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Dette skønne krydstogt tager jer med ind i såvel 
nutiden som fortiden med en rundrejse blandt nogle 
af Østersøens mange byperler, hvor historie, kultur 
og natur skal opleves på lige fod med attraktiv shop-
ping og byliv. St. Petersburg er højdepunktet på turen 
med sine mange fantastiske paladser, kirker og borge. 
Især Eremitagen/Vinterpaladset er en perle at besøge 
og fremstår efter nylig renovering flottere og mere 
fantastisk end nogensinde før.

Tallinn er endnu en kulturperle på turen, og er med 
sin fantastisk velbevarede, gamle bydel på 
UNESCOs liste over bevaringsværdige byer. Sluttelig 
den skønne tyske kystby Warnemünde, en oplevelse i 
sig selv, men med mulighed for at besøge den gamle 
hansestad Rostock med de mange smukke middel-
alderbygninger.
Oplev alle herlighederne på første parket ombord på 
det herlige skib Costa Fortuna.

Krydstogt til Østersøens perler • 8 dage 

med dansk

rejseleder

Afrejse: 29. juni 2014

Pris fra: Kr. 6.248,- pr. person i indvendig kahyt

8 dages rundrejse til Østersøkystens mange, smukke byer • En suveræn rundrejse 
langs Østersøens kyster hvor kultur, byoplevelser, charmerende stemning og maritime 
oplevelser på et skønt skib går hånd i hånd.   
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København

Tallinn

Skt. Petersborg

Warnemünde

Stockholm

29. juni • AFREJSE KØBENHAVN
Vi mødes kl. 12.30 ved Costa Terminal B på Orientkaj i 
Københavns Frihavn, hvor skibet Costa Fortuna venter på 
at give jer en uforglemmelig krydstogtsrejse til Østersøens 
perler. 
Vi tjekker ind på skibet, og efter indkvartering i kahytterne er der 
tid til at nyde den første frokost og herefter gå på opdagelse 
på skibet. Klokken 17.30 sejler vi ud af havnen, mens middagen 
serveres.

30. juni • PÅ HAVET
Vi tilbringer hele dagen på vandet og der vil være rig mulighed 
til at benytte de mange skønne faciliteter ombord på skibet og 
nyde den afslappede og eksklusive atmosfære som Costa For-
tuna tilbyder. Begynd f.eks dagen med et besøg i fitness centret 
- herefter kunne det være tid til forkælelse i skønhedssalonen, 
efterfulgt af en tur i jacuzzien eller 
swimming poolen. Måske man er mere til at slappe af med en 
god bog i skibets bibliotek eller på dækket.

01. JULI • STOCKHOLM, SVERIGE
Ankomst til Stockholm kl. 08.00. Man bør opleve indsejlingen 
til Stockholm, da den svenske skærgård er fantastisk flot, så et 
godt råd vil være at opholde sig på dækket under indsejlingen. 
Vi lægger til i Stockholm, som nogle kalder for Nordens Venedig. 
Byen ligger i det sydlige Sverige på Østersøkysten. Stockholm 
er bygget på 14 øer. Vandet midt i byen er så rent, at man kan 
bade og fiske her. Vandområdet er levende af bådtrafik, sejlbåde 
og yachter, der herfra kan sejle ud i Østersøen eller Mälaren. 
Stockholm kaldes også Mälardronningens perle, her er bedå-
rende smukt. Stockholm skiller Østersøen fra Mälaren, og det var 
derfor, at man byggede en ”lås”, et stop for rejsende mellem de 
to farvande. Man forhindrede også vandet i at løbe ukontrolleret 
i nogen af retningerne. 

Man kan tage med på én af de mange ture som skibet tilbyder 
eller tage ud på egen hånd og opleve den hyggelige svenske 
hovedstad.

Oplev bla. Ridderholmen og Gamla Stan, som er bygget op om-
kring det kongelige slot eller besøg Vasamuseet, der er Sveriges 
mest berømte museum, hvor man bla. kan opleve det gamle 
svenske krigsskib, Vasa.

Vi forlader Stockholm kl. 17.00 og sætter kursen mod Tallinn på 
den anden side af Østersøen.

02. JULI •  TALLINN, ESTLAND
Ankomst til Tallinn kl. 09.30. Tallinn er Estlands hovedstad og 
ligger ved den vestlige Østersøkyst. Her findes en stor del af 
det gamle Tallinn bevaret og minder på mange måder stadig om 
en middelalderby. Torve og stenbelagte gader, smalle stræder, 
stenhuse i flere etager. Handelsmændenes huse, der blev byg-
get i 1100- og 1200-tallet, kan man stadig se. På højen oven for 
citydelen ligger en gammel kirke. Derfra har man en flot udsigt 
over byen og havnen. 
Tallinn har engang været svensk, og også russerne har haft 
kommandoen over landet. Landet har nu været selvstændigt et 
stykke tid og er i gang med at opbygge handel og industri.  D. 15 
juni 1219 faldt Danneborg ned fra himlen, så der er naturligvis 
dansk historie i at se mindesmærket i Tallinn.

Byens centrum kan sagtens opleves til fods, og en tur gennem 
den gamle bydel er som at komme tilbage til middelalderen. 
Afgang fra Tallinn kl. 14.30, og vi retter sigtekornet mod 
Skt. Petersborg i Rusland.

03. JULI • ST. PETERSBORG, RUSLAND 
Ankomst til Skt. Petersborg tidligt om morgenen kl. 07.00.
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Skt. Petersborg er en af verdens smukkeste byer. Den kaldes også 
for Nordens Paris. Fra de lyse nætters festival i sommernætter-
nes mystik til de store teatre og balletter, koncerterne eller cir-
kusaftenerne i vintermånederne tilbyder byen en intensiv kultur, 
der overgår det meste. St. Petersborg er en ung by og endnu ikke 
så udviklet som andre europæiske byer, men den har en impo-
nerende historie. Mange fantastiske museer, statelige kirker og 
paladser ligger tæt ved hinanden.

Vær opmærksom på, at der kræves visum for indrejse til Rusland. 
Det er derfor kun muligt at komme i land, hvis man deltager i den 
udflugt som Team Benns har inkluderet i prisen.  

UDFLUGTSTUREN
I dag har vi inkluderet en heldagsudflugt i Skt. Petersborg. Vi 
passerer mange af de vigtigste seværdigheder, bl.a universitet og 
Admiralitetet og besøger Peter & Paul Fæstningen, hvor vi besø-
ger kirken, hvor kejserinde Dagmar ligger begravet. Fæstningen 
ligger på en lille ø i Neva floden og er den ældste bygning i byen, 
grundlagt i 1703 som et forsvar mod et potentielt angreb fra den 
svenske flåde. Senere er fæstningen benyttet som politisk fæng-
sel og har huset berømte fanger som Dostojevsky, Gorki, Trotsky 
og Lenins ældre bror, Alexander. En del af fængslet og tidligere 
celler er åbent for besøgende. 
Herefter fortsætter vi turen til Blodskirken, også kaldet Vor Frel-
sers Genopstandelseskirke, hvor der er et foto stop samt lidt tid til 
shopping, inden vi kører videre ad den berømte Nevsky Prospekt 
til en restaurant, hvor vi indtager en typisk russisk frokost.

Turens højdepunkt er Vinterpaladset med Eremitagen, som huser 
en af verdens absolut største kunstsamlinger på mere end tre 
millioner kunstværker af bl.a. Rembrandt, Michelangelo, Picasso, 
Van Gogh og måske verdens største samling af de franske impres-
sionister.  

Bygningen var tidligere officiel residens for de russiske zarer og 
indeholder så utroligt meget ekstravagant luksus, at man måske 
kan forstå, hvorfor der blev en revolution. Vægge, lofter, gulve 
og møbler er kunstværker i sig selv, og mængden af guld virker 
næsten blændende. En af de store attraktioner er den såkaldte 
Jordantrappe, som zarerne brugte i forbindelse med ceremonier, 
men mange andre rum er mindst lige så imponerende, bl.a. den 
kæmpestore tronsal, hvor zarens trone stadig står.

Grunden til kunst-samlingerne blev lagt af Katarina den Store. 
Hun købte kunst overalt i Europa, og på et tidspunkt kunne end 
ikke Vinterpaladsets 1050 værelser rumme mere kunst. Til kun-
sten byggede hun derfor Den lille Eremitage og senere den Store 
Eremitage. Senere zarer bidrog også, og man byggede Den Nye 

Dato:  Tid   Ankomst  Afgang
29.06 Mødetid i København og 12:30 
 ombordstigning på Costa Fortuna 
 Afgang fra København  17:30

30.06 På havet 

01.07 Stockholm, Sverige 08:00 17:00

02.07 Tallinn, Estland 09:30 14:30 

03.07 Skt. Petersborg, Rusland 07:00 23:00

04.07 På havet  

05.07 Warnemünde, Tyskland 14:00 19:00

06.07 København 08:30 

Rejseplan 29.6 - 6.7 2013 • Costa Fortuna
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Eremitage for at få plads til de enorme kunstmængder.
Efter revolutionen blev samlingerne suppleret yderligere, da man 
beslaglagde privat kunst overalt i Sovjetunionen og sendte det 
til Skt. Petersborg. Under belejringen af Skt. Petersborg under 2. 
verdenskrig blev omkring en tredjedel af kunstværkerne (én mil-
lion billeder) bragt midlertidigt i sikkerhed bag Uralbjergene.

