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Opplev Dubai, India, Thailand,
Malaysia og Singapore!
Reisen starter med fly til Dubai. Flyutreise
er med flyselskapet Emirates fra Oslo kl.
14.10 til Dubai. Ankomst Dubai kl. 23.55 lokal
tid. Emirates samarbeider med SAS, slik at
vi kan tilby gjennomgående flybilletter fra
en rekke steder i Norge, til gode priser.
Ved ankomst Dubai har vi egen transport inn
til sentrum, og overnatting på hotellet Novotel
World Trade Centre. Et sentralt og bra 4 *
hotell med høy rangering på Tripadvisor.
Neste dag kombinerer vi en bysighseeing
med transport til skipet Norwegian Spirit.
Norwegian Spirit er et hyggelig og
bekvemt skip av medium størrelse.
2000 passasjerer har god plass over 12 dekk,
som rommer blant annet soldekk med basseng
og boblebad, en rekke restauranter, barer og
hyggelig oppholdsrom, treningssenter og spa

Over
30 påmeldte
allerede!

med havutsikt, lyse og fine lugarer og mye mer!
Skipet er helt nyoppusset fra topp til tå i 2020.
Cruiset er all inklusive. Det vil si at i tillegg
til helpensjon er Premium drikkepakke og
tips inkludert, i tillegg til fly, transfers og
vår representant fra Cruisespesialisten.
Stemningen om bord er uformell og
vennlig, blant annet med åpen bordsetting
og ingen formelle krav til bekledning.
Et par gode sjødager tar oss sørøst til India,
der vi har fire anløp. India er eksotisk og
variert, og med cruiseskipet som base er
alt lag til rette for flotte og innholdsrike
dager i verdens nest største land.
Hovedstaden Colombo i Sri Lanka
avlegges et besøk, før reisen går videre
til Phuket i Thailand. Øyen er kjent for
sine flotte strender og deilige klima.
Videre til tre anløp i Malaysia. Først
øygruppen Langkawi, så storbyen Penang
før anløp i Port Klang, med mulighet for
å besøke hovedstaden Kuala Lumpur.
Reisen avsluttes i Singapore, der vi går i land.
Dagen benyttes til sightseeing og lunch, før
transport ut til flyplassen som flere ganger
har blitt kåret til verdens beste flyplass.
Retur med Emirates på sen kveldstid,
flybytte i Dubai og ankomst Norge
neste formiddag lokal tid.

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

Priser per person i delt dobbeltlugar:

Innvendig lugar dekk 6

Kr. 39.900.-

Utvendig lugar dekk 6

Kr. 44.900.-

Balkonglugar dekk 9

Kr. 62.900.-

Dagsprogram
Dag 1, 21. nov
Dag 2, 22. nov
Dag 3, 23. nov
Dag 4, 24. nov
Dag 5, 25. nov

Fly til Dubai, overnatting
Dubai, cruiseavreise kl. 19.00
Cruisedag til sjøs
Cruisedag til sjøs
Mumbai, India 				
ank. 08.00 – avr. 18.00
Dag 6, 26. nov Murmugao Goa, India			
ank. 09.00 – avr. 18.00
Dag 7, 27. nov Mangalore, India 				
ank. 08.00 – avr.18.00
Dag 8, 28. nov Cochin, India 				
ank. 07.00 – avr. 16.00
Dag 9, 29. nov Colombo, Sri Lanka			
ank. 10.00 – avr. 19.00
Dag 10, 30. nov Cruisedag til sjøs
Dag 11, 1. des Cruisedag til sjøs
Dag 12, 2. des Phuket, Thailand				
ank. 11.00 – avr. 20.00
Dag 13, 3. des Langkawi, Malaysia			
ank. 07.00 – avr. 17.00
Dag 14, 4. des Penang, Malaysia				
ank. 07.00 – avr. 17.00
Dag 15, 5. des Port Klang, Kuala Lumpur, Malaysia
ank. 06.00 – avr. 16.00
Dag 16, 6. des Singapore				
ank. 07.00, sighteeing
Dag 17, 7. des Ankomst Norge
Inkludert
•
Fly Oslo eller Bergen til Dubai, med retur fra
Singapore. - Vi hjelper gjerne med tilslutning
fra andre steder i Norge
•
En overnatting med frokost i Dubai i forkant
av cruiset
•
Utflukt og transfer i Dubai
•
Cruise med helpensjon på Norwegian Spirit
•
Premium drikkepakke
•
Forhåndsbetalt tips på skipet
•
Underholdning, daglige show og de fleste
fasiliteter om bord
•
Utflukt med lunch og transfer i Singapore
•
Reisevertskap fra Cruisespesialisten
Ikke inkludert
•
Valgfrie utflukter og annet personlig forbruk
i løpet av turen
•
Visum til India. Kostnad ca 2.200.- per person, der vi
tar oss av hele prosessen

DUBAI TIL SINGAPORE

