Søndag 24.november 2019 – 9 dager

Aruba

En karibisk perle!

I det varme vannet i det
sørlige Karibia, like
utenfor orkanbeltet, er
Aruba. En lykkelige øy.
Bare 19,6 mil lang og 6
mil over, har Aruba vakre
pulver-hvit sand som er
et paradis formet av
havet – en øy som
omfavner oss med varme
solrike dager og enda
varmere mennesker.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv!
Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – Søndag 24.november: Avreisedag
Oppmøte på Værnes lufthavn kl. 4.30. Her blir alle tatt i mot av en reiseleder fra
Vega Reiser og vi har felles innsjekk. Vi gjør en mellomlanding i Amsterdam på vår
vei til Aruba. Ved ankomst i Aruba kl.17.55 lokaltid blir vi møtt av vår transport som
tar oss med inn til hotellet som ligger med kort gangavstand til de fleste fasiliteter.
Resten av kvelden er til egen disposisjon.
Dag 2 – 8: Utforsking av nærområdet/disponibel dager
Dagene er til egen disposisjon. Kl.10.00 står reiseleder i resepsjonen for de som
ønsker å være med på en kort buss tur inn til Oransjestad, eller for de som trenger
forslag for aktiviteter.
Dag 8 – søndag 1.desember: Disponibel dag/hjemreise
Dagen er til egen disposisjon. Kl.16.00 er det tid for hjemreise. Kl.19.10 flyr vi fra
Aruba til Amsterdam. Denne natten er vi i luften.
Dag 9 – mandag 2.desember: ankomst Norge
Etter en mellomlanding her flyr vi direkte til Trondheim kl.11.20. Vi ankommer
Trondheim Værnes kl.16.45.
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Alternative aktiviteter
Det finnes mange forskjellige aktiviteter i Aruba. Spør reiseleder for å melde seg
på i forveien av turen for å garantere plass.
De Palm island
kr. 1.220,- per person
En utflukt til en private øy «De Palm island» . Her får man spiser så mye de vil til
både frokost og lunsj mens man får tida å koser seg i den karibiske sola. Her er
det også mulig for å hilse på de lokale fugler «pink flamingos». Det finnes mange
aktiviteter på øya som er inkludert i turen, fra Blue Parrot Water Park, bananbåt
tur, og noen av det beste snorkling muligheter noensinne i Aruba. Her kan man
f.eks ha et hyggelig møte med en «Blue Parrot fish» i vannet!
Turen på De Palm Island varer 4-8 timer.
Snuba De Palm island
kr.
600,- per person
Kanskje det er noen som ønsker å prøve å snuba på Aruba? Med snuba kan man
puste lett under vann uten å ha tungt restriktivt dykkeutstyr. Ingen tidligere
dykking eller snorkling erfaring er nødvendig, og din profesjonelt trente snuba
guide vil personlig ta deg på en undersjøisk tur i den vakre marine miljøet.
Denne utflukten kommer som et tilleggs alternativt for de som har bestilt De
Palm island tour. Snuba varer ca. 1 time.
Seatrek De Palm island
kr.
600,- per person
Et annet alternativ på Palm Island er å ta den sjøturens undervannshjelm
spasertur som er en unik opplevelse man bør ikke gå glipp av. Deltakere bærer
spesialdesignede dykkehjelmer og gå på en undersjøens gangvei.
Seatrek varer ca. 1 time.
Natural Pool off-road adventure
kr. 1.220,- per person
En heldags utflukt for å oppleve den robust Aruban outback ved friluft landrover.
Med en skikkelig adrenalinekick opplever vi en av Arubas bortgjemte skatter, en
naturlig basseng med sjøvann. Her finnes det gode snorkeling muligheter.
Høydepunkter inkluderer California Lighthouse, Alto Vista Kapell, Gullmølle
ruiner, og «Baby Natural Bridge og ruiner». Et utvalg av forfriskninger tilbys
underveis, før vi er tilbake på hotellet. Turen varer ca. 4.5 timer.
Hesteridning ‘Wariruri Beach & Bushiribana’
kr. 1.220,- per person
Reise til Wariruri Beach på en tur langs den uberørte nordkysten av Arubas. Her
kan man nyte de fantastiske utsikter og besøke de historiske Bushiribana Gold
Mill Ruins. Denne turen gir deg en flott mulighet til å oppleve lokalhistorien og
kulturen i området. Ruinene er et stort trekk for mange som besøker Wariruri
Beach. Denne turen varer i ca. 2 timer.
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Flytider
Avreise 24.november 2019
KL1172 Trondheim 6.20 – 8.45 Amsterdam
KL767 Amsterdam 12.35 – 17.55
Hjemreise 1.desember 2019
KL767 Aruba 19.10 – 11.20 +1 Amsterdam
2.Desember 2019
KL1175 Amsterdam 14.30 – 16.45 Trondheim

Hotell
Holiday Inn Resort Aruba – Beach Resort &
Casino
J.E Irausquin Boulevard
230 Aruba

Grunnpris:

kr. 22.000,-

Depositum:
Tillegg enkeltrom:

kr.
kr.

3.500,1.600,-

Inkludert:
✓ Fly Trondheim – Aruba t/r
✓ Transfer flyplassen – hotell t/r
✓ 7 netter i dobbeltrom
✓ 7 frokost
✓ Aktiv reiseleder på hele turen
Med forbehold til endringer i flytider og programmet.
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