På pladsen foran Vinterpaladset står den såkaldte Alexander-
søjle, som blev rejst for at fejre sejren over Napoleon i 1812. 
Pladsen er omkranset af Generalstabsbygningen og har været 
arnested for mange historiske demonstrationer og spillede en 
central rolle i 1917, da Vinterpaladset blev indtaget af bolsjevik-
kerne. Afrejse fra Skt. Petersborg kl. 23.00.

04. JULI • PÅ HAVET
Vi har en hel dag på havet til at slappe af og nyde skibets mange 
faciliteter.

05. JULI • WARNEMüNDE, TYSKLAND
Ankomst til Warnemünde kl. 14.00. Warnemünde er en gammel 
by grundlagt omkring år 1200. Byen var i mange år en lille fisker-
landsby, som i 1323 blev købt af den nærliggende Hansestad 
Rostock for at sikre dennes adgang til havet. Først i 1800-tal-
let begyndte Warnemünde selv at udvikle sig til en betydende 
kystby med kysthoteller og resorts.
Warnemünde har sin egen charme med de gamle fiskerhuse i 
det gamle bycentrum. Nær den gamle kanal ”Alter Strom” finder 
I mange hyggelige restauranter og pubber. Tag også en tur op i 
det gamle fyrtårn fra 1897 og nyd udsigten over havet.
Man kan naturligvis også tage på udflugt til den gamle Hanse-
stad Rostock. Vi anbefaler på grund af tiden at I benytter jer af
rederiets udflugtsprogram. Rostock er med sine gamle kirker, 

pladser og bygninger, meget af det fra år 1300. - 1500 iøvrigt 
absolut et besøg værd. 
Afrejse fra Warnemünde kl. 19.00, og vi sætter kursen mod 
København og afslutningen på krydstogtet.

06. JULI • ANKOMST KØBENHAVN
Vi lægger til igen i Københavns Havn kl. 08.30 og et dejligt ople-
velsesrigt krydstogt er slut. 
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Priser pr. person
Kr. 6.248,- pr. person i dobbelt indvendig kahyt, classic

Kr. 6.648,- pr. person i dobbelt indvendig kahyt, premium

Kr. 7.798,- pr. person i dobbelt udvendig kahyt, classic

Kr. 8.198,- pr. person i dobbelt udvendig kahyt, premium

Kr. 8.798,- pr. person i dobbelt balkon kahyt – classic

Kr. 9.748,- pr. person i dobbelt balkon kahyt – premium

INKLUDERET I PRISEN:   
•    7 nætters krydstogt med Costa Fortuna
•    Alle måltider i hoved- eller buffet restaurant 
•    Shows og underholdning ombord samt stort udvalg af 
 aktiviteter  
•   Heldags udflugt i Skt. Petersborg inkl. visum  
•    Almindelig kaffe og te fra automater 
•    Dansk rejseleder

EKSTRA INKLUDERET I PREMIUM KAHYTTER:   
•    24 timers roomservice
•    Dobbelt optjening af Costa Club points
•    Valg mellem første og anden servering ombord

IKKE INKLUDERET I PRISEN:
• Afbestillingsforsikring – koster 6% af rejsens pris
• Rejseforsikring
• Drikkevarer
• Øvrige udflugter
• Drikkepenge til skibets personale (€8,- pr. person pr. dag)
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Costa Fortuna
DET ER EN FLYDENDE VERDEN AF LUKSUS
Costa Fortuna er et unikt skib. Designet, den høje kvalitet og 
de raffinerede materialer, plus nye attraktioner og fantastiske 
arkitektoniske løsninger gør skibet både charmerende og innova-
tivt på samme tid. 

Et krydstogt på Costa Fortuna er en rejse gennem lys i alle dets 
former: Fra glasstrukturernes gennemsigtighed til myriaden af 
reflektioner fra lysekronerne i Muranoglas, fra stofferne brugt 
til indretningen, der spiller i regnbuens farver, til danselysene og 
show i Phoenix-teatret, fra den revitaliserende energi fra Sam-
sara wellness-centret til den rene adrenalin fra virtual reality. 

Fra Supernova Atrium og videre vil universets klareste stjerner 
ledsage dig gennem alle rum: i Taurus og Andromeda restauran-
terne, Vega kasino, barerne Antares, Sirius, Elettra... opdag alt det 
bedste en Costa-ferie kan tilbyde på et enkelt krydstogt. 

På Costa Fortuna bliver fornøjelse fokus for din ferie: fra de 
udsøgte retter serveret i vores restauranter ledsaget af gode 
vine, til det totale velvære der leveres af Samsara Spa, hvor du 
kan få din krop afbalanceret og opfrisket i overensstemmelse 
med antikke orientalske ritualer, og hvor der også findes suiter og 
kahytter med direkte adgang til spa-området.

Skibsfakta  
-  Bruttotons: 92600
-  Længde: 294 m
-  Topfart: 23,6 knob


