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Bli med Norwegian Encore fra Seattle i USA, langs vestkysten,
ned til vakre Sør-Amerika og gjennom den imponerende
Panamakanalen - før turen avrundes i hippe Miami. Dette unike
cruiset tar dere med til hele 10 byer fordelt på 6 land, og alt nytes
i de komfortable rammene til Norwegian Encore. Om bord har
dere All Inclusive, noe som inkluderer tips, drikkepakke og 5
middager i spesialrestauranter. Nyt den ultimate friheten med
NCLs unike konsept, 'Freestyle Cruising'.
På denne turen er det mulig å velge en Haven Suite. Denne
suiten gir deg tilgang til det mest luksuriøse og private området
på skipet - nemlig The Haven, med personlig service og en
24-timers butler. Rommet inkluderer både balkong, king size
seng, walk-in-closet, et luksuriøst bad, og selvsagt en helt utrolig
utsikt over havet.

Det er også mulig å oppgrade til business class på flyet. Du får
mer privatliv, komfort, mat og drikkevarer av høy kvalitet mens
du blir flydd videre på eventyr.

Opplev den fantastiske turen gjennom
Panamakanalen

Besøk de flotte meksikanske kystbyene Cabo San
Lucas, Puerto Vallarta og Acapulco

Spansk kolonihistorie og spennende UNESCO-
skatter i Panama og Colombia

Utforsk blant annet storbyene Seattle, Miami, San
Francisco og Los Angeles



Dagsprogram
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28.10.23: Avreise Norge -
ankomst til Seattle
I dag reiser dere fra Norge mot Seattle.

Kl. 09.20 reiser dere fra Oslo til Amsterdam. Dere reiser
videre mot Seattle kl. 14.30. Dere ankommer denne
pulserende byen kl. 15.45, lokal tid.

På flyplassen i Seattle møtes dere av en lokal guide som
dere tar bussen sammen med til Embassy Suites Seattle
Downtown Pioneer Square i Seattle. Her sjekker dere
inn, før dere har resten av dagen på egenhånd.

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Embassy Suites Seattle Downtown Pioneer
Square

29.10.23: Avgang med
cruiset fra Seattle
Etter en god frokost på hotellet, sjekker dere ut og blir
hentet kl. 09.00 av guiden deres som tar dere med til
cruiseterminalen. Det er lagt inn en sightseeingtur i
Seattle og dere er fremme ved imponerende Norwegian
Encore rundt kl. 13.00. Her sjekker dere inn, stiger om
bord og kommer dere på plass i den valgte lugaren.

Dere kaster loss fra Seattle kl. 17.00 og i morgen venter
en avslappende dag til sjøs før dere ankommer San
Fransisco dagen etter.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Aktiviteter inkludert: Sightseeing i Seattle
Overnatting: Norwegian Encore
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30.10.23: Til sjøs
Nyt en hel dag til sjøs om bord på Norwegian Encore,
mens dere seiler sørover langs USAs vestkyst. Kos dere
med de fantastiske fasilitetene, prøv dere på noen av de
mange aktivitetene om bord eller slapp av med ei god
bok. Dere kan også nyte solen i et av skipets mange
utendørsområder, slappe av ved bassengkanten eller
delta i et foredrag i skipets teater. Husk å sjekke skipets
dagsprogram som er fylt med en rekke opplevelser.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

31.10.23: San Francisco,
USA
Dere ankommer San Francisco kl. 12.00 og her er det
mildt sagt mye å oppleve.

San Francisco
Som hjemstedet for majestetiske vinområder og den
velkjente broen Golden Gate Bridge er San Francisco noe
i en klasse for seg. Denne sanne smeltedigelen byr på alt
fra elegante Viktorianske hus, de berømte kabelvognene,
klynger av kvartaler med forskjellig etnisk opphav, den
slyngende veien Lombard Street og den fargerike
havnefrontent Fishermans Wharf, som alle er med på å
bidra til byens karakteristiske internasjonale preg.

Ta en tur med kabelvognene til de mange attraksjonene
rundt om i byen eller ta turen til den beryktede øya
Alcatraz som ligger midt i San Francisco Bay. Gjennom
årene har øya huset et fyrtårn og et tidligere militært fort
som ble gjort om til et fengsel som var i bruk frem til
1963. I dag kan dere oppleve enestående guidede turer i
fengslet hvor dere lærer om historier og legender som
omhandler øya. Vi kan også anbefale en tur til
Fishermans Wharf hvor dere kan oppleve en
sjøløvekoloni. Dere kan også velge å tilbringe dagen i
Golden Gate Park som byr på mange spennende
aktiviteter. Hovedattraksjonen er Conservatory of
Flowers og den Japanske tehagen.

Vi anbefaler å sjekke rederiets program for organiserte
utflukter. Dere reiser videre kl. 22.00 og setter kursen
mot Los Angeles.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

01.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore
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02.11.23: Los Angeles, USA
Dere ankommer Los Angeles i California kl. 07.00 og har
hele dagen til å nyte denne spennende byen.

Los Angeles
Få byer har så mye glamour og stjerneglans som Los
Angeles. Downtown Los Angeles er omtrent det eneste
stedet i byen hvor dere kan oppleve folk til fots og her er
det flere sjarmerende etniske kvartaler som dere kan
utforske nærmere. Man kommer heller ikke unna
bydelen Hollywood med den berømte 'Walk of Fame'
langs Hollywood Boulevard som er et must å få med seg.
Det anbefales også å få en guidet rundtur i Kodak
Theater hvor Oscarprisene deles ut hvert år.

Den 'ekte' californiske livsstilen alla Beverly Hills 90210
eller Baywatch, finner dere langs strandpromenaden i
Venice Beach i Los Angeles. Her trives narsissismen i stor
stil, noe som man kan observere med skrekkslagen fryd.
Lengre nord ligger mer avslappede Santa Monica, hvor
dere også finner berømte Santa Monica Pier. Ta også
turen til Rodeo Drive i Beverly Hills med de utallige flotte
- og dyre - butikkene.

Film og underholdning er byens mantra, og dette kommer
veldig godt frem i den store fornøyelsesparken Universal
Studios. Her kan dere oppleve Californias tidligere
guvernør Arnold Schwarzenegger gi full gass i
'Terminator 2 - The Ride', eller ta med på en nostalgisk
reise tilbake til 80-tallet med 'Back to the Future - the
Ride'. Attraksjonene er mange og underholdende, så

dette er kort fortalt et morsomt sted å få med seg.

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets program for
organiserte utflukter. Dere seiler videre kl. 16.00 mot
Mexico.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

03.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

04.11.23: Cabo San Lucas,
Mexico
Dere ankommer Cabo San Lucas i Mexico, også kjent som
bare Cabo, kl. 11.00. Denne meksikanske byen ligger helt
på spissen av den californiske halvøya, Baja California.
Cabo San Lucas er kjent for å være millionærenes
'lekeplass', noe man fort kan merke når man ser alle de
flotte resortene og havnen som er full av store båter og
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yachter.

Her er det mange vakre strender å velge mellom, samt
mange flotte kultur- og naturopplevelser.

Utvalgte høydepunkter og attaksjoner:

Land'd End (El Arco) - også kjent som Cabo San
Lucas-buen er en fascinerende steinformasjon på
sørspissen av byen og et av de mest kjente
landemerkene her.
Playa del Amour - også kjent som «Lovers Beach»,
er en nydelig strand hvor det blir sagt at man lett
kan forelske seg.
Playa Médano - Cabo's mest populære strand med
vakkert krystallklart vann og nydelig sand.
Chileno Beach - denne vakre stranden er et perfekt
sted for snorklere.
Hvalsafari - opplev hvaler på nært hold.
Iglesia de San Lucas og Town Square - St. Lucas
kirken ligger tett på havnen og er et godt sted å
oppleve den lokale arkitekturen så vel som mange
lokale tradisjoner.

