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• Reis trygt på Azamara Quest, kaptein på turen er Johannes Tysse
• Meget god totalpakke til spesialpris, og all inclusive ombord
• Opplev særpregede Karibia på et lite skip av høy kvalitet
Savner du gleden ved planlegge en tur og reise på cruise?
Da har vi en virkelig turjuvel å se fram mot!
Turen bestiller du trygt med full garanti ved evt.
Koronakansellering, og gjennom Cruisespesialisten har du et
seriøst og trygt reisebyrå du kan forholde deg til før, under og
etter reisen. Men vær obs – siste frist for denne spesialprisen
er ved bestilling innen 15. januar, og vi har et begrenset antall
lugarer.
Perioden før jul er en nydelig tid å reise på – i Karibia er
klimaet mildt.
Med start i Miami besøkes hele ni karibiske øyer og steder,
inkludert Key West, ABC- øyene, St. Barths og St. Thomas.
Cruiset er med kvalitetsskipet Azamara Quest, der 700
passasjerer har god plass over 11 dekk. Balkonglugarene vi
har spesialpriser på ligger flott til på dekk 7.
Om bord er service, kvalitet og trivsel et nøkkelord, og med
Azamara får man lengre opphold i land enn mange andre
rederier. Kaptein på turen er velkjente og populære Johannes
Tysse, og vi har en totalpakke med fly, hotell og reiseleder, alt
er lagt til rette for en virkelig flott cruisetur!
Turbeskrivelse
Reisen starter med fly til Miami, transport til hotell og en
overnatting på et komfortabelt 4 * hotell i downtown Miami.
Neste ettermiddag er det klart for cruiseaveise fra Miami,
og cruiset starter med den korte strekningen ut til livlige og
bohemaktige Key West, Floridas sørligste punkt.
En deilig sjødag bringer oss til Labadee, rederiets egen
strandresort. Her kan du nyte varmen, stranden og servicen
bare et steinkast unna der skipet ankrer opp.
Så er det ABC – øyene som står for tur! I løpet av tre dager
besøkes Aruba, Bonaire og Curacao. Disse praktfulle øyene
er sterkt influert av Holland, og kjennetegnes av duse
pastellfarger, vennlig stemning, vakker natur og nydelige
strender. Og det beste av alt – med Azamara strekker
oppholdene seg lenger utover dagen og kvelden. Nyt livet! En
ny sjødag bringer oss til eksklusive Gustavia på St. Barths.
Hovedstaden på denne lille øyen er oppkalt etter den svenske
kongen Gustav III, og dette var faktisk Sveriges siste koloni i
sin tid.

St. Maarten er kjent for sin flyplass som ligger rett ved
stranden, noe som gjør den til et populært sted for sol og bad
mens fly passerer ikke langt over deg – et spektakulært skue!
Siste anløp er vakre og ville Tortola, før to sjødager gir ro til
å fordøye alle inntrykkene og nyte gode dager om bord, før
ankomst Miami og retur tilbake i Norge i god tid før jul!
Azamara Quest og kaptein Johannes Tysse
Det er mange som setter stor pris på den hyggelige
stemningen og den gode cruiseopplevelsen på Azamara
Quest, og med god grunn!
Med en kapasitet på 686 passasjerer over 11 innholdsrike
dekk er det enkelt å bli kjent med skipets fasiliteter og
serviceinnstilte mannskap, samtidig som skipet er stort nok
til å romme det du måtte ønske av restauranter, barer og
hyggelige fellesområder.
Skipet har selvsagt basseng og soldekk, spa, treningsrom
og hyggelige fellesområder og om kvelden er det et variert
underholdningstilbud om bord. Lugarene er romslige og
velutstyrte.
Det er fri bordsetting om bord, velg mellom skipets hovedrestaurant, buffetrestauranten eller en av de to spesialrestaurantene Prime C eller Aqualina, samt utendørs Patio.
Til lunch og middag er skipets utvalgte viner inkludert. Vin, øl
og drinker i tillegg til alkolholfri drikke er inkl. på hele cruiset.

Dagsprogram:
Dag 1, 25. nov
Dag 2, 26. nov
Dag 3, 27. nov
Dag 4, 28. nov
Dag 5, 29. nov
Dag 6, 30. nov
Dag 7, 1. des
Dag 8, 2. des
Dag 9, 3. des
Dag 10, 4. des
Dag 11, 5. des
Dag 12, 6. des
Dag 13, 7. des
Dag 14, 8. des
Dag 15, 9. des
Dag 16, 10. des
Dag 17, 11. des

Fly til Miami, overnatting
Miami, cruiseavreise kl 18.00
Key West, Florida. Ank. 07.30 – avr. 16.45
Cruisedag til sjøs
Labadee, Haiti. Ank. 09.00 – avr 17.00
Cruisedag til sjøs
Oranjestad, Aruba. Ank. 11.00 – avr 22.00
Willemstad, Curacao. Ank. 08.00 – avr 22.00
Kralendijk, Bonaire. Ank. 08.00 – avr 18.00
Cruisedag til sjøs
Gustavia, St. Barths. Ank. 08.00 – avr. 20.00
Philipsburg, St. Maarten.
Ank 08.00 – avr 22.00
Tortola, de Britiske jomfruøyer.
Ank. 08.00 – avr 15.00
Cruisedag til sjøs
Cruisedag til sjøs
Miami, flyretur til Norge
Ankomst Norge

Inkludert:
• Cruise med helpensjon og en rekke ekstragoder
på Azamara Quest
• Forhåndsbetalt tips på skipet
• All alkoholfri drikke om bord, som vann, brus, jus
og spesialitetskaffe
• Et godt utvalg av alkoholholdig drikke som rød- og hvitvin,
musserende, internasjonale øl og diverse drinker
• Fly fra Oslo til Miami t/r
• - kontakt oss gjerne for tilslutning fra andre norske byer
• En hotellovernatting i Miami før cruiset
• Alle transfers
• Reiseleder fra Cruisespesialisten
Ikke inkludert:
• Landutflukter og annet personlig forbruk om bord,
samt cover charge i de to spesialrestaurantene om bord
(30 USD per restaurant)
• Valgfrie organiserte utflukter underveis på cruiset
• Esta (visum) til USA, USD 14 per person

Selve cruiseopplevelsen er likevel grunnen til at mange har
Azamara som sitt favorittrederi. Skipsstørrelsen gjør at man
kan besøke steder og havner større cruiseskip ikke når, og
ingen andre rederier tilbringer like mye tid på hvert enkelt sted
som Azamara, både med sene avganger og overnattinger.
Kaptein på turen er velkjente og populære Johannes
Tysse, og han vil ta ekstra godt vare på reisende gjennom
Cruisespesialisten.
Vi gleder oss til en avreise med herlig cruisestemning,
spennende destinasjoner og et flott skip!

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

KARIBIEN FRA MIAMI

