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TURFAKTA  
Avreise: 14. februar 2019 • Varighet: 12 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn

Turprisen inkluderer: Busstransport t/r Værnes, flyreise Trondheim 
– Oslo – Frankfurt Orlando t/r med SAS/Lufthansa (1 nattflyvning), 
3 overnattinger BW International Drive i Orlando, 3 frokoster, 
7 overnattinger på cruise i utvendig lugar og med helpensjon, driks, 
havneskatter og avgifter, reiseleder fra Orklareiser. 

Pris pr. person: kr 26.890,- 
Tillegg for enkeltrom/lugar:  kr. 10.600,-
Tillegg for balkonglugar:  kr. 1.500,- pr. person i dobbel lugar
  kr. 2.700,- i singel lugar 
Tillegg for «drikkepakke»:  kr. 450,-  pr. person pr. døgn*

Tillegg for utflukt til Universal Studios Orlando 
med shuttlebuss fra hotellet: kr. 1.650,- pr. person
Tillegg for utflukt til Kennedy Space Center, 
inkl. busstransport: kr. 875,- pr. person
(Vi tar forbehold om endringer i utfluktspriser 
og om tilstrekkelig påmelding)

Spesielle avbestillingsvilkår gjelder.
Det blir anledning til å kjøpe utflukter fra skipets utfluktsprogram 
når en kommer ombord.

Valuta: Amerikanske dollar 

Denne reisen krever gyldig pass og ESTA visum.

ESTA visum
Visum kan du søke om selv på nettet: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?language=no

Visum er knyttet opp mot en turistskatt som pr i dag koster $14, 
men kan bli regulert av amerikanske myndigheter.

Orklareiser kan ta seg av din visumsøknad, fylle ut nødvendige skjema 
og følge opp søknaden. Alt vi trenger er en kopi av passet ditt og et 
telefonintervju med søkeren. Tjenesten koster kr. 750,- pr. søknad.

– OG LATE DAGER I FLORIDA!
La drømmen om cruise og luksus bli virkelighet med en uslåelig 

kombinasjon!

Orklareiser kan nok en gang invitere til en eventyrlig ferie ombord i 

Oasis of the Seas! Fire overnattinger i turistmekkaet Orlando i Florida 

etterfulgt av et syv dagers cruise i Karibien med Celebrity Cruises´ 

skip M/S Oasis of the Seas fra Port Canaveral. 

Labadee på Haiti, Falmouth på Jamaica, og Cozumel i Mexico 

er karibiske perler vi avlegger besøk og gjør oss kjent med. 

Med temperaturer mellom 22 og 26 grader, flotte strender og 

asurblått hav, er dette et perfekt avbrekk i en lang norsk vinter!  

Bo godt, spis godt og la opplevelsene strømme på i “The Sunshine 

State” og på fasjonabelt cruise i Karibisk farvann!

Les mer på side 2 og 3

  

  

Cruise i Karibien
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CRUISE I KARIBIEN – SIDE 2

REISERUTE
14/2  Transport til Trondheim Lufthavn Værnes  
 Fly fra Trondheim kl 06:00 – via Oslo og Frankfurt med SAS/Lufthansa. 
 Ankomst Orlando kl.17:50 (lokal tid). 
 Transport til Best Western International Drive i Orlando.

15/2 Dagen på egen hånd
 Tilvalg: Utflukt til Kennedy Space Centre i Cape Canaveral.

16/2 Dagen på egen hånd
 Tilvalg: Utflukt til Universal Studios.

17/2 Avreise til cruisehavnen i Port Canaveral  
 Ombordstigning på M/S Oasis of the Seas.  
 Velkomstmøte og orientering. Skipet legger fra kai kl.16:30

18/2 I sjøen

19/2 Ankomst Labadee, Haiti (08:00 – 16:30)

20/2 Ankomst Falmouth, Jamaica (10:00-19:00) 

21/2 I sjøen

22/2 Ankomst Cozumel, Mexico (07:00 – 18:00)

23/2 I sjøen

24/2 Ankomst Port Canaveral kl.06:00 
 Transfer til flyplassen i Orlando. Fly fra Orlando kl.20:05 
 med Lufthansa til Frankfurt.

25/2 Ankomst Frankfurt kl 10:55 
 og videre flyging til Oslo kl.12:40 med ankomst kl.14:45. 
 Fra Oslo kl.15:40 med ankomst Værnes kl. 16:35. 
 Buss tilbake til de respektive hjemsteder.

DESTINASJONER PÅ CRUISET

Labadee, Haiti
På nordsiden av Haiti ligger den private turistperlen som drives av RCCL. 
All mat og drikke kommer fra skipene som besøker Labadee, men en del 
lokale handelsmenn selger sine varer på området. Flotte strender med bading, 
vannsport, og shopping lokker cruisepassasjerene i land. Labadee har kaiplass 
til alle de store cruiseskipene.

Falmouth, Jamaica
Distriktshovedstaden Falmouth, nord på Jamaica er en av Karibiens best 
bevarte georgianske byer. Grunnlagt i 1769 med detaljerte byplaner, er dette 
en spesiell by i denne delen av verden. 

Cozumel, Mexico
Spanske eventyrere støtte på øya Cozumel da de oppdaget Mexico i sin jakt 
på gull. I dag kommer beøkende og finner gull og sølv i de mange smykke-
forretningene i San Miguel. Cozumel er et reisemål for både eventyr og 
romantikk, med karibisk klima året rundt, åpen jungel og en rekke naturlige 
strender.

Cozumel

Falmouth
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CRUISE I KARIBIEN – SIDE 3

OPPHOLDET I ORLANDO
Orlando ligger sentralt i Florida midt mellom Atlanterhavskysten og Mexico- 
gulfen og har utviklet seg til å bli en turistmetropol. I og rundt byen ligger 
Disneyland, Universal Studios, Epcot, Sea World, flere andre temaparker og 
mange golfbaner. På grunn av alle parkene blir Orlando ofte kalt «Verdens 
underholdningshovedstad».  

Årlig trekker Orlando og dens turistattraksjoner og arrangementer til seg 
mer enn 62 millioner besøkende! Flyplassen i Orlando, The Orlando 
Internationational Airport, er den 29. travleste flyplassen i verden. 

International Drive er en knappe 20 km lang gjennomfartsåre i Orlando, 
et eldorado for turister. Her finner du flere shopping malls, mens mindre 
forretninger, underholdnings- og serveringssteder står skulder ved skulder 
langs begge sider av den travle gaten.

Best Western International Drive
Best Western International Drive Orlando er et mellomklassehotell med 
fantastisk beliggenhet nær attraksjoner, shopping og serveringssteder.  
Du kan beundre utsikten over bysilhuetten fra Orlando Eye, som ligger bare 
750 meter unna. Hotellet er helt røykfritt, og kan skilte med et oppvarmet 
utendørsbasseng, treningssenter og rom med gratis Wi-Fi. Rommene på 
Orlando Best Western International Drive har klimaanlegg, mikrobølgeovn, 
kjøleskap, kaffemaskin, flatskjerm-TV, skrivebord og hårføner.

Hotellet ligger 9 kilometer fra Walt Disney World, 4,5 kilometer fra Universal 
Orlando Resort og litt over 7 kilometer fra SeaWorld. Hotellet tilbyr gratis 
transport til alle disse attraksjonene. 

Hver morgen serveres varm frokost med pølser, egg, frokostblandinger, 
brød og vafler, frukt og kaffe.

UTFLUKTER I ORLANDO
Vi har lagt opp til to mulige utflukter i løpet av oppholdet i Orlando. 
En er til nærliggende Universal Studios, en temapark bygd over noen av 
filmindustriens mest populære og spektakulære figurer og miljø; fra Harry 
Potter til Batman og TV-personligheten Jimmy Fallon.

Vi kan også tilby en utflukt Kennedy Space Center der Gemini, og Apollo 
rakettene ble skutt opp. Her kan du se romferjene og opplev romalderens  
store oppdagelsesreisende!

Best Western International Drive

Kennedy Space Center

Universal Studios
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CRUISE I KARIBIEN – SIDE 4

OASIS OF THE SEAS
Oasis of the Seas® er det første skipet i Oasis-klassen og ett av verdens største 
cruiseskip. Skipet startet sine seilinger i desember 2009. Skipet byr på syv 
bydeler med i alt syv temaområder som har fasiliteter og aktiviteter du aldri 
har sett på de syv hav. Skipet er 360 meter langt, er 220.000 bruttotonn og 
har 5.400 gjester fordelt på 2.700 lugarer.

I sentrum av skipet finner du Central Park® – her er det skapt et ekte 
utendørs miljø med åpne plasser, frodige tropiske områder, stille gangveier, 
uteservering, butikker, kunstgalleri, konserter og gateunderholdning. I det 
frodige, grønne området Central Park er det fine turstier, utendørsservering og 
kunstgallerier. Et annet populært sted ombord er bassengområdet, men også 
Boardwalk tiltrekker seg store og små med morsomme aktiviteter, restauranter, 
butikker og en karusell! I skipets akterdel er det et stort amfi og bassenget 
Aqua Theater, som blant annet underholder med spektakulære vannshow.

Det er mange restauranter å velge mellom – enten du ønsker à la carte, 
buffé eller noe enkelt å spise er du aldri langt fra nærmeste spisested.  
Et stort antall barer fins både på dekk og inne i vrimleområdene, flere byr 
på enkel matservering, dans og underholdning av ulikt slag.

Vi har valgt utvendig lugar på dekk 10 som vår standard. Lugarene er på 
17 m2 med dobbeltseng/twin senger, sittegruppe og godt utstyrt bad.
Det er mulig å bestille lugar til bruk for en, og vi har et antall lugarer med 
balkong ( mot tillegg.)

*Drikkepakker
Med en drikkepakke slipper du å tenke på et sluttoppgjør ved cruisets slutt. 
Pakken benyttes i spisesalen, de fleste restauranter og barer på skipet og 
omfatter:
 
Cocktails Vin i glass
Drinker Fersk juice og alkoholfrie drikker
Likør Kaffe/te
Øl Mineralvann og Cola-produkter
Flaskevann

Ordningen omfatter enkeltdrinker med en pris på max $12.
Drikkepakke må kjøpes ved bestilling.
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