Kl. 19.00 forlater skipet Cabo San Lucas og setter kursen
mot Mazatlan. Det anbefales at dere sjekker rederiets
program for organiserte utflukter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

05.11.23: Mazatlan,
Mexico
Dere ankommer Mazatlan i Mexico kl. 09.00.

Mazatlan er en viktig havne- og turistby i den
meksikanske delstaten Sinaloa. På 1900-tallet kom det et
stort antall tyske immigranter til byen, og etterhvert ble
byen en kommersiell havneby som importerte utstyr til
de nærliggende sølv- og gullgruvene. Nå er byen
romantisk og livlig, og byr på alt et strandferiested har å
by på - nydelig vær, fantastiske milelange stender og god
mat og musikk. Matbildet er preget av fersk sjømat
kombinert med meksikanske smaker, og det er spesielt
rekene som er i fokus, da Mazatlan er blant byene som
fisker mest reker i hele verden.

Det er mye å gjøre i denne deilige byen. Besøk markeder,
plazas, restauranter, barer og butikker - eller sjekk ut
Angela Peralta Theater, en vakker renovert bygning fra
1800 tallet, som årlig er fullstappet med forestillinger.

Kl. 18.00 forlater skipet Mazatlan og setter kursen mot
Puerto Vallarta. Den anbefales at dere sjekker rederiets
program for organiserte utflukter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore
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06.11.23: Puerto Vallarta,
Mexico
Dere ankommer Puerto Vallarta i Mexico kl. 08.00. Siden
60-70 tallet har denne byen vært et yndet turistmål. Til
tross for mange turister har byen beholdt sin sjarm og
karakter, noe som kommer best frem i den gamle
bydelen. Som en av Puerto Vallartas store attraksjoner
kan man se den flotte strandpromenaden, hvite hus med
terrakottafargede tak, fargerike bougainvillaer og trange
brosteinsbelagte gater. Et uforglemmelig syn!

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Plaza Principal kiosk - opplev og nyt de utallige
musikerne som spiller konserter her, enten
sittende eller dansende!
Den vakre katedralen Temple of Our Lady of
Guadelupe.
Arkeologimuseet på Cuale Island - opplev rester
fra de antikke sivilasjonene som bodde i området
rundt 300 f.Kr.
San Sebastián del Oeste - ta en utflukt til denne
lille sjarmerende landsbyen, plassert i Sierra
Madre-fjellene, hvor det føles ut som om tiden har
stått stille.

Det anbefales at dere sjekker rederiets program for
organiserte utflukter. Dere forlater Puerto Vallarta kl.
20.00 og skipet seiler videre mot Acapulco, men først

venter en avslappende dag til sjøs.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

07.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

08.11.23: Acapulco,
Mexico
I dag kl. 08.00 ankommer dere storbyen Acapulco kl.
08.00 og dere har god tid til å oppleve byen.

Acapulco

Som best kjent som en av Mexicos eldste badebyer,
ligger Acapulco på Stillehavskysten 380 km sørvest fra
Mexico City. På 1950-tallet var byen en yndet
feriedestinasjon for Hollywoodstjerner og andre rike og
berømte jetsettere.
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Byen ligger i en dyp, halvsirkelformet bukt, og historisk
var byen best kjent for havnen sin som kan dateres helt
tilbake til kolonitiden. Havnen er i dag en anløpshavn for
skip som seiler mellom Panama og San Fransisco.

