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• Opplev den ikoniske Panamakanalen i den beste reisemåneden
• To dagers opphold i Miami før cruiset
• All inklusive på nye og flotte Norwegian Bliss
Hva med å kombinere et innholdsrikt og multikulturelt
cruise med et trygt og godt reiseopplegg som inkluderer
fly, hotell, all inklusive cruise og reiseleder?
På flotte Norwegian Bliss fra Norwegian Cruise Line
tilbyr vi deg en uforglemmelig tur, der du også får
oppleve Miami, Karibia, Costa Rica, Guatemala og
Mexico i løpet av tre innholdsrike uker i de gunstige
reisemåneden februar og mars.
Panamakanalen
Panamakanalen skjærer gjennom Panamas smaleste
parti, og binder sammen Atlanterhavet med Stillehavet.
Panamakanalen er et ikonisk byggverk med en lang og
meget fascinerende historie.
Fra Atlanterhavssiden passeres de tre Gatúnslusene,
den kunstige Gatúnsjøen, elven Rio Chagres, den 13,7
km lange utgravde strekningen Cailard Cut,
enkeltslusen ved Pedro Miguel, Mirafloessjøen, før
hengebrua Puente de las Américas fører deg ut i
Stillehavet.
Fra din lugar, de øvre dekkene eller fra Horizion Lounge
på dekk 18 har du full oversikt og får informasjon i løpet
av dagen gjennom Panamakanalen.
Reisen starter med SAS direkte fra Oslo til Miami (vi
tilbyr tilslutning fra andre steder i Norge), og to dager
på populære Hotel Marseilles. Hotellet ligger flott til på
South Beach, med basseng og adgang rett ut til sjøen.
En time med gratis cocktails ved bassenområdet ute
mellom kl 18 og 19 er et polulært samlingspunkt før
middag i livlige Miami.

Cruiset starter med anløp på Grand Cayman og
Hollandinspirerte Oranjestad på Aruba, med karibisk
stemning, særpreget arkitektur og en deilig avslappet
stemning, samt flere deilige dager i det karibiske hav.
Passeringen av Panamakanalen er et naturlig
høydepunkt for turen, nyt dagen!
Om bord vil det være både foredrag og informasjon i
løpet av dagen, dette er et minne for livet!
På Stillehavssiden byr Puerto Caldera i grønne og vakre
Costa Rica på regnskog, ro og mektige naturopplevelser, før eksotiske Puerto Quetzal i Guatemala
og to anløp i Mexico, før ankomst Los Angeles og retur
hjem med SAS direkte til København og videre til Norge.
Skipet Norwegian Bliss er et flott og moderne skip,
bygget i 2018. Det innholdsrike skipet rommer blant
annet soldekk med basseng og boblebad, et stort spa
og treningssenter, en rekke restauranter, barer og
hyggelig oppholdsrom, lyse og fine lugarer og mye mer!
For den eventyrlystne er det til og med en Gokart- bane
på øverste dekk!
Cruiset er all inklusive. Det vil si at i tillegg til
helpensjon er Premium drikkepakke og tips inkludert, i
tillegg til fly, transfers og tureskorte fra
Cruisespesialisten.
Stemningen om bord er uformell og vennlig, blant
annet med åpen bordsetting og ingen formelle krav til
bekledning.

Kontakt oss på telefon: 55 59 68 50 eller på e-post: gruppe@cruisespesialisten.com

Priser per person i delt dobbeltlugar:

Innvendig lugar dekk 11

Kr. 44.900.-

Balkonglugar dekk 10

Kr. 54.900.-

Dagsprogram
Dag 1, 19. feb
Dag 2, 20. feb
Dag 3, 21. feb
Dag 4, 22. feb
Dag 5, 23. feb

Fly til Miami, overnatting Hotel Marseilles
Miami, overnatting Hotel Marseilles.
Miami, cruiseavreise kl. 17.00
Cruisedag til sjøs
George Town, Grand Cayman
ank. 07.00 – avr. 16. 00
Dag 6, 24. feb
Cruisedag til sjøs
Dag 7, 25. feb
Oranjestad, Aruba
ank. 08.00 – avr. 20.00
Dag 8, 26. feb
Cruisedag til sjøs
Dag 9, 27. feb
Panamakanalen
Dag 10, 28. feb Cruisedag til sjøs
Dag 11, 1. mars Puerto Caldera (Puntarenas), Costa Rica
ank. 08.00 –avr. 17.00
Dag 12, 2. mars Cruisedag til sjøs .
Dag 13, 3. mars Puerto Quetzal, Guatemala
ank. 08.00 – avr. 17.00
Dag 14, 4. mars Cruisedag til sjøs
Dag 15, 5. mars Cruisedag til sjøs
Dag 16, 6. mars Puerto Vallarta, Mexico
ank. 07.00 – avr. 15.00
Dag 17, 7. mars Cabo San Lucas, Mexico
ank. 07.00 – avr, 15.00
Dag 18, 8. mars Cruisedag til sjøs
Dag 19, 9. mars Los Angeles, USA
ank. 07.00, flyretur
Dag 20, 10. mars Ankomst Norge
Inkludert
•
Fly Oslo eller Bergen til Miami, med retur
fra Los Angeles til Oslo / Bergen.
Vi hjelper gjerne med tilslutning fra
andre steder i Norge
•
To overnattinger med frokost i Miami
i forkant av cruiset
•
Cruise med helpensjon på Norwegian Bliss
•
Premium drikkepakke
•
Forhåndsbetalt tips på skipet
•
Underholdning, daglige show og de fleste
fasiliteter om bord
•
Reisevertskap fra Cruisespesialisten
Ikke inkludert
•
Måltider utover frokost før cruiset
•
Valgfrie organiserte utflukter underveis på cruiset
•
Visum (ESTA) til USA – USD 14
•
Evt forlengelse i Los Angeles etter cruiset

MIAMI TIL LOS ANGELES

