14. November 2020 – 10(11) dager

Florida og Cruise i Karibia
Opplevelser i det østlige Karibia

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, i flotte Miami. Etterhvert nyter vi skipets fasiliteter, og
dere kan trekke dere tilbake på lugaren for alenetid eller benytte dere av alle skipets mange
fasiliteter. Nyt luksusen om bord og ta del i mange av de aktivitetene 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 – lørdag 14. november 2020:
Oppmøte på flyplass kl. 10.00, og 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. 12.00. Det blir en mellomlanding på Oslo Lufthavn Gardermoen,
før turen går videre kl. 15.45 til Fort Lauderdale i Florida. Vi ankommer kl. 20.00
lokal tid. Total flytid er ca. 8,5 t. Ved ankomst venter en buss, som tar oss til vårt
hotell som blir basen vår i Miami. Vi bor helt på stranden og har eget
bassengområde vi kan benytte i tillegg.
Dag 2 – søndag 15. november 2020:
Vi starter dagen med frokost, og etterhvert blir det felles transport fra hotellet til
skipet Oasis Of The Seas. Her er det innsjekk fra kl. 13.30, og vel om bord venter
våre lugarer. Reiseleder informerer om det som skjer videre denne dagen. Om
kvelden er det felles velkomstmiddag kl. 20.

Dag 3 og 4 – mandag 16. og tirsdag 17. november 2020 - ombord i skipet:
Ombord finnes flere muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Cruiset går i det østlige
Karibia, og det er som å reise rundt mens man bor på samme hotell. Skipet, Oasis
Of The Seas, har mye spennende å by på. Her kan man blant annet prøve surfe
simulator, zip-line, klatrevegg, svømme i et av de mange bassengene, eller finne en
plass hvor man kan slappe av, nyte tilværelsen – bare være, helt enkelt!

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15
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PROGRAM
Dag 5 – onsdag 18 . november 2020 - Basseterre:
Vi ankommer Basseterre, som er hovedstaden i St Kitts og Nevis i De mindre atiller.
Reiseleder går i land med de som ikke ønsker å benytte seg av båtens tilbud og
utflukter. Øyene er av vulkansk opprinnelse, og man kan se fjelltopper omgitt av
jungel.
Dag 6 – torsdag 19. november 2020 – St. Thomas:
Skipet legger til havn i St. Thomas, og besøk i hovedstaden Charlotte Amalie står på
programmet. Charlotte Amalie er den største byen på De Amerikanske Jomfruøyene.
Reiseleder går i land med de som ikke ønsker å benytte seg av båtens tilbud og
utflukter.

Dag 7 – fredag 20. november 2020 – Om bord i skipet:
Denne dagen nytes om bord på Oasis Of The Seas. Kanskje vil man rusle i
handlegata, hvor man blant annet finner butikker som Michael Kors og Tiffany & Co.
Man kan velge å nyte et bedre måltid – kanskje sushi, eller noe italiensk. Og man
kan avslutte dagen i karaokebar, på skipets Casino Royale, eller ta et glass vin i Live
Jazz Club.
Dag 8 – lørdag 21. november 2020 - Bahamas:
I dag er det Perfect Day Cococay som står for tur. Denne opplevelsen betegnes som
Thrill & Chill. Her er det rom for å hive seg på attraksjoner av alle mulige slag i en
stor fornøyelsespark. Er man av den rolige typen, finnes det uttallige områder for
sol, sand og bading. En perfekt dag for alle med andre ord! Reiseleder går i land
med de som ikke ønsker å benytte seg av båtens tilbud og utflukter.
Dag 9 – søndag 22. november 2020 – Fort Lauderdale:
Vi ankommer havnen tidlig om morgenen, og går i land rundt kl. 9.30. Her venter
bussen på oss, og nå går turen tilbake til hotellet. Resten av dagen er til disposisjon,
men reiseleder er gjerne med de som ønsker på en tur i området. Kanskje vil noen
se nærmere på Miamis South Beach?
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PROGRAM
Dag 10 – mandag 23. november 2020:
Dagen er disponibel. Om ettermiddagen møtes vi i hotellets lobby og vi har avgang
fra hotellet kl. 18.00 for felles retur til flyplassen. Flyet har avgang kl. 22.00, og
denne natten er vi i luften.
Dag 11 – tirsdag 24. november 2020:
Vi lander på Oslo Lufthavn Gardermoen, og reiser etter hvert videre til Trondheim. Vi
lander på Trondheim Lufthavn Værnes en times tid senere.

Pris i dobbelt utvendig lugar
Pris i dobbelt utvendig balkonglugar

kr. 22.000,kr. 23.600,-

Inkludert i prisen:
 Fly Trondheim – Fort Lauderdale t/r
 All transport som beskrevet i programmet
 7 netter om bord i dobbel lugar
 Full pensjon ombord eks. drikke
 2 overnattinger i dobbeltrom «på land»
 Aktiv reiseleder på hele turen
•

Wifi og drikkepakker kan kjøpes mot et tillegg. Vi anbefaler kjøp av delux
drikkepakke til ca. 3100,- pr person som dekker 24h vann, juice, brus, øl, vin,
drinker og coctails under hele reisen.

•

Vi har fast bord i hovedrestauranten for gruppen hver aften klokken 20.00,
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.

•

Dersom man reiser alene tilkommer et enkeltrom/lugar tillegg på 4600,- for
hele reisen.

•

Spør oss gjerne om muligheten for å forlege din reise i Florida! Hva med å
kombinere cruise med noen dager til Key West?
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