PROGRAM: VINTERFERIE I KARIBIEN FOR
HELE FAMILIEN
Dag 1

Avreise Oslo og ankomst Miami
Vi reiser fra Oslo om formiddagen og om ettermiddagen lokal tid ønsker vi velkommen til
Miami!
Miami har i de siste årene utviklet seg til å bli en pulserende storby med høy kjendisfaktor og
vakre strender. Miami ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet og er i dag Floridas mest
berømte badested. Miami Beach er en egen øy adskilt fra resten av Miami av en bukt, med
flere broer over til fastlandet. De fleste kjendiser med litt selvrespekt frekventerer Miami
minst én gang i løpet av året, hvor de slapper av på byens mange luksushoteller og sørger for
å bli sett på byens «hotte» klubber. I butikkene på Lincoln Road Mall og langs Ocean Drive er
det lett å la seg rive med – shoppingen her slår det meste.
Miami er også MYE mer enn glatte kjendiser og dyre hoteller. Byen i seg selv er ekstremt
internasjonal og har en stor andel latinamerikanere og eksilcubanere. Det merkes i byens rike
og varierte restaurantbilde og kulturliv.
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Dag 2

Tid for å utforske Miami
Avreisekl. 16:30
Bruk tiden til å utforske denne fargerike byen, men husk at skipet har utreise klokken 16:30,
så planlegg formiddagen etter dette.
Det tar ca 10-15 minutter fra Collins Avenue.

Dag 3

Til sjøs
Denne dagen kan dere nyte på skipet og alt det har å tilby. Du velger om du vil ha frokost på
lugaren din, i buffeten eller á la carte-restauranten.
Bruk gjerne også dagen til å finne ut av alle aktivitetene som faktisk tilbys om bord. Skipet er
som en flytende fornøyelsespark, så her blir det ikke lett å finne et kjedelig øyeblikk! Men om
du bare vil slappe av og hvile øynene på horisonten eller lese ei god bok, er det selvsagt opp
til deg.

Dag 4

Labadee, Haiti
Ankomst kl. 07:00
Avreise kl. 16:00
Gjør klar for en dag med sol og glede! Labadee er en Royal Caribbean® privatdestinasjon på
Haitis nordkyst, og her er det fem flotte sandstrender, korallrev og jungelkledde åser. Et
ordentlig paradis! Svøm i turkist vann, gå bananas i vannparken (her er det både vannsklier,
trampoliner og alt som trengs for å få ut energi). Eller hva med å få opp pulsen på halv
kilometer lang ziplinetur over havet? Og når det er nok action, er det deilig å sløve i skyggen
med ei bok og en drink. Dagen er deres.

Dag 5

San Juan, Puerto Rico
Ankomst kl. 14:00
Avreise kl. 22:00
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Puerto Rico er en øygruppe med rundt 4 millioner innbyggere. Landet er en amerikansk
koloni med selvstyre, og innbyggerne i Puerto Rico har ikke stemmerett ved amerikanske
valg. Hovedstaden heter San Juan.
Etter den spansk-amerikanske krigen ble Puerto Rico amerikansk krigsbytte, og Puerto Rico
har siden 1898 vært amerikansk etter fire hundre år med spansk kolonistyre. Byen er den
eldste byen som blir styrt av Amerikas forente stater, den nest eldste er St. Augustine i
Florida. San Juan er også den nest eldste byen i Amerika som ble grunnlagt av europeere,
etter Santo Domingo i Den dominikanske republikk.
Puerto Rico er i dag en sjarmerende smeltedigel av flere kulturer. Hovedstaden San Juan
omtales i dag ofte som en tidskapsel, en mulighet til å ta et skritt tilbake i en verden som man
ikke trodde tidligere fantes.
Langs de brosteinsbelagte smågatene i den fantastisk vakre gamlebyen kan du se en rekke
eksempler på koloniarkitekturen, som pastellfargede hus og smijernsbalkonger. Her og der
ligger det også små torg hvor det ikke er uvanlig å se lokalbefolkningen spille domino. Her er
det også mange fine små butikker og vannhull.
På en reise til Puerto Rico bør du heller ikke gå glipp av et besøk innenfor El Morros murer,
fortet som ble påbegynt på 1500-tallet og som har stått imot både amerikanere, briter og
nederlendere. I dag kan alle beundre utsikten fra murene.

Dag 6

Charlotte Amalie, St Thomas
Ankomst kl. 07:00
Avreise kl. 16:00
Charlotte Amalie er hovedstaden på De amerikanske Jomfruøyer. Den ligger på øya St.
Thomas og hadde 18 481 innbyggere i 2010.
Byen har en rekke spor etter dansketida. I tillegg til en rekke bevarte kolonibyggverk, slik
som festningen fra 1870-tallet med navnet Fort Christian, heter blant annet byens
hovedgate Dronningens Gade, mens en annen heter Crystal Gade.
Visse du at:
De amerikanske jomfruøyene er det eneste territoriet i USA som har kyster på både Det
karibiske hav og Atlanterhavet? Så når du reiser til disse øyene, må du passe på å benytte
anledningen til å stikke tå i begge disse havene.
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Dag 7

Til sjøs
Bruk den siste sjødagene til å fordøye alle inntrykkene fra cruiset og de interessante havnene
vi har besøkt. Dersom du er av den litt mer rastløse typen, kan skipets velutstyrte
treningssenter få ut litt lopper av blodet. Her kan du være med på yoga – eller spinningtimer
– eller ta treningen i eget tempo.
Det fins også badstue om bord, hvis du føler for å svette litt ekstra… Disse dagene er til bare
for å sole, nyte og slappe totalt av.
Har du forresten prøvd klatreveggen enda?

Dag 8

Perfekt dag på Cococay, Bahamas
Ankomst kl. 10:00
Avreise kl. 18:00
Ankomst 10:00 Avreise 18:00
Cococay er den private øya til Royal Caribbean Cruise Line. Hele øya er full av
ferskvannsbasseng, volleyballbaner, beach-klubber og fantastiske strandområder. Dette blir
en opplevelse du aldri kommer til å glemme! Hva med å ta en zipline på nesten en halv
kilometer? Eller er du typen som helst vil nyte solen og slappe av? På Coco Beach ClubSM
kan du reservere din egen «overwater cabana», med hengekøye over vannet og egen privat
butler slik at du har alt du trenger for noen timer med luksus. Reiser du alene, med kjæresten
eller med hele familien – alle vil kose seg på Cococay.
Tips:
Ta turen opp i høyden, 138 m for å være spesifikk – i en heliumballong! Eller hva med en
svømmetur i Oasis Lagoon – det største ferskvannsbassenget på hele Bahamas?

Dag 9

Ankomst Miami og hjemreise
Ankomst kl. 06:00
Ankomst 06:00
Tidlig om morgenen legger skipet til kai i Miami, men selv om skipet kommer inn tidlig, kan
dere gå opp i buffetrestauranten og få dere en god frokost før avreisen tilbake til Norge.
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Flyet har avreise fra Miami flyplass klokken 18.55-lokal tid.

Dag 10

Ankomst Norge
Vel hjemme for denne gangen.
Vi håper du har kost deg på tur med Cruise.no og Escape Travel og vi håper våre veier
krysses ved en senere anledning!
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