Kryssning i den karibiska övärlden
-njut av solen, koppla av & upplev

2-15 februari 2016

Är du redo för nya länder, god mat, upplevelser & avkoppling?
Njut av en underbar kryssning i den karibiska övärlden, upptäck nya platser och ladda batterierna under fantastiska dagar. Den första bekantskapen blir med Fort Lauderdale på Amerikas sydostkust. Här åker vi hjulångare i
staden som också kallas Amerikas Venedig. Vi besöker alligatorer och indianer i träskmarkerna i Everglades.
Efter några dagar på land beger vi oss till Miami för att stiga ombord på Celebrity Cruises fina kryssningsfartyg
Silhouette. Under 8 dagar varvar vi färd till havs med stopp där vi anländer till hamnar och ges möjlighet att följa
med på utflykter vid bland annat Cozumel i Mexiko, Georgetown och Falmouth på Jamaica och Labadee på Haiti.
Dag 1 + 2, Tisdag den 2 februari & onsdag den 3 februari
Vi lämnar Öland och Kalmar strax före midnatt den 2 februari. Vi reser mot Köpenhamn och den som vill sover
gott i bussen under färden. På Kastrup checkar vi in och genomför säkerhets- och passkontroll. Vi reser med Air
Berlin via Düsseldorf till Miami dit vi ankommer kl. 14.15 lokal tid. När vi landar väntar vår lokalchartrade
buss på att få köra oss till hotell Best Western Oceanside Inn där vi checkar in för fyra nätter. Eftermiddagen är
fri för vila, dopp i poolen eller en skön promenad i omgivningarna. Under kvällen äter vi en gemensam middag
och lär känna våra resekamrater.
Dag 3, Torsdag den 4 februari
Vi njuter av frukostbuffé på hotellet innan vi beger oss på utflykt med den charmiga hjulångaren Jungle Queen
som tar oss runt på de många kanalerna som är karaktäristiska för Fort Lauderdale. Här får vi en bra överblick av
staden och ser många flotta villor där rika och berömda amerikaner bor. Eftermiddagen är fri för sol & pool,
shopping eller avkoppling med en god bok, allt efter eget tycke och smak. På kvällen samlas vi för middag på
den polynesiska restaurangen Mai Kai.
Dag 4, Fredag den 5 februari
Efter frukost ger vi oss iväg med buss och lokalguide för att besöka indianerna i träskmarkerna i Everglades.
Inne i naturreservatet tar vi också en tur med en så kallad airboat, en särskild båt som svävar fram över träsken.
Här finns goda chanser att se alligatorer! Vi äter en lätt lunch innan vi reser tillbaka till Fort Lauderdale. Eftermiddagen och kvällen är fria för egna upptäcktsfärder.
Dag 5, Lördag den 6 februari
Dagen är fri för avkoppling med sol och bad eller egna utflykter. Vi kan rekommendera ett besök på den populära loppmarknaden Swap Shop eller ett besök i shopping- och nöjesdistriktet kring Las Olas Boulevard. Vår reseledare och den lokala guiden kan ge förslag på trevliga aktiviteter för den som önskar.
Dag 6, Söndag den 7 februari
Vi lämnar hotellet vid lunchtid och åker till kryssningsterminalen i Miami. Vid ankomst checkar vi in på Silhouette och nu väntar en underbar kryssning på 8 dagar i Karibien! När vi kommit ombord samlas vi för ett kort
välkomstmöte, därefter finns tid för att bekanta sig med fartyget innan det är dags för middag. Vi äter tillsammans på samma tid och vid samma bord varje kväll under kryssningen.
Dag 7, Måndag den 8 februari
Ombord på Silhouette finns mängder av upplevelser och aktiviteter, shopping, spa, pooler, barer och isshower
bland mycket annat.
Idag kryssar vi igenom Mexikanska golfen, mot Mexiko!
Dag 8, Tisdag den 9 februari
Efter en välsmakande frukost kan det kanske passa med en utflykt? Idag anländer vi till Cozumel som är en av
Mexikos till ytan största öar och ligger i Karibiska havet utanför Yucatánhalvön. Namnet kommer från Cuzamil
som på mayaspråk betyder svalornas ö. Det turkosa vattnet lockar många snorklingsintresserade hit. Vi lägger till
mellan kl. 07.00-16.00 för egna upptäcktsfärder eller som tillval att följa med på en arrangerad utflykt.
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Dag 9, Onsdag den 10 februari
Efter en lugn morgon ombord anländer Silhouette till George Town som är huvudstad i den brittiska ögruppen
och kolonin Caymanöarna i Karibiska havet, Västindien. Staden ligger i västra änden av ön Grand Cayman. Här
finns möjlighet till upptäcktsfärder mellan kl. 10.00-18.00.
Dag 10, Torsdag den 11 februari
Vi kryssar lugnt vidare i Karibiska havet. Idag anländer vi till Falmouth på Jamaica, en historisk hamnstad i
Västindien känd för sin handel med rom och sockerrör. Här befinner vi oss mellan kl. 08.00-17.00.
Dag 11, Fredag den 12 februari
Labadee är en turistort på norra Haiti som är uppkallad efter markis La Badie, en fransman som bosatte sig här
på 1600-talet. Platsen kallas också Labadie men har ändrats till Labadee för att det ska bli lättare för engelsktalande att uttala. Här befinner vi oss mellan kl. 10.00-17.00.
Dag 12, Lördag den 13 februari
Efter spännande dagar i hamnstäder i den karibiska övärlden vänder Silhouette och styr kosan mot Fort Lauderdale. Vi njuter av solen på däck, eller aktiviteter ombord. Läser ut semesterboken och börjar förbereda oss på
hemfärd.
Dag 13, Söndag den 14 februari
Idag på alla hjärtans dag anländer vi till Fort Lauderdale under morgonen. Vår lokala buss hämtar oss vid fartyget och kör oss till flygplatsen i Miami. Vi flyger via Düsseldorf till Köpenhamn.
Dag 14, Måndag den 15 februari
KL. 09:45 landar vi på Kastrup, vår buss väntar på oss och när vi väl packat in oss startar vi hemresan på mer
känd mark, vi pausar för lunch/fika enligt egna önskemål längs vägen. Genom Skåne & Blekinge, sedan ser vi
strax våra kära hemtrakter kring Öland och Kalmar.Vi säger hej då till våra nyfunna vänner och tar med oss
minnena av en fantastisk resa hem, dem kan vi njuta av länge, länge..

Information
Detta ingår i resans pris; Busstransfer med påstigning på Öland, i Kalmar och längs vår
resväg mot Köpenhamns flygplats Kastrup tur & retur. Kostnad för inresetillstånd till USA.
Flygresa i ekonomiklass, Köpenhamn – Miami, tur & retur inkl. flygskatter. 4 nätters
boende på hotell Best Western Oceanside Inn i Fort Lauderdale inkl. frukost samt lunch
dag . Busstransfer, program & måltider enligt program i Miami. Kryssning med Celebrity
Cruises fartyg Silhouette i den karibiska övärlden. Boende i hytt med helpension alla dagar
(frukost, lunch & middag) hamnskatter och dricks inräknat. Reseledare medverkar under
hela resan för din trygghet och komfort. Vi reserverar oss för valuta- och
skatteförändringar.

Bokning till Tomas Buss senast den 18 september 2015

Resans pris p/p i dubbelrum:
25 500:----------------------------Resans pris p/p i enkelrum:
33 000:Dryckespaket & andra hyttkategorier
finns på förfrågan!

Resan har begränsat antal platser.

Välkommen att nå oss på: 0485-732 85 eller
info@tomasbuss.se eller www.tomasbuss.se
Resa garanteras vid 20 resenärer
Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet samt följer paketreselagen
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Välkommen ombord!
önskar bussfamiljen Angelin
med personal
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