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Grattis! Ni har valt att lämna Sverige under årets i särklass tristaste månad, november. Ett dubbelt
grattis för att ni har den goda smaken att välja soliga Karibien & Celebrity Cruises Reflection. En riktig
favorit bland Club Eriks kunder. Under er kryssning kommer ni att landstiga i mexikanska Cozumel,
glamorösa George Town på Grand Cayman, musikälskande Jamaica och soldränkta ön Labadee på
Haiti. Det blir också två dagar till havs, med gott om tid att koppla av vid poolen med en god bok,
eller ta del av alla de aktiviteter som erbjuds ombord.
Dag 1, 4 november Miami
Avresa under morgonen från Arlanda. Under tidig kväll landar vi i Miami. Transfer till hotellet.
Dag 2, 5 november Miami
Efter en lugn morgon är det dags att bege sig till hamnen, Port Everglades, för incheckning på fartyget
Celebrity Reflection. Ni hämtas vid hotellet för en transfer till fartyget. Väl ombord bekantar ni er
med er hytt, som ligger på däck 9. Ni har alla hytter som ligger på samma däck. Vi rekommenderar att
ni därefter beger er till Oceanview Bar, som ligger på däck 14, för en första måltid ombord. Observera
att ni har ett dryckespaket som ingår så ni betalar inget extra för vatten, öl eller vin.
Dag 3, 6 november Till havs
Denna dag är fartyget ute till havs, med en chans att till fullo få njuta av alla de faciliteter som erbjuds
ombord. Celebrity Reflection glänser från för till akter och kryssningsfartyget andas lyx - från de
rymliga välplanerade hytterna till den unika gräsmattan på översta däck i Lawn Club, de fina poolerna
och alla restauranger. 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. Goda måltider och utomordentlig service är självklara inslag som bidrar
till att göra denna kryssning så fantastisk.
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Dag 4, 7 november Cozumel, Mexiko
Första stoppet görs på den mexikanska ön Cozumel. Denna förtjusande ö bjuder på ljuvliga stränder
där vi kan njuta av en färsk kokosnöt med fötterna nerborrade i den varma sanden, eller testa någon
av de många fartfyllda utflykter som erbjuds. Uppfyll en dröm och simma med delfiner, snorkla bland
färgglada fiskar eller ta en ridtur genom den grönskande djungeln. Här finns också möjlighet att bege
sig till fastlandet för att besöka en traditionell indianby och lära sig om Mayafolkets sedvänjor.
Cozumel är en av Karibiens populäraste tullfria hamnar och det finns gott om shoppingmöjligheter.

Dag 5, 8 november George Town, Grand Cayman
Idag anländer vi till Cayman-öarnas huvudstad George Town. Ta en promenad längs den vackra
hamnen, botanisera i de många små butikerna. Passa på att prova den berömda Tortuga Rum Cake,
en saftig delikatess som påminner om gyllene sockerkaka bakad med aromatisk rom.
Stingray City är världens kanske mest berömda grunda dykningsplats. Här kan du stå på knä på den
mjuka sanden omgiven av vackra stingrockor, och vi får möjlighet att både kela med och mata de
vänliga djuren, en fantastisk upplevelse!

Dag 6, 9 november Falmouth, Jamaica
I dag angör vi i ”Bob Marley land” närmare bestämt i den historiskt intressanta staden Falmouth på
Jamaica. Här kan man strosa runt i en välbevarad 1700- och 1800-tals miljö. Då hade staden sin
guldålder, som fraktnav för sockret från plantagerna i området. Även rom och kaffe skeppades
härifrån till Europa. De vackra vattenfallen Dunn River Falls, vid Ocho Rio’s ligger inte långt bort. Den
som vill följer med dit på en av rederiets utflykter.
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Dag 7, 10 november Labadee, Haiti
Den norra halvön Labadee i Haiti är rederiets eget paradis, med härliga stränder, ett vackert lummigt
landskap och spektakulära vattenaktiviteter. Den som vill njuter av lugn och ro i skuggan på stranden,
den som vill vara aktiv kan snorkla, paddla kajak eller testa världens längsta zip-line över vatten.

Dag 8, 11 november Till havs
Ännu en dag till havs, på väg tillbaka upp mot amerikanskt fastland och sköna Florida.
Dag 9, 12 november Miami
Efter frukost är det dags att ta avsked av Reflection och åter igen kliva iland i Fort Lauderdale. Vår
svensktalande lokalguide möter upp i hamnen. När vi alla har lastat in bagaget i bussen beger vi oss
ut på en sightseeing där vi besöker Miamis fashionabla kvarter, den vackra Art deco bebyggelsen på
South Beach för att sedan ”toppa” med en avslutande shopping vid något av de otaliga ”Shopping
Mallen”.

Dag 10, 13 november
Åter i Sverige

Stockholm Arlanda
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Karibienkryssningen 2016
Datum Hamn Ankomst Avresa
5 nov Fort Lauderdale 16.30
6 nov Till havs
7 nov Cozumel, Mexiko 07.00 16.00
8 nov Gearge Town, Grand Cayman 10.00 18.00
9 nov Falmouth, Jamaica 08.00 17.00
10 nov Labadee, Haiti 10.00 17.00
11 nov Till havs
12 nov Fort Lauderdale 07.00

Pris per person, del i dubbelhytt med egen balkong på däck 9:
Cirka 22.000:I priset ingår:
• Flyg Stockholm – Miami tur/retur, inkl. alla idag kända skatter/avgifter
• Inkvartering 1 natt i Fort Lauderdale på Gallery One 4*
• Alla transfers med svensktalande guide
• 7-nätters kryssning med Celebrity Reflection
• Helpension ombord, inkl. Classic dryckespaket
• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord
• Alla skatter, avgifter och dricks ombord
• En heldags Sightseeing i Fort Laudedale / Miami regionen, innan det är dags att bege sig till
flyget för att åter resa mot Stockholm Arlanda
Med reservation för förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll
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