1. Februar 2018 – 13 dager

Florida og Cruise i Karibia
Opplev frodige St Kitts, St Maarten, Puerto Rico og Haiti

Cruise i Karibia er en drøm mange har, og nå gjør vi dette enkelt for deg! Kanskje skal du
reise på cruise for første gang? Du reiser fra Trondheim med reiseleder fra Vega Reiser.
Det blir også noen dager i Florida, og vi tar dere trygt gjennom dagene. Etterhvert nyter vi
skipets fasiliteter, og dere kan trekke dere tilbake på balkonglugaren for alenetid. Nyt
luksusen om bord og ta del i mange av de aktivistene som tilbys! Dette er en
opplevelsesreise og du er velkommen i reisefølget!

Det er viktig for den oppdagelsesreisende at han er villig til å bli ledet
på villspor!
Roger van Oech

PROGRAM
Dag 1 – torsdag 1. februar 2018:
Oppmøte på Trondheim lufthavn Værnes kl. 06.15 og turen går først til Oslo
Lufthavn Gardemoen, videre til Zurich og lander i Miami kl 18.00 lokal tid.
Det er egen transfer til hotellet.
Dag 2 – fredag 2. februar 2018:
Hotellet heter Best Western Plus Atlantic og ligger sentralt på Miami Beach.
Dag 3 – lørdag 3. februar 2018:
Vi starter dagen med frokost, og etterhvert blir det felles transport fra hotellet til
skipet Freedom Of The Seas. Her er det innsjekk fra kl. 13.30, og vel om bord venter
våre balkonglugarer. Om kvelden er det felles velkomstmiddag kl. 20.30.
Dag 3 t.o.m. 11 - 3. til 10 februar 2018 - ombord i skipet:
Ombord finnes flere muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Cruiset går i det østlige
Karibia, og vi besøker steder som Basseterre på St Kitts, Philipsburg på St Maarten,
San Juan i Puerto Rico, Labadee på Haiti. Det er som å reise rundt og bo på samme
hotell. Om morgenen våkner du i en ny by, og her venter nye eventyr. Tre av
dagene vil være til sjøs, men normalt fylles dagen med aktiviteter om bord. Men
kanskje vil dere bare finne en plass hvor man kan slappe av, og nyte denne
tilværelsene – helt enkelt bare være!
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PROGRAM
Dag 11 – søndag 11. februar 2018:
Vi ankommer Miami tidlig om morgenen, og går i land rundt kl. 9.30. Her venter
transporten tilbake på hotellet. Resten av dagen er til disposisjon,
Dag 12 – mandag 12. februar 2018:
Dagen er disponibel. Vi har avgang fra hotellet kl. 14.30 for felles retur til
flyplassen. Flyet har avgang kl. 19.45. Denne natten er vi i luften.
Dag 13 – tirsdag 13. februar 2018 :
Lander i Zurich kl 11.00 og flyr videre til Oslo kl 13.00 og hjem til Trondheim kl 17.35

Pris pr. person i dbbl utvendig lugar
med balkong.
kr. 21.495,Inkludert i prisen:
✓ Fly Trondheim – Miami t/r
✓ Transfer flyplass – hotell t/r
✓ Transfer hotell – skipet t/r
✓ 8 netter om bord i dobbel balkonglugar
✓ Full pensjon ombord eks. drikke
✓ 3 overnattinger i dobbeltrom «på land»

