Asienkryssning med Celebrity Millennium
16 januari – 2 februari 2020

Följ med vår svenska färdledare på denna härliga resa i Asiens skärgård. Ni kommer få uppleva
hela 5 länder under en och samma resa.
Flyg med Finnair:
16 jan
Arlanda – Helsingfors
16 jan
Helsingfors – Singapore
01 feb
Singapore – Helsingfors
02 feb
Helsingfors – Arlanda

20.55 – 22.55
23.55 – 17.15 (den 17 jan)
23.45 – 05.45 (den 2 feb)
07.55 – 07.55

Vid ankomst till Singapore möts ni av vår representant som tar er till hotellet.
Hotell 17 – 18 jan: Grand Copthorne Waterfont ****

Fint hotell beläget i centrala Singapore, med restauranger, shopping och nöjen in på knuten.
Den 18 jan efter frukost hämtas ni av vår engelsktalande guide som tar er med på en stadsrundtur.
Ni kommer till fartyget för att checka in lagom till lunch och sedan kan ni utforska Singapore på egen
hand innan fartyget lägger ut efter lunch den 19 januari.
Kryssning 18 jan – 1 feb: Celebrity Millennium
18 jan
Singapore, Singapore
19 jan
Singapore, Singapore
20 jan
Till havs
21 jan
Kota Kinabalu, Malaysia
22 jan
Till havs
23 jan
Boracay, Filippinerna
24 jan
Manila, Filippinerna
25 jan
Till havs
26 jan
Hong Kong, Kina
27 jan
Hong Kong, Kina
28 jan
Till havs
29 jan
Nha Trang, Vietnam
30 jan
Ho Chi Minh (Phu my), Vietnam
31 jan
Till havs
01 feb
Singapore, Singapore

13:00
10:00

19:00

08:00
08:00

17:00
18:00

10:00
16:00
07:00
08:00
07:00

16:00
17:00

När ni kommer tillbaka till Singapore möts ni åter igen av vår engelsktalande guide som tar er
med på ytterligare en sightseeing av Singapores många stadsdelar och om ni inte hunnit prova en
innan så bjuds ni på en Singapore Sling på berömda Raffles hotel. Lunch ingår.
Utflykten avslutas med lite fri tid medan bagaget förvaras tryggt i bussen och sedan avslutas
turen med att ni åker till flygplatsen för hemresa.
Pris:

39 995 per person del i insideshytt
44 995 per person i hytt med fönster mot havet
52 995 per person i hytt med balkong mot havet

I priset ingår:
- Svensktalande färdledare vid minst 24 resenärer
- Flyg Arlanda - Singapore t/r inkl incheckat bagage
- Transfer flygplats – hotell – hamn - flygplats
- 1 natt på hotell i Singapore inkl. frukost
- 14-nätters kryssning i vald hyttkategori
- 2 utvalda utflykter i Singapore, varav en inkl lunch

Under kryssningen ingår:
• Alla måltider ombord* (all inclusive vid boende i hytt med fönster eller balkong)
• Aktiviteter ombord
• Underhållning och shower varje kväll
• Gratis roomservice
• Gym ombord
• Hamnavgifter och skatter
• Förbetald dricks till hytt och serverings personal **
* Vissa restauranger mot tillägg, betalas ombord.
** Dricks tillkommer på bar- och SPA notan, betalas ombord.

Vid bokning av hytt med fönster eller balkong ingår dryckespaket classic vilket gör
kryssningen till All Inclusive.
Denna resa genomförs i samarbete med

Observera att så länge inget är bokat kan pris och platstillgång komma ändras