Området 'Punta Diamante' byr på Acapulcos nyeste
attraksjoner som inkluderer verdens lengste
Over-the-Ocean zipline, samt Dolores Olemdos hus med
utendørs veggmalerier laget av en av Mexicos mest
berømte kunstner, Diego Rivera og inspirert av
Aztec-kulturen.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

La Roqueta, ei øy som ble brukt som gjemmested
for pirater. Øya er i dag et beskyttet naturområde
og hjemstedet til et stort utvalg av ynglende fugler.
Bli med på en tur med en mindre båt med
glassbunn og opplev livet under overflaten.
San Diego's Harbor, et fort fra det 1600-tallet og
som på 1900-tallet ble brukt som fengsel. I dag
finner dere Acapulcos historiske museum her.
La Quebrada, en berømt klippe hvor dere kan
oppleve Acapulcos fryktløse ungdom hoppe ut fra
de høye klippene.

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets program for
organiserte utflukter. Dere seiler videre kl. 17.00

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

09.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

10.11.23: Puerto Quetzal,
Guatemala
Skipet ankommer Guatemalas største havneby, Puerto
Quetzal, kl. 07.00. De store attraksjonene finner man
lengre inn i landet, og Guatemalas altoverskyggende
attraksjon er den gamle kolonihovedstaden, La Antigua,
som befinner seg en liten kjøretur fra Puerto Quetzal.

La Antigua er oppført på UNESCOs verdensarvliste og er
sterkt preget av spansk koloniarkitektur. Stilen kan sies å
være en fargerik mudéjar-inspirert barokk. Fra Parque
Central, midt i byen, kan man nyte synet av de utallige
flotte bygningene, samt utsikten til de 3 store vulkanene
som tårner seg opp bak byens lave hus.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Vakre kirker og katedraler, blant annet: La Merced
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Church, Convento de Las Capuchinas, Catedral de
San José, San Francisco Church, La Recolección og
ruinene til kirken San José el Viejo.
Palacio de los Capitanes fra 1549 - palasset var
hovedkvarteret for hele Mellom-Amerika i
kolonitiden, frem til hovedstaden ble flyttet i 1776.
Iximche-ruinene, hovestaden til kongeriket
Kaqchikel som er en del av Guatemalas rike
mayakultur.
Guatemalas høyland, her i blant den høytliggende
innsjøen Late Atitland.

Vi anbefaler at dere benytter dere av rederiets
organiserte utflukter her. Kl. 17.00 forlater dere
Guatemala.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Encore

11.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

12.-13.11.23: Panama City,
Panama
Dere ankommer Fuerte Amador rett utenfor Panama
City kl. 18.00 og har nå kvelden og hele dagen i morgen
her. Fuerte Amador ligger rett ved inngangen til
Panamakanalen og er en tidligere amerikansk
militærbase, og ble først i en del av Panama i 1999 og er i
dag en turistattraksjon.

I Panama City og dets omegn er det en rekke muligheter
til å oppleve kultur, historie og natur. Byen er en
moderne storby med skyskrapere og alle moderne
fasiliteter, samtidig som den huser mye historie fra tiden
før og etter byggingen av Panamakanalen.

Panama City kan deles inn i 4 interessante områder:

Panama La Vieja
Gamlebyen, Panama La Vieja, ligger øst for dagens
moderne Panama City og er stedet for den opprinnelige
Panama City. Byen ble etablert i 1519 og var
utgangspunktet for spanske
Conquistador-ekspedisjoner, som i 1532 erobret
Inkariket i Peru. Da byen var en mellomstasjon for en av
de viktigste handelsrutene i Sør-Amerika, ble den
gjentatte ganger offer for piratangrep. Byen ble også
ramt av en ødeleggende brann og heretter nedlagt av
piraten Henry Morgan 28. januar 1671.

Casco Viejo



The Rock La Quebrada, Acapulco

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Oppbyggingen av Casco Viejo, også kjent som Casco
Antigua, ble påbegynt allerede i 1673 kun to år etter
nedleggingen av Panama Viejo. Området ble utviklet av
spanske og franske kolonister, så vel som den katolske
kirