
2 - 15 januari 2018 

Några soliga dagar i Florida innan vi kryssar 8 

dagar i Karibien . 

Pris per person: 30 800 kr 

I priset ingår: Flyg Luleå-Miami t/r. Kryssning: 7 nätter del i balkonghytt (dubbelhytt) inkl. helpension och 

dryckespaket Classic. Hotell: 5 nätter del i dubbelrum inkl. frukost, 3 middag, 1 lätt lunch.  Utflykter: Kanaltur 

Fort Lauderdale, utflykt till Everglades.  Färdledare från Via Luleå, hamnskatter, lokala skatter och dricks. 

 

Kryssning i Karibien   
med Florida 



Miami, Key West, Puerto Costa Maya, Cozumel, George Town... 

Dag 1 / 2 januari / Luleå - Stockholm 

Resan börjar med flyg från Luleå till Stockholm där vi landar kl. 17.15. Vi övernattar på Quality Airport och 

äter en gemensam middag.  

Dag 2 / 3 januari / Stockholm - Miami 

Flyget tar oss till Floridas Miami, där väntar bussen som tar oss till Fort Lauderdale, resan tar cirka 45 minuter. 

I Fort Lauderdale checkar vi in på vårt hotell, Best Western Oceanside Inn med sitt härliga läge nära stran-

den. Eventuellt finns tid för den som vill svalka av sig efter resan att ta ett dopp i poolen, innan middagen 

som avnjuts på en restaurang nära hotellet.  

Dag 3 / 4 januari / Fort Lauderdale 

Efter frukost väntar en tur med båt som tar oss runt på de många kanalerna som är karaktäristiska för Fort 

Lauderdale, staden som också kallas för Amerikas Venedig. Från vår båt får vi en bra överblick av staden 

och vi ser många flådiga villor där rika och berömda amerikaner bor. Under eftermiddagen är valet fritt för 

var och en att välja; sola, bada eller ta en shoppingtur i staden. På kvällen samlas vi för en polynesisk mid-

dag på restaurangen Mai Kai.  

Dag 4 / 5 januari / Everglades 

Efter frukost ska vi få möta indianerna i träskmarkerna i Everglades tillsammans med en lokalguide. Inne i 

naturreservatet gör vi en tur med en airboat som svävar fram över träsken och kanske får vi uppleva en 

alligator eller två. Vi äter en lätt lunch innan vi reser tillbaka till Fort Lauderdale där eftermiddagen och 

kvällen är fri för egna aktiviteter.  

Dag 5 / 6 januari / Fort Lauderdale 

Dagen är fri för avkoppling med sol och bad eller egna utflykter. Ni kan t.ex. besöka den populära lopp-

marknaden Swap Shop eller att göra ett besök i shopping– och nöjesdistriktet kring Las Olas Boulevard. I 

Fort Lauderdale med omnejd finns också många fina golfbanor. Av vår lokala guide kan ni få fler tips.  

Dag 6 / 7 januari / Ombordstigning 

Vi lämnar hotellet vid lunchtid och åker till kryssningsterminalen i Fort Lauderdale Vid ankomsten checkar vi 

in på Celebrity Cruises kryssningsfartyg Silhouette. En underbar kryssning i Karabien 

om 8 dagar väntar oss. Vi samlas för ett kort välkomstmöte och därefter finns tid att 

bekanta sig med skeppet innan det är dags för middag. Vi äter middag samma 

tid och vid samma bord varje kväll.  



Dag 7-12 / 8-13 januari / Karibien 

Under kryssningen varvas dagar till havs med besök i spännande hamnar på olika karibiska öar. Ombord 

på fartyget kan vi köpa utflykter för att uppleva det mesta av öarna. På kryssningsfartyget ingår helpension 

alla dagar, det vill säga frukost, lunch och middag. På utflykterna köper vi vår egen lunch, alternativt äter 

lunch ombord på fartyget då öppettiderna är generösa. Under dagarna erbjuds även en mängd olika 

aktiviteter ombord, t.ex. tävlingar och underhållning i salongerna samt på däck. Kring det fina poolområ-

det finns gott om solstolar och här sitter vi gärna länge och bara kopplar av. För den som gillar att träna 

finns ett fint gym att tillgå, där hålls även olika klasser. Skönhetsbehandlingar finns att köpa på fartygets 

fina spa-avdelning. Om kvällarna kan vi njuta av imponerande shower med professionella artister i farty-

gets teater, varje kväll bjuder på en ny föreställning. Vill ni inte se på showen, då föreslår vi en avkopp-

lande stund i en av de många barerna eller lite spänning på casinot.  

Resrutt Celibrity Silhouette 

Dag                Datum            Anlöpningshamn                                  Ankomst    Avresa                      

1       7 januari Fort Lauderdale, Florida     16:00 

2       8 januari Key West      07:00  17:00 

3       9 januari Till havs 

4      10 januari Puerto Costa Maya, Mexico  08:00  17:00 

5      11 januari Cozumel, Mexico    07.00  16.00 

6      12 januari George Town, Grand Cayman  10.00  18.00 

7      13 januari Till havs 

8      14 januari Fort Lauderdale, Florida     07.00 

Dag 13 / 14 januari / Ankomst Fort Lauderdale – hemresa  

På morgonen kommer vi till hamnen i Fort Lauderdale efter vår vecka till sjöss. Här väntar buss och en skan-

dinaviskt talande guide som tar oss med på stadsrundtur i Miami . Vi får också ett par timmar på egen 

hand under dagen för lite shopping eller en lunch. Därefter kör bussen vidare till flygplatsen och vi checkar 

in för flygresan hem. Ombord på flyget serveras middag.   

Dag 14 / 15 januari / Ankomst Luleå 

Ankomst till Sverige och Luleå kl 12.45 efter en spännande och innehållsrik resa. 

Pris: 30 800 kr del i dubbelrum/balkonghytt (dubbelhytt) 

 

Avbeställningsskydd: Via Luleå Resor erbjuder avbeställningsskydd via Europeiska ERV, kostnad 6% 
av resans pris. 

I priset ingår: Flyg Luleå-Miami via Arlanda och Oslo. Flyg Miami-Arlanda-Luleå. Kryssning: 7 nätter del i bal-
konghytt (dubbelhytt) inkl. helpension och dryckespaket Classic. Hotell: 5 nätter del i dubbelrum inkl. fru-
kost, 3 middag, 1 lätt lunch.  Utflykter: Kanaltur Fort Lauderdale, utflykt till Everglades.  Färdledare från Via 
Luleå, guidad stadsrundtur i Miami, hamnskatter, lokala skatter och dricks. 

Enkelhytt på förfrågan. 

 

 
0920-232350, www.vialulea.se, info@vialulea.se, Smedjegatan 13 H 972 33 Luleå 



0920-232350 

www.vialulea.se 

info@vialulea.se 

Smedjegatan 13H, 972 33 LULEÅ  

Celebrity Silhouette 

Antal gäster: 2 886 Bruttovikt i ton: 122,400 Längd: 319 meter Antal däck: 16 

https://www.celebritycruises.se/#!/fartygen/celebrity-silhouette 

 

 

Resevillkor 

 

Särskilda resevillkor: Anmälningsavgiften 2000.-/person erlägges inom 10 dagar. Slutligbetalning 60 dagar före 

avresa.  

Kostnader vid eventuell avbokning.  

Tidigare än 2/11 2017 kostnad  2000 :- /person.  

Mellan 3/11- 6/12 2017 kostnad 50% av resans pris/person.  

Efter 7/12 2017 avbokningskostnad 100% av resans pris/person.  

Vi reserverar oss för ev. skattehöjningar/bränsletillägg samt valutaförändringar som vi inte kan påverka efter den 

1/3-17 Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan vid mindre än 20 anmälda resenärer. Vi reserverar oss för eventu-

ella felaktigheter i programmet samt omständigheter som vi själva inte kan råda över och som kan komma att 

genomföra programmets utförande. 

Teknisk arrangör: RK Travel Group 

 

 


