4. Januar 2020 – 8 (9) dager

Cruise i Karibia
Royal Caribbeans Brilliance of the Seas fra Tampa
med Key west og Conzumel mexico

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

PROGRAM
Dag 1 – Lørdag 4 januar 2020: Avreise
Oppmøte på Trondheim lufthavn Værnes kl. 4.30, her blir dere tatt i mot av
reiselederen fra Vega Reiser, som skal være med under hele reisen. Flyet har
avgang fra Trondheim Lufthavn Værnes kl. 6.15. Det blir en mellomlanding i
Amsterdam og Atlanta, før vi ankommer Tampa klokken 16.50 lokal tid. Ved
ankomst venter en buss, som tar oss til vårt hotell som ligger flott til ved stranden i
Clearwater
Dag 2 – Søndag 5 januar 2020: St. Pete Clearwater
I dag er dagen disponibel til å utforske Clearwater. Kanskje frister det å nyte dagen
ved den vakre stranden?

Dag 3 - Mandag 6 Januar 2020: Brilliance of the Seas
Formiddagen er disponibel og etterhvert blir det felles transport fra hotellet til
RCCLs Brilliance Of The Seas. Fra kl. 13.30 er det innsjekk, og vel om bord venter
våre lugarer som alle er utvendige med balkong. Om kvelden er det felles
velkomstmiddag i skipets hovedrestaurant.
Dag 4 – Tirsdag 7 Januar 2020:
Key West, Florida
I dag legger vi til land ved Key West.
Her ligger skipet fra klokken 11.00-19.00.
Key West sjarmerer med sin karibiskamerikanske atmosfære og har huset og
vært til inspirasjon for kunstnere,
forfattere og eventyrere i alle år. Her
finnes flere fine strender og mange veldig
gode restauranter. Key West ligger helt i
enden av Florida Keys og er forbundet
med hele øyrekken av en hovedveien med
vel over 40 broer med Mexicogolfen på
den ene siden og Atlanterhavet på den
andre.

PROGRAM
Dag 5 – Onsdag 8. Januar: Cruising / til sjøs
Ombord finnes flere muligheter for aktiviteter og rekreasjon Det er som å reise rundt
og bo på samme hotell. Om morgenen våkner du i en ny by, og her venter nye
eventyr.
Dag 6 – Torsdag 9. januar: Conzumel, Mexico
Strendene i Cozumel er virkelig fantastiske, med perfekt hvit sand og vann så klart
og blått at du tror du er på et filmsett. Cozumels strender er lett å navigere, fra
travle Dzul Ha til stille Chen Rio. Eller man kan velge å tilbringe dagen i Cancuns
Zona Hotelera, som er hotel og restaurantstrøket ikke langt fra havnen. Det tilbys
også flere typer utflukter i regi cruiseselskapet for de som vi utforske ytterligere.
Dag 7 – Fredag 10. Januar 2020: Cruising / til sjøs
I dag nyter vi dagen om bord og om kvelden møtes vi til felles middag.

Dag 8 – Lørdag 11. Januar 2020: Tampa, Florida
Klokken 7.00 legger skipet til havn og etter frokost er det klart for å tenke på
hjemreisen. Vi har dagen disponibel i Tampa før vi reiser til flyplassen på
ettermiddagen. Klokken 20.00 er vi i luften tilbake til Norge
Dag 9 – Søndag 12. Januar 2020: Trondheim
Vi lander i Trondheim ca klokken 16.40, og håper alle har hatt en flott reise!

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15
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PROGRAM
Pris pr person i delt dobbelt utvendig balkonglugar
Spør oss om pris for barn og familielugarer.

kr. 20.900,-

Inkludert i prisen:
Fly Trondheim – Tampa t/r
All transport som beskrevet i programmet
2 netter på Hotel ved Clearwater
6 dager om bord Brilliance Of the Seas i dobbel/ familielugar med
balkong
 Full pensjon om bord (eks. brus og alkohol)
 Aktiv reiseleder på hele turen





• Wifi og drikkepakker kan kjøpes mot et tillegg. Vi anbefaler kjøp av
drikkepakker på forhånd, det finnes flere valg fra softdrinks til deluxe
som dekker 24h vann, juice, brus, øl, vin, drinker og coctails under hele
reisen.
• Vi har fast bord i hovedrestauranten for gruppen hver aften, men skipet
har flere andre restauranter man kan utforske. 8 av spisemulighetene om
bord kan man benytte seg av gratis og i tillegg er det 7
spesialresturanter hvor man kan betale ekstra for et hyggelig måltid om
man ønsker dette.
• Enkelte av kveldene blir det foreslått og arrangert forskjellige tema rundt
middag, og det er vanlig med minst en formell aften i løpet av seilingen.
• Dersom man reiser alene tilkommer et enkeltrom/lugar tillegg på 7700,for hele reisen.
• Spør oss gjerne om muligheten for å forlenge din reise i Florida!
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