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Grattis!
Ni har valt att lämna Sverige under årets i särklass tristaste månad, gråa november. Nu
väljer vi Celebrity Equinox i AQUACLASS.
7 hytter bokade. Riktigt roligt och trevligt att vara ett litet härligt gäng som kryssar och
extra roligt med att få med dig som aldrig upplevt vad en riktig kryssning är!
Nu är det fokus på bra och även nyttig mat samt grym relax! Sol och värme får vi på köpet.
Fars Dag firar vi med underbar middag på båten den 10/11!
På våra erfarna Travelers önskan, njuter vi av Fort Lauderdale i två dygn innan kryssningen!

Fartyget Celebrity Equinox

Celebritys fartyg Celebrity Equinox är i den trendiga Solsticeklassen. Speciellt för
denna är till exempel den stora gräsmattan på övre däck, ett modernt SPA samt den
höga klassen på restaurangerna och servicen ombord.
På gräsmattan på översta däck kan ni spela bocchia, crocket eller bara njuta av en
picnic i solnedgången. Fartyget erbjuder många restauranger. Flertalet ingår i
kryssningspriset och vid vissa specialrestauranger bokar man bord för en mindre
summa.
Hytterna är ca 18 kvm stora. Balkonghytterna har en balkong mot havet på ca 4 kvm
med ett bord och två stolar. Sängen kan sättas ihop till en stor eller tas isär till två
enkelsängar. Det finns en sitthörna med soffa, skrivbord och stol i hytten. Dusch,
toalett, garderober, tv och kassaskåp finns i alla hytter.
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Aquaclass
- Exklusiv tillgång till Blu-specialitetsrestaurang
- Obegränsad tillgång till persiska
trädgårdsbassängen
- Gratis tillgång till persiska trädgården &
relaxation Room
- Wellness Channel - On Demand AquaClass
- Uppgraderad Rumsservicemeny
- Daglig leverans av smaksatt te
- Särskild inbjudan till en VIP-tur i spat
- Personlig Spa Concierge för att ordna
AquaSpa behandlingar

Kryssningsschema
Lördag 09 nov 2019
Söndag 10 nov 2019
Måndag 11 nov 2019
Tisdag 12 nov 2019
Onsdag 13 nov 2019
Torsdag 14 nov 2019
Fredag 15 nov 2019
Lördag 16 nov 2019

Fort Lauderdale, Florida Till havs
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie, St.Thomas
Tortola, (British Virgin Islands)
Till havs
Nassau, Bahamas
Fort Lauderdale, Florida

3:30 PM
3:30 PM
8:00 AM
7:00 AM
12:30 AM
7:00 AM

11:00 PM
5:00 PM
4:00 PM
7:00 PM
-
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Dagsprogram
Torsdag 7 november 2019 – Miami/Fort Lauderdale

Vårt flyg lämnar Stockholm Arlanda på
morgonen, för att landa i Miami under
eftermiddagen lokal tid. På flygplatsen blir vi
mötta av vår lokalguide och vi åker direkt till
vårt hotell i Fort Lauderdale.
Eftermiddagen och kvällen har vi till eget
förfogande, passa på att sova ikapp lite eller
upptäck Fort Lauderdale på egen hand.
Staden sägs ha fler än 3 000 soltimmar om
året, det är aldrig långt till en härlig kritvit
strand med svajande palmer och
temperaturen i havet understiger sällan 23
grader.
Med sitt 500 km långa kanalsystem kallas Fort
Lauderdale ofta för ”Amerikas Venedig”, och
här erbjuds ett flertal utflykter med chans att
upptäcka staden med båt. Från stadens
centrum kan man följa Las Olas Boulevard mot
havet, och längs gatan hittar vi flera
inbjudande butiker och charmiga fisk- och
skaldjursrestauranger.
Fredag 8 november 2019 – Fort Lauderdale

Ledig dag.
Lördag 9 november 2019 – Fort Lauderdale

Vi äter frukost på hotellet i lugn och ro och vid lunchtid åker vi gemensamt ner till
hamnen och vårt fartyg Celebrity Equinox som kommer vara vårt hem de
nästkommande 7 nätterna. Efter ombordstigning på vårt fina kryssningsfartyg, hinner
vi packa upp, göra oss hemmastadda och upptäcka fartyget i lugn och ro. Vi lämnar
Fort Lauderdale 15.30.
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Söndag (Fars Dag) 10 november 2019 – Till havs

Vi har nu en härlig dag till havs på väg mot soliga
San Juan, och vi har chans att till fullo njuta av
alla de faciliteter som erbjuds ombord vårt
fartyg. Skäm bort dig själv ordentligt i underbara
AquaSpa, eller beställ ett glas bubblande
champagne och dröm dig bort i Sky Observation
Lounge där utsikten är lika magnifik åt vilket håll
du än vänder dig.
Måndag 11 november 2019 – San Juan Puerto Rico

Vi ankommer till San Juan sen eftermiddag och
har hela kvällen att spendera här. Ta en tur till
Gamla stan för att uppleva den gamla
stadsdelen som är fylld av spännande historia,
vacker arkitektur, charmiga butiker och mysiga
restauranger och caféer. I hjärtat av San Juans
gamla stadsdel står den vackra och gamla
katedralen av San Juan där Ponce de Leon är
begraven. Det är den äldsta kyrkan på hela ön
och det kostar inget att gå in i kyrkan.
Tisdag 12 november 2019 – Charlotte Amalie, St.Thomas

Tidig morgon kommer vi till Charlotte Amalie.
Här kan vi njuta av fina kritvita stränder och
turkost hav. Ta en tur till berömda stranden
Magens Bay eller varför inte åka till grannön St
Johns för att spendera dagen med sol & bad.
St Thomas är även känd som
taxfreeshoppingens huvudstad. Här kan du
strosa runt bland alla butiker och hitta allt från
porslin, kristaller, klockor, kläder, väskor m.m.
listan kan göras lång

Saltmätargatan 8 ¨ Box 45405 ¨ S-104 31 Stockholm ¨ Sweden
Tel: +46 8 20 55 00 ¨ Fax: +46 8 21 34 35 ¨ E-mail: info@cluberiks.se ¨ www.cluberiks.se
BG 483-8421 ¨ IATA 80-22470 1 ¨ VAT SE01556790234001 ¨ Styrelsens säte: Stockholm

Onsdag 13 november 2019 – Tortola, Jungfruöarna (British Virgin Islands)

Tortola är huvudön i British Virgin Islands och
har fått sitt namn efter nationalfågeln ”Turtle
Dove”. På öns norra sida möts du av bananer,
mango och palmer som svajar i den varma
tropiska vinden, exotisk musik och vita
sandstränder och på den södra sidan kan du ta
dig uppför berget och njuta av en
imponerande utsikt. Här kan du hyra en båt,
dyka eller ta en cykeltur upp på berget.
På Crafts Alive-marknaden kan du köpa batik
och souvenirer. Om du vill ta med dig lite av de
karibiska smakerna hem bör du besöka
Sunny Caribbee Herb & Spice Company.
Här finns ett stort utbud av exotiska kryddor
och starka såser
Torsdag 14 november 2019 – Till havs

Vi tillbringar en dag till havs på vår väg mot
Bahamas. Goda måltider och utomordentlig
service är självklara inslag som bidrar till att
göra denna kryssning njutningsfull

Fredag 15 november 2019 – Nassau, Bahamas

Idag kommer vi till vårt sista stopp, Bahamas
huvudstad, Nassau som ligger på New
Providence Island – den närmsta grannen till
Paradise Island. I Nassau och öarna New
Providence och Paradise Island kan man
kombinera Bahamas natur och kultur med den
kosmopolitiska atmosfären i en storstad.
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Den som är intresserad av finare restauranger,
kasinon och exklusiva butiker hittar sitt
lystmäte på Paradise Island. Ön är
sammankopplad med Nassau genom två broar
och är i princip en ö helt inriktad på nöje.
Förutom shopping och kvällsaktiviteter huserar
Paradise Island även en exklusiv golfbana.
Innan du beger dig tillbaka till fartyget kan du
också spela några händer karibisk poker på
Atlantis Paradise Island Resort Casino –
ett av de största kasinona i Karibien.
På Paradise Island hittar ni den kritvita
stranden med kristallklart vatten, Cabbage
Beach. Vill man inte åka över till Paradise
Island så ligger Cable Beach strax väst om
Nassau, en fyra kilometer lång sandstrand.
Stränder man inte bör missa om du är en
soldyrkare.

Lördag 16 november 2019 – Fort Lauderdale
Här möter vår personal upp utanför ankomsthallen. Vi gör en ”annan” sightseeing i Fort
Lauderdale/Miamiregionen än de som vi gjort tidigare. Överraskning alltså!
Flyget lyfter på eftermiddagen och vi landar dagen efter i Stockholm. Det har hunnit bli
söndagen den 17 november.
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Pris per person:
• 28 200: - varav 1 500:Betalas i bokningsavgift till Sundström Travel
Allt detta ingår i priset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg tor. Stockholm – Miami.
All transfer på plats i Miami/Fort Lauderdale
Två nätter på hotell i Fort Lauderdale, Galleri One eller hotell i motsvarande klass, del i
dubbelrum.
Två hotellfrukostar
Sju nätter kryssning ombord på Celebrity Equinox, del i hytt med egen balkong
AQUACLASS
Helpension på fartyget
Dryckespaket innehållande ett rikt urval av öl, vin, drinkar, läsk, vatten och juice
Alla skatter och avgifter ombord
Dricks ombord på fartyget
Ankomsttransfer med Sightseeing
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