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CRUISE I CARIBBEAN
FLORIDA - EVERGLADES - HAITI - JAMAICA - MEXICO
Avreise 27.januar 2018 - 10 dager KUN kr. 19 990,-

Enestående mulighet!
Enestående pris!
Påmeldingsfrist 20.sept 2017

Cruise:
Cruiset veksler mellom dager
til havs og besøk i spennende
havner på karibiske øyer.
Utflukter for å se mer av øyene
kjøper vi ombord. Vi har
helpensjon under hele cruiset,
det vil si frokost, lunsj og
middag inkludert ombord. På
utfluktene kjøper vi vår egen
lunsj - alternativt kan vi spise
når vi er tilbake på skipet, da
restaurantene har romslige
åpningstider. Det gis tilbud om
mange forskjellige aktiviteter
ombord, for eksempel
konkurranser og
underholdning i salonger og
på dekk. Rundt det flotte poolområdet finnes det rikelig med
solsenger, og for de som vil
holde seg i form er det et
velutstyrt treningssenter.
Skjønnhetsbehandlinger av
ulike slag kan bestilles i skipets
spa-avdeling (koster ekstra). På
kveldene kan vi slappe av i en
av barene, spille i kasinoet
eller nyte kveldens sceneshow med profesjonelle
artister og ulikt program hver
kveld.

Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - Fort Lauderdale
Vi laster opp og setter kurs mot Gardermoen, der vi sjekker
inn for flyreisen til Miami. På flyplassen i Miami blir vi møtt
av vår buss som tar oss til hotell Best Western Oceanside Inn i
Fort Lauderdale. Hotellet ligger flott til ved sjøen, bare 45
minutter fra flyplassen. Etter innsjekk vil noen kanskje ta seg
et bad i bassenget, eller finne seg en restaurant i nærheten.

Dag 2: Everglades - Ombordstigning
I dag vil det være mulighet for å delta på en utflukt til
Everglades hvor vi besøker indianerne i myrområdene i
Everglades. Inne i naturreservatet får vi også en tur med en
«airboat», en spesiell type båt som svever over bakken. Det er
gode sjanser for å se alligatorer! Deretter begir vi oss til
cruiseterminalen i Miami, hvor vi sjekker inn på Royal
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Caribbeans nest største cruise skip, Allure of the Seas. Foran
oss ligger åtte vidunderlige cruisedager i Caribbean! Vel
ombord samles vi for et kort velkomstmøte. Før middag blir
det tid til å bli litt nærmere kjent med skipet. Gruppen spiser
til samme tid, med faste bord, under hele cruiset.

Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Miami t/r med

Lufthansa
• Busstransfer flyplass/hotell,

Cruiseterminal/flyplass
• 1 hotellovernatting med plass i

Dag 3 - 8: Cruise i Caribbean
Vi nyter livet og stemningen ombord, og iland på
ubeskrivelige steder som Haiti, Jamaica og i Mexico.
Reiselederen er behjelpelig med råd og tips..Eller du kan om
du vil; følge reiselederen på hva hun måtte finne på:)

dobbeltrom i Florida
• 1 frokost og 1 middag på

hotellet
• 7 netter ombord på verdens

nest største cruise skip, med
plass i innvendig dobbellugar
• Helpensjon på cruiset
• Havneskatter og driks

Dag 9: Ankomst Miami - fly til Norge
På morgenen anløper vi havnen i Miami. Her venter en buss
med skandinavisktalende guide, som skal ta oss med på en byrundtur i Miami. Midt på dagen får vi et par timer på egen
hånd for shopping og lunsj. Deretter kjører bussen oss til
flyplassen i Miami hvor vi sjekker inn for flyreisen hjem. Om
bord på flyet serveres middag.

• Flyskatt og lokale skatter
• Guidet rundtur med

skandinavisktalende
lokalguide i Miami
• Reiseleder på hele turen

Tillegg: Enkel lugar kr. 7590,Utvendig lugar kr: 990,- pr pers
når to deler
Lugar med balkong kr. 2000,- pr
pers når to deler ( Utsolgt )
Juniorsuite: 6990,- pr pers når to
deler. ( 3 stk ledig )
Utflukter: Everglades kr. 800,Andre utflukter bestilles ombord
Reisevaluta: US Dollar, Visa,
Mastercard, American Express.
Pga av skipets kontantfrie system
så må alle ha med seg ett bank
kort.

Dag 10: Norge
Vi lander på Gardermoen etter en utrolig reise, og blir møtt
av vår buss. I løpet av kvelden er alle hjemme

