Bengtssons påsk-kryssning 2013

Tisdagen den 26/3

Flyg från Köpenhamn kl 16:30 till London Gatwick.
Landar 17:30. (brittisk tid) Knappt två timmar ombord.
Ska sitta tillsammans i rad 1 på på planet.
En öl eller ett glas vin och lite jordnötter!

Taxi, som ingår i hotellpriset, till hotellet som heter Gatwick
Belmont Hotell.
Framme ca 1830 och en kort paus på rummet innan vi tar en god
middag och ett glas vin på hotellets restaurant.
Ska betala ca 1200:- för hotell, frukost och taxi.

Onsdagen den 27/3
Upp kring 0700 för att äta en rejält brittisk frukost på hotellet.
Sen taxi, som ingår i priset, till Gatwick flygplats igen. Ska vara
där senast 0830 för incheckning.

Flyget, Thomson Airways, tar drygt 4 timmar ner till flygplatsen Paphos på Cypern.
En lätt lunch ombord, kanske något att dricka!

Landar ca 16:30 lokal tid på Cypern.
Buss sedan till hamnen i Limassol där båten
Thomson Spirit ligger och väntar på oss.
Bagaget ska levereras direkt till våra hytter som vi
direkt kan checka in i. 2 Delux hytter på däck 6,
promenad däck. Nr 0215 & 0217.
På samma däck finns en stor bar samt en lounge
med underhållning och dans!

Hytterna ligger precis bredvid varandra och har en
dörr som man kan öppna mellan oss!
Stora rum med badrum med både dusch o badkar.
Minibar i rummet och stort fönster mot däck.
2 stora garderober att förvara kläderna i.
En god middag får avsluta dagen.
All mat, ingår i priset! Frukost, lunch, middag,
eftermiddagskaffe med smörgås, kakor, tårta, 6
rätters middag på kvällen, och även nattamat om
man vill det.
All dryck ingår också! Kaffe, vatten, öl, vin,
grogg, snapps, Irish Coffee osv!
Är vi pigga efter middagen kan vi gå och kolla en
show, kanske lite musik, eller spela på kasinot!
Kanske en drink på soldäck och kolla på
medelhavet!

Torsdagen den 28/3
När vi vaknar på morgonen ligger båten i hamn i
staden Haifa, Israel.
Efter en tidig frukost, stor buffé med allt man kan
tänka sig, är det dags för en stor utflykt.
Vi ska med buss till Jerusalem och Bethlem!
Vi kommer först att besöka Olivberget där även
Gestemanses trädgårdar ligger.
Det är den plats där Jesus och hans lärjungar bad
kvällen före Jesu korsfästelse.
Vi kommer att promenera på den gata där Jesus bar
sitt kors när han gick till Golgata för att bli korsfäst.
Ett besök i gamla staden och även ett besök vid
Klagomuren!
Det är skärtorsdag när vi är där, så det blir inte lika
mycket folk som om vi hade gjort besöket
någon dag senare, förhoppningsvis.
Bussen kör oss sen vidare till Betlehem där vi
ska få en god lunch på en restaurant.
Därefter ska vi besöka Födelsekyrkan, platsen
där Jesus föddes för 2000 år sedan.
Buss tillbaka till Haifa och ombord på båten
igen. En stunds vila och sen är det dags för en
6:rätters middag igen. Kanske lite
underhållning, musik i någon av barerna innan
vi går till hytterna igen och sover!

Fredagen den 29/3
När vi vaknar ligger båten i hamn igen, nu i Ashdod. Dock inget som lockar här utan vi stannar kvar
ombord på båten för att vila, ligga vid poolen och dricka paraplydrinkar.
Fika, äta god lunch. Kanske ”afternoon tea” med lite bakelser.
En god middag på kvällen och underhållning som vanligt!

Lördagen den 30/3
Båten ligger nu i Port Said, Egypten.
Vi går upp tidigt för att äta frukost. Sen på med
ökensandalerna för det vankas öken!
Bussutflykt till Kairo där vi först ska besöka en
gammal fästning. Sen en stor och berömd moské
innan vi beger oss till Nilen.
En flodbåt väntar på oss där vi under en flodtur
ska få en god buffélunch.
Buss till Giza Platån där man har en storslagen
utsikt över pyramiderna!
Bussen kör oss sedan ner i dalen så att vi får sen
både Cheopspyramiden och Sfinxen från närmre
håll.
Dagen avslutas med ett besök på Kairos
Papyrus Institut.
Där kan vi shoppa souvenier eller kanske passa
på att gå på toaletten!
Buss tillbaka till båten och en middag väntar!

Söndagen den 31/3
När vi vaknar ligger båten i Alexandrias hamn. Tror att vi
stannar ombord för att bara bila och njuta av värmen och solen!
Frukost, bad, lunch, kaffe, drinkar, musik, drinkar,
underhållning, 6:rätters middag. Mer dryck, underhållning
osv....innan vi går till sängs.

Måndagen den 1/4
En hel dag till sjöss där vi kan göra ungefär samma saker som i går Söndag!
Bara vila och njuta av solen. Äta och dricka!

Tisdagen den 2/4
När vi vaknar ligger båten i hamn i Alanya,
Turkiet. Frukost innan vi tar en bussutflykt till
Side och Manavgat. Ett besök i vid de kända
vattenfallen ingår.
Gamla grekiska och romerska ruiner och
tempel finns det gott om runtom i staden.
Kanske en god turkisk lunch och en kopp kaffe
innan bussen tar oss tillbaka till båten. (en
utflykt på ca 6 timmar totalt)
På båten är det åter mat och underhållning som gäller!

Onsdagen den 3/4
Under natten har båten tagit oss tillbaka till Cypern och till
Limassol. Frukost i lugnan ro innan det är dax att lämna båten
och en buss tar oss till flygplatsen. Drygt 4 timmars flyg med
något litet att äta och dricka för att fördriva tiden.
Flyger kring 1800 och landar i Gatwick London runt 20:50.
Vi kan promenera till hotellet som ligger precis vid
terminalens dörrar!
Premier Inn har en restaurant så vi kan få en sen middag och en öl.
Vi kan sova ut ordentligt och äta en sen och stor frukost, vi ska inte vara vid check-in förrän 1215!
2 timmars flyg med Easyjet och vi landar i Köpenhamn ca 1700. Hemma i Bjuv runt 1900!

