slenge langs bryggekanten. Vår tur er godt
tilrettelagt. Vi starter med busstilslutning
fra Stavanger i vest, til overnatting ved
Gardermoen før vi tidlig neste morgen flyr direkte til Miami. Reiseleder er med hele veien og vi
har lagt opp til 3 netter i Florida før vi stiger om
bord i det flotte cruiseskipet. De første 2 dagene
i sjøen er vi om bord i skipet og får god tid til å
gjøre oss kjent med fasilitetene. Vi er innom øya
St. Maarten og Philipsburg, San Juan i Puerto Rico
og Nassau på Bahamas før vi er tilbake i Miami.

13 dager : 10. - 22. april 2018
Vi har vært så heldige og har fått booke lugarer
til en gruppe om bord på splitter nye MSC Seaside
- som settes inn i seilinger i Karibien fra desember måned av i 2017. Skipet har en ny og spennende design, og er som navnet henspeiler på :
Designet nettopp for å gi en følelse av «sjøside»,
store dekksflater og promenader er liksom trukket ned mot sjøen og gir en slags følelse av å

Transportvegen 17, 4735 EVJE
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Dag 1, tirsdag 10. april 2018 : Stavanger/
Sørlandet/Telemark - Oslo, 325 km fra
Kristiansand: Vi starter turen fra Stavanger i vest og kjører E39 sørover mot Kristiansand - med mulighet for påstigning
underveis. Vi stopper selvsagt med jevne
og behagelige mellomrom, både for å
strekke litt på kroppen og for at de som
ønsker å kjøpe seg en matbit kan det. I
kveldingen passerer vi forbi Oslo og vi
kommer snart frem til Thon Hotel Gardermoen hvor vi skal overnatte og spise felles
middag. En fin dag å bli bedre kjent med
nye medreisende på.
Dag 2, onsdag 11. april 2018 : Fly med
SAS til Miami, USA - til hotellet : Vi starter dagen med deilig frokost på hotellet
før vi tar den korte turen fra hotellet til
innsjekking på flyplassen med bussen vår.
Allerede kl 09.55 letter vi med SAS og kursen settes mot Miami. Flytiden er 10 timer

Bahamas

og 5 minutter, men på grunn av tidsforskjell lander vi allerede kl 14.00 lokal tid.
En ventende amerikansk buss tar oss frem
til vårt hotell i Miami-området hvor vi skal
bo 3 netter. Felles middag på hotellet.
Dag 3, torsdag 12. april 2018 : Frivillig
utflukt til Everglades : En god, amerikansk frokost venter oss før det er klart
for frivillig utflukt i dag - til Everglades og
«krokodilleland». Det blir også anledning
til en tur med en «air boat», disse velkjente, flatbunnede båtene som suser av sted
innover sumpene drevet frem av kraftige
flypropeller. Er vi riktig heldige, og det
bruker turistguidene å passe på - får vi
også se alligator. Kostnad ca USD 55,- pr
person. Retur til hotellet vårt for ny middag og overnatting.
Dag 4, fredag 13. april 2018 : Shopping
og frivillig båttur ved Miami Beach : Frokost på hotellet før vi har avsatt formiddagen til shopping og rusletur på egen hånd
«down town» Miami, altså i byens mest

På nettsidene til MSC Cruises finner man
gode og detaljerte opplysninger om både
skip, selve cruiset og utflukter:

www.msccruises.no
I menyboksen «Finn et cruise» legger man
inn Karibien, Cuba og Antillene som destinasjon, april 2018 som avreisemåned og
Miami som avreisehavn. Deretter er det
ved neste menyvalg mulig å avgrense søket
ved å velge avreise fra 14.04. til 14.04.
sentrale strøk. Selvsagt gir vi tips om hvor
det er lurest og mest interessant å gå. Om
ettermiddagen kan de som vil, være med
på en frivillig båtsightseeing hvor vi får se
mange av de praktfulle eiendommene som
rikfolk her eier helt nede ved sjøkanten.
Kostnad ca USD 35,- pr person.
Dag 5, lørdag 14. april 2018 : Ombordstigning i MSC Seaside : Frokost på hotellet. En kort bussreise senere er vi fremme
i cruisehavnen og vi stiger om bord i vårt
nye «hjem» for de neste 7 nettene - MSC
Seaside. Skipet blir satt i drift i desember
2017 - og har en kapasitet på inntil 5.179
cruisegjester som blir ivaretatt av drøyt
1.400 besetningsmedlemmer. Ikke rart
servicenivået er høyt! Skipet er på hele
154.000 bruttotonn, det er 323 meter
langt, 41 meter bredt og har 17 dekk.
Dag 6 - 7, søndag 15. og mandag 16. april 2018 : Om bord på MSC Seaside: Vi har
alle valgmuligheter om bord ; tidlig opp
for å se at vi legger til kai, tidlig frokost eller lat morgen og frokost akkurat når det
passer oss? Når vi er om bord på et såpass
stort skip, trenger vi et par dager i sjøen
til å gjøre oss kjent med både skip og alle
de fasiliteter og tilbud som finnes om
bord. Alle måltidene kan man velge ; vil
man spise og bli servert i hovedrestauranten hvor vi har våre faste bord til middag -

Puerto Rico

men hvor det er fritt frem ved frokost og
lunsj til å sette seg ved vilkårlige bord der hvor det er ledig. På den måten får
man anledning til å treffe mange nye og
spennende bekjentskaper - om man ønsker. Under middagen hver kveld, sitter vi
sammen som gruppe. Er man ikke komfortabel med dette, er det alltid anledning til
å besøke buffètrestauranten for å innta
sine måltider der.
Cruiserederiene tilbyr veldig mange utflukter og landarrangement, som kan bestilles på forhånd eller om bord.
Dag 8, tirsdag 17. april 2018 : Om bord anløp i Philipsburg, St. Maarten kl 08.00
- 18.00: I løpet av natten har seilt inntil
St. Maarten, som nå er et selvstendig land
i Kongeriket Nederlandene. Fra 1954 til
2010 tilhørte Sint Martin De nederlandske
Antiller. Her bor ca 40.000 mennesker fast
og dette lille paradiset lever selvsagt av
turisme og inntektene fra denne næringen. Under oppholdet her tilbys et utall
av utflukter. For de spesielt interesserte
er det til og med mulig å få en liten tur
rundt på motorsykler av typen Harley Davidson. Er man deltaker på en av skipets
offisielle utflukter, er man sikret at besetningen passer ekstra godt på at man kommer om bord igjen - dersom man følger de
instruksjoner som blir gitt - hvis det eksempelvis oppstår trafikkork e.l.

Reiselederne som er med på turen fra vårt
selskap, vil også være tilstede hver dag og
er selvsagt behjelpelig med å bestille og
organisere utflukter. I forkant av cruiset
vil det også bli utsendt ytterligere informasjon. Det vil skje i januar måned 2018.
Dag 9, onsdag 18. april 2018 : Om bord anløp i San Juan, Puerto Rico kl 07.00 17.00: I dag anløper vi San Juan i Puerto
Rico - nok et karibisisk paradis. Puerto
Rico, som betyr «rik havn», er en øygruppe med like i underkant av 4 millioner
innbyggere. Øygruppen tilhører USA og har
gjort så siden den ble amerikansk koloni i
1898, etter den spansk-amerikanske krigen
og da USA tok øygruppen som krigsbytte
fra Spania.
Dag 10, torsdag 19. april 2018 : I sjøen om bord på MSC Seaside: Vi nyter en ny,
lat dag om bord på det flotte cruiseskipet.
Temperaturene her i Karibien ligger i april
måned normalt godt opp mot 30ºC og vi
tør tippe at solsenger og bassengene om
bord blir godt besøkt av oss solhungrige
nordmenn de dagene vi er til sjøs!
Dag 11, fredag 20. april 2018 : Om bord
- anløp i Nassau, Bahamas kl 10.30 18.00: Alle har vi vel hørt om Bahamas og
mange forbinder vel dette med ord som
skatteparadis og svarte penger? Bahamas
er en øygruppe som består av omkring 700
små øyer. Øygruppen ble britisk kronkoloni

Rettsbygningen i Philipsburg

i 1718. I 1964 gav britene øygruppen indre
selvstyre, og i 1973 fikk Bahamas full uavhengighet. Landet fortsatte som monarki
med dronning Elisabeth II som statsoverhode. I dag bor ca 325.000 mennesker fast
her. Skipet vårt legger til i gangavstand
fra gamlebyen og strandlivet, om man vil.
Denne kvelden pakker vi vår bagasje etter
visse prosedyrer som reiseledelsen selvsagt informerer om, og beholder kun håndbagasjen natten over. Bagasjen vår blir
satt i lugarkorridoren og bringes så i land
av mannskapet neste morgen. Behagelig!

Miami
Dag 12, lørdag 21. april 2018 : Om bord ankomst til Miami, ilandstigning - fly Miami - København: Frokost om bord og vi
har allerede kvelden i forveien fått utdelt
informasjon om når vi skal stige i land. Vi
henter bagasjen vår før vi går til den ventende bussen som tar oss ut til flyplassen i
Miami. Kl 15.50 er det flyavgang med SAS,
og forventet ankomst til København er
neste morgen kl 07.15.
Dag 13, søndag 22. april 2018 : Fly København - Oslo Lufthavn Gardermoen,
buss til hjemsted: Flyet vårt fra Miami er
beregnet å lande ca kl 07.15 i København.
Etter et kort opphold her, flyr vi videre
allerede kl 08.10 til Oslo Lufthavn Gardermoen, med beregnet ankomst 1 time og 5
minutter senere. Vår turbuss og dyktige
sjåfør venter her, klar for å ta oss sørover
forbi Oslo, ut på E18 og videre mot Sørlandet. Mulighet for avstigning underveis og
vi beregner å være i Kristiansand omkring
kl 15.00 og de øvrige steder vestover i
henhold til dette.

Takk for turen!


Standard innvendig lugar - er inkludert i grunnprisen for turen, og prisen er basert
på at 2 personer deler lugar. Arealet er ca 16 kvm. Alle lugarer og fellesområder
om bord er utstyrt med kjøleanlegg. Pris pr person for dette alternativet kr 22.550,pr person (Bella) ved påmelding før 15. januar, deretter kr 23.660,- pr person. Alle
lugarer har for øvrig interaktivt TV, telefon, minibar, safe og mulighet for WIFI (mot
betaling) og bad med toalett/dusj.

Standard utvendig lugar koster fra kr 23.680,- pr person
(Bella) og prisen er basert på at 2 personer deler lugar.
Arealet er ca 15 - 18 kvm. Lugaren har vindu som selvsagt ikke kan åpnes, men alle lugarer har klimaanlegg.

13 dager fra
kun kr 22.550,pr person ved påmelding før 15.
januar 2018, deretter kr 23.660,Avreisedato: tirsdag 10. april 2018
- retur søndag 22. april

Utvendig lugar med balkong er av mange foretrukket lugaralternativ,
derfor ser man også at nyere cruiseskip nå bygges med flere og flere balkonglugarer. Turprisen med dette lugaralternativet er fra kr 24.990,- pr
person (Bella) basert på at 2 personer deler lugar. Arealet er på ca 19
kvm, og lugaren har balkong med et lite bord og 2 stoler.

LITT PRAKTISK
INFORMASJON

side. Fantastica-pakken er i grunnprinsippet samme som Bella-pakken, men i tillegg får man i en
Fantastica-lugar tilgang på romservice døgnet
rundt, og har bl.a. anledning til å bestille frokost
til lugaren.

Nordmenn begynner etter hvert å få lang erfaring
i å reise på cruise, og norske rederier også nå
gjennom et par generasjoner vært i front når det
gjelder å satse på cruise - selv om «resten av
verden» nå satser for fullt, bl.a. det italienske
rederiet vi seiler med ; MSC - Mediterranean
Shipping Company. Mange som skal reise på cruise for første gang, spør og er opptatt av dette
med kleskode. Svaret er at cruise etter hvert er
blitt meget uformelt, men man kan selvsagt kle
seg opp til de reneste galla-antrekk om man ønsker det. Mange stiller i dress de par kveldene det
legges opp til det, men det er absolutt ikke noen
som ser skjevt på en dersom man velger å kle seg
normalt pent uten å gå i dress.

Turdeltakere må ha gyldig pass til turen. Om
bord kan man betale inn et kontantbeløp, eller
benytte seg av kredittkort til å garantere for
forbruket man har om bord - alt slikt forbruk
belastes cruise-kortet man får utlevert som billett og lugarnøkkel om bord. Når man aktiverer
dette i løpet av det første døgnet om bord - reiselederne vil være behjelpelig også med dette reserveres et beløp på ca kr 1.500,- fra kortet.

BELLA OG FANTASTICA
Lugarkategorier med servicepakken «Bella» og
«Fantastica» er det som normalt tilbys fra vår

I forkant av turen skal hver enkelt turdeltaker
sjekkes inn hos MSC Cruises. Vi kommer til å
sende ut et skjema med opplysninger som skal
registreres og vi tar hånd om dette før avreise for
hver enkelt turdeltaker.
Det er ikke lov å medbringe alkoholholdige varer
om bord i cruiseskipet, og dersom man kjøper
slikt underveis blir dette oppbevart av skipets
besetning frem til ilandstigning i Miami igjen.

Turprisen inkluderer:
 tilslutningsreise med buss fra ditt
påstigningssted t/r Oslo Lufthavn
Gardermoen
 bussreiser som beskrevet under
oppholdet i Florida, USA
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 flyreise med SAS Oslo Lufthavn
Gardermoen - Miami t/r
 totalt 4 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 cruise med MSC Seaside som beskrevet og med del i innvendig dobbeltlugar om bord 7 netter
 helpensjon og mer til om bord på
cruiseskipet MSC Seaside
 serviceavgift/tips med USD 12,50
pr dag er inkludert i turprisen
 4 frokoster på hotellene
 4 middager på hotellene
 alle skatter, avgifter og bompenger knyttet til fly– og bussreisene
Tillegg for enkeltrom/-lugar oppgis
på forespørsel og i.h.t. kapasitet.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

