11 daagse cruise "Mediterrane Droom"

Binnenhut vanaf € 1799,00 per persoon
Vertrek vanuit Civitavecchia (Rome) : 5 Oktober 2020
Route:
Dag 1: Civitavecchia (Rome), Italië
Rome is zowel een moderne, bruisende stad als een historisch openluchtmuseum. U kunt in de voetstappen
van de keizers op één middag wandelingen maken, koffie drinken in Renaissance-pleinen en hedendaagse
kunst zien. Uw tijd om Rome te verkennen begint in de nabijgelegen haven Civitavecchia, een stad aan de
kust met wortels die teruggaan tot de Etruskische tijd. Ga zeker het Forte Michelangelo bekijken (zowel
Bramante als Michelangelo leverden een bijdrage aan het ontwerp) en de lungomare, een levendig traject
langs de zee met strandclubs, bars en restaurants.
Dag 2: Dag op zee
Dag 3: Cartagena, Spanje
Er is meer dan twee millennia aan geschiedenis te bewonderen in de havenstad van de zuidoostelijke regio
Murcia in Spanje. Hoewel Cartagena beroemd is om het op een na grootste Romeinse amfitheater op het
Iberische schiereiland, biedt de stad veel meer dan slechts de spectaculaire eeuwenoude ruïnes.
Naast Cartagena’s architectuur samen met dat amfitheater, zijn er opvallende Art Nouveau-gebouwen,
neoklassieke kerken en ultramoderne gebouwen in de stad. Er zijn veel mogelijkheden om te winkelen voor
lokale en regionale ambachtelijke waren. Bekijk in de stad het gerestaureerde middeleeuwse fort dat
uitkijkt over de baai vanaf het hoogste punt. Of maak een korte rit per auto of bus naar de oude Agrupa
Vicenta-mijnen, het opmerkelijke palmenbos in Elche en de heilige stad Caravaca.
Dag 4: Gibraltar, Brits grondgebied
Begeef u in Gibraltars dichtbevolkte straten om gerechten uit Spanje, Groot-Brittannië, het Midden-Oosten
en Italië te proeven, en belastingvrij inkopen te doen: van luxe-artikelen tot handgemaakte kunst en
ambachten en ambachtelijk eten. In de stad rondkijken en snacks eten is de perfecte manier om Yanito te
horen, een zangerige mix van Spaans en Engels dat hier gesproken wordt. In Europa Point zijn ook
historische en heilige plekken. En het museum van Gibraltar biedt gelegenheid om wat meer over de
geschiedenis en de prehistorie van de regio te leren, en iets te weten te komen over de migratiegewoonten
van de vogels en de zeedieren.
Dag 5: Cadiz (Seville), Spanje
Cádiz, dat erbij hangt aan de zuidwestkant van Spanje, is een van de regionale hoofdsteden van Andalusië
en een plek vol karakter. Europa’s oudste permanent bewoonde stad, met een geschiedenis die 3000 jaar
teruggaat, beleefde de laatste jaren moeilijke tijden. Maar met een combinatie van trots, goede humor en
stoïcisme behoudt men er een rechte koers. Het beroemde Carnaval, één van Spanje’s belangrijkste in het
genre, is een spannend fiesta waarin Cádiz alle energie en vindingrijkheid stopt.

De koosnaam van de stad, la tacita de plata ('kleine zilveren beker'), zinspeelt op de merkwaardige
geografische ligging. De stad steekt uit op een lang schiereiland in een beschutte baai. De oude stad van
Cádiz is een wirwar van straatjes met kasseien waarin de huizen wit of stoffig oker geschilderd zijn en de
verweerde uitstraling hebben van een plek die eeuwen wind en zout te verduren had. Deze oude stad
heeft van alles wat belangrijk is één goed voorbeeld: een grote markt voor levensmiddelen, een theater
(het Teatro Falla, een groots Art Nouveau Moorse juweeltje), een prachtige kathedraal, indrukwekkende
vestingwerken en een strand - het pittoreske en beroemde La Caleta.
Dag 6: Dag op zee
Dag 7: Barcelona, Spanje
Barcelona, aan de noordoostkust van Spanje en uitkijkend over de Middellandse Zee, is een levendige
havenstad vol met eeuwen iconische kunst en bouwwerken, Gaudí en Picasso woonden hier beiden, en
grenzend aan zonnige witte zandstranden. Verken in de Catalaanse hoofdstad de toeristische attracties en
historische wijken, Modernisme en wereldberoemde kunstmusea, galerieën en winkels met lokale
ambachtelijke producten, waarvan er sommige eeuwenoud zijn en traditionele Catalaanse waren in
voorraad hebben. Nadat u de bezienswaardigheden bent gaan bekijken, zijn er overal levendige tapasbars
te vinden waar u kunt plaatsnemen voor een drankje, een café amb llet (Catalaans voor espresso met
gestoomde melk) of een snack, ongeacht het tijdstip. Groene ruimten voor picknicks, lange wandelingen en
een onderbreking van de drukte zijn verspreid over de bezienswaardigheden van Barcelona: Het met
Gaudí's mozaïek versierde park, een neoklassiek doolhof in het Laberint d'Horta, en tal van hoogten
(bergen, monumenten en gebouwen) waar toeristen kunnen genieten van het uitzicht. Vanuit Barcelona via
een korte rit met de auto of trein, wachten u luxe winkels, cava-wijnkelders, een abdij op een bergtop en de
zandstranden van de Middellandse Zee.
Dag 8: Marseille, Frankrijk
Marseille, in het zuiden van Frankrijk, is pittiger, ruwer en scherper dan de omringende Provençaalse
stadjes. Toen Marseille in 2013 de Europese hoofdstad van cultuur werd, hielp dit om een aantal nieuwe
culturele locaties te creëren: van opvallende musea tot geavanceerde galerieën en spraakmakende
conceptwinkels waar lokale talenten worden gepresenteerd. De waterkant is opgeknapt, en op zonnige
dagen kunt u er heerlijk naar mensen en boten kijken, vanuit restaurants die bekendstaan om hun
bouillabaisse, of terrasjes waar rosé en pastis wordt geschonken.
Dag 9: Monte Carlo, Monaco
Monte Carlo en Monaco pronken aan de kust als een kostbare edelsteen, en trekken ook nu nog de
internationale jetset. Het paleis regeert vanuit Monaco-ville, Le Rocher genoemd door de lokale bevolking,
en op deze steile land overheerst hoogbouw op de kostbare grond met openbare liften in plaats van
trottoirs. Superjachten vullen de haven, ultra-luxe auto's domineren de weg en buitensporige juwelen
schitteren onder de nachtelijke hemel in een eeuwige belofte dat op sommige plaatsen, sprookjes echt
uitkomen.
Dag 10: Livorno, Italië
De havenstad Livorno dateert uit de periode van de renaissance en is een toegangspoort tot Pisa, Florence
en de rest van Toscane. De stad wordt gekenmerkt door het robuuste 'Fortezza' uit de 16e eeuw en het
mooie netwerk van grachten dat ook wel nieuw Venetië wordt genoemd. Livorno is ook beroemd vanwege
cacciucco, een pikante visstoofpot.

Ten noorden van deze stad, niet ver van de mond van de rivier de Arno, ligt Pisa, een aantrekkelijke
universiteitsstad die vooral bekend is om zijn scheve toren. Zo'n 97 kilometer naar het oosten, en ook aan
de oever van de Arno, bevindt zich Florence, de hoofdstad van Toscane. De hoeveelheid kunstschatten die u
kunt bekijken en culturele dingen die u in Toscane kunt ondernemen, van musea en kloosters en van
bruggen tot kapellen, is ongeëvenaard. Maar in Florence valt er nog veel meer te beleven dan alleen
bezienswaardigheden. De eet-en drink-cultuur in Florence speelt zich af in eenvoudige kraampjes en
wijnbarretjes en in speciale gourmet-restaurants en vele bescheiden, door families bestierde, trattorias. In
het winkelcentrum vindt u de designerwinkels van Via Tornabuoni en Via Roma, maar er zijn ook vele
eigenzinige, onafhankelijke boetieks. U kunt zich ook verdiepen in de Florentijnse tradities van leerwerk,
gemarmerd papier, boekbinden en meubelrestauratie. Ontdek de boeiende en artistieke wijk Oltrarno met
kunstenaarsworkshops, geweldige cafés, bars en restaurants en een authentieke Florentijnse sfeer.
Dag 11: Civitavecchia, Italië

