småskalighet, livsfara och djärva affärer till 
dagens shippingindustri som gör världen fredligare och 
möjligheterna fler. Jörgen berättar också den häpnadsväckande 
snabba tekniska utveckling som lett till mindre utsläpp, friskare 
människor och en miljömedvetenhet som gör skillnad. Dessutom 
handlar det om hjältemod, Victoriakorset, och Ålands roll då 
världshistorien tog en helt ny vändning. 
 
 



 
   
INFO 
 
Vad som ingår i resans pris 

• Flyg med Iberia från Stockholm till Jerez 
• Flyg med Vueling från Barcelona till Stockholm 
• Transfer till hotellet i Jerez 
• Vickning vid ankomst till hotellet 
• Övernattning på Hotel Sherry Park, inklusive frukost och turistskatt 
• Stadsvandring och sightseeing i Jerez med svensktalande guide 
• Lunch kombinerad med sherryviner 
• Transfer till fartyget i Cadiz 
• Kryssning i vald hyttkategori, se nedan vad som är inkluderat ombord 
• Utfärder med engelsktalande guide i Malaga, Valencia, Palma de Mallorca 
• Utfärd med svensktalande guide i Barcelona 
• Transfer från fartyget till flygfältet i Barcelona 
• Reseledning från Axtours 

 
Service som ingår ombord på Sea Cloud II 
 

• Vackert utrustade hytter i vald kategori 
• Dricks till besättningen 
• En flaska välkomstchampagne i hytten 
• Alla måltider från tidig frukost till delikat 4-rätters middagsmenyn med två huvudrätter att välja 

mellan 
• Två 5-rätters galamiddagar under kryssningen 
• Välkomst- och farväl-cocktails med champagne 
• Vin och öl, noggrant utvalda för att komplettera lunch och middag 
• Alla alkoholfria drycker och juicer under hela kryssningen 
• Alla alkoholfria kaffe- och téspecialiteter 
• Dricksvatten i flaska under utfärderna 
• Dagligen färsk frukt i hytten 
• E-post kan skickas gratis från fartygets laptop 
• Väl utformade resedokument med detaljerad information om alla hamnar (på engelska) 
• Alla hamnavgifter 
• Möjlighet att använda vattensportutrustningen ombord (om vädret tillåter) 
• Gratis tvättservice för gäster i hyttkategori A och B  
• Engelsktalande cruise director som i alla frågor assisterar gästerna 
• Föredragsprogram ombord, på svenska med Jörgen Pettersson och på engelska med fartygets 

lektor 
• Fartygets musiker underhåller på kvällarna och ger minst en klassisk konsert under resan 

 

FLYGTIDER 
 
23.4 Stockholm – Madrid 14:45-18:45  Madrid – Jerez 21:40-22:55 
1.5 Barcelona – Stockholm 11:55-15:25 
 
Vill du ansluta dig till gruppen i Cadiz och ta dig till fartyget på egen hand? Eller förlänga din vistelse i 
Barcelona? Kontakta oss för pris och förslag.  



 
   
 

Resa SCII 1910 Pris per person € 

Hyttkategori  

Kategori B 6795 

Kategori D 5595 

Kategori E 5095 

Kategori F 4595 

Garantihytt dubbel 4295 

Garantihytt enkel 5595 
 

Tillkommer: 
Drycker i baren, personliga utgifter såsom tvätt, telefon och internet. Vi påminner om att se över 
reseförsäkringen och avbokningsskyddet. 
 
Bokningsvillkor:  
 
Betalningsvillkor: anmälningsavgift 500 euro erläggs vid anmälan. Slutbetalningen förfaller 5 veckor 
före avresa. 
Minsta antal deltagare är 15 personer. Reservation för programändringar. 
Avbeställningsvillkor:  
150 dagar och mer före avresa avbokningskostnad 285 euro 
149-50 dagar före avresa avbokningskostnad 25% av resans pris 
49-22 dagar före avresa avbokningskostnad 35% av resans pris 
21-15 dagar före avresa avbokningskostnad 55% av resans pris 
14 dagar eller mindre dagar före avresa avbokningskostnad 100% av resans pris 
 

BOENDE 
 
Övernattning i Jerez 
Hipotel Sherry Park https://www.hipotels.com/hotel-sherry-park-en-cadiz.htm 
Hotellet ligger 15 minuters promenad från Jerez historiska stadskärna i en grönskande trädgård. Här 
finns restaurang, en stor utomhuspool, inomhuspool, gym och bastu. Rummen har 
luftkonditionering, gratis wifi, satellit-TV, telefon, minibar, hårtork, badrum.  
 
Ombord på Sea Cloud II 
Se separat blad med hyttbeskrivningar, på engelska. Vi hjälper gärna att välja rätt hytt för dig. 
Observera att antalet hytter per kategori är begränsat. Begreppet ”garantihytt” betyder att rederiet 
kort före avresa tilldelar en ledig hytt, med början från kategori F (med hög- och lågsäng). 
Alla hytter har en TV med DVD, minibar, säkerhetsfack, reglerbar luftkonditionering, hårfön med flera 
bekvämligheter. 

 
BOKNING 
 
Bokning och förfrågningar riktas till Axtours.ax, groups@axtours.ax eller telefon +358-18-51217. Sista 
bokningsdatum för det lägre priset är 30.11.18, men vi rekommenderar tidig bokning då hytturvalet 
minskar vartefter. 


