Soliga Florida och kryssning i sköna Karibien
7 – 17 november 2019

Följ med till trendiga och mångkulturella ”the Sunshine State” Florida och ta en lyxkryssning till flera
paradisöar i härliga Karibien. Svensk färdledare följer med på denna resa.
Flyg: Finnair
07 Nov
07 Nov

Arlanda - Helsingfors
Helsingfors - Miami

11.15 – 13.10
14.45 – 18.55

16 Nov
17 Nov

Miami - Helsingfors
Helsingfors – Arlanda

20.45 - 13.20+1
14.05 – 14.00

Väl framme i Miami väntar er färdledare och en transferbuss som tar er med till ert hotell i Surfside.
7 – 9 november: Residence inn Miami Surfside ****

Residence Inn Miami Surfside erbjuder boende av bra standard en kort promenad från stranden i
Surfside. Det går gratis buss/trolley ner till Miami South Beach (ca 45min) och annars kan man lätt ta
en taxi eller cykla. Här finns gratis WiFi, ett gym och en utomhuspool. Här finns även gästparkering
(mot avgift). Hotellet har en 24-timmars öppen reception. På hotellet ingår frukost.
Efter ett par nätter på detta hotell hämtar transferbussen upp er på hotellet och tar er till hamnen
där Celebrity Equinox väntar. Vi kliver ombord lagom till en sen lunch.
9 – 16 november, Kryssning: Celebrity Cruises, Equinox
09 Nov 2019 Fort Lauderdale, Florida
10 Nov 2019 Till havs
11 Nov 2019 San Juan, Puerto Rico
12 Nov 2019 Charlotte Amalie, St. Thomas
13 Nov 2019 Tortola, Brittiska Jungfruöarna
14 Nov 2019 Till havs
15 Nov 2019 Nassau, Bahamas
16 Nov 2019 Fort Lauderdale, Florida

15:30
08:00
07:00
12:30
07:00

15:30
23:00
17:00
16:00
19:00
-

Efter kryssningen den 16 nov tar en transferbuss med er på en utflykt där ert bagage är
omhändertaget under hela utflykten och sedan kör er i god tid till flygplatsen. Ni vinkas av vår
färdledare och ni flyger sedan hemåt och landar efter ett smidigt byte på Arlanda igen kl 14.00 den
17 november.
Pris från:
23.995:- per person och del i insideshytt
26.995:- per person och del i fönsterhytt inkl. dryckespaket
27.995:- per person del i hytt med balkong inkl. dryckespaket
I priset ingår:
- Svensktalande färdledare
- Flyg t/r Arlanda med mellanlandning
- Transfer enligt program
- 2 nätter på hotell Residence inn Maimi Surfside inkl frukost
- 7 nätters kryssning ombord på Celebrity Equinox i vald hyttkategori
- 1 utvald utflykt

Under kryssningen ingår:
- Helpension*
- Vid bokning av fönster eller balkonghytt ingår dryckespaket Classic
- Dricks till hytt- och serveringspersonal
- Aktiviteter, gym, underhållning och
shower
- Hamnavgifter och skatter
*Vissa specialrestauranger mot avgift
För att färdledare skall följa med på resan krävs ett minimum antal deltagare.

i samarbete med

CELEBRITY EQUINOX
Passagerare: 2850
Besättning: 1000
Längd: 317
Tonnage: 122 000
Antal däck: 15
Byggår/renoverad: 2009
Registreringsland: Malta

Celebrity Equinox är själva definitionen av premium-kryssning. Fartyget motsvarar resenärernas
högsta förväntningar både när det gäller underhållning, maten ombord samt kryssningsupplevelsen.
Ombord finns tio enastående, prisbelönta restauranger, från huvudmatsalen som ingår i
kryssningsbiljetten till specialrestaurangerna Tuscan Grille och Silk Harvest som serverar bland annat
italiensk gourmetmat och högklassig mat inspirerad av Fjärran Östern.
I fartygets akter finns unika Lawn Club med riktigt gräs, egen glasblåsningsuppvisning och glasstudio.
Underhållningen ombord på fartyget tar aldrig slut. Här kan du lyssna till livemusik i fartygets barer
både natt och dag samt njuta av högklassiga shower i fartygets enorma teater. Om du vill ta det lite
lugnt kan du njuta av cocktails uppe vid poolen eller slappna av i fartygets välutrustade spaavdelning. Klädkoden ombord är ”smart casual”, vilket innebär att man kvällstid rekommenderas att
klä sig i kjol och blus/klänning/ långärmad skjorta eller kavaj. Dagtid gäller avslappnad klädsel.
Celebrity Equinox kommer att genomgå en stor uppfräschning under 2019, vilket kommer att göra
fartyget ännu mer modernt och lyxigt.
För vem?
Celebrity Equinox passar de resenärer som vill ha det lite extra lyxigt under sin kryssning och som
gärna njuter av exklusiv mat och underhållning.
Exempelbilder på hur hytterna kan se ut:
Insideshytt:

Fönsterhytt:

Balkonghytt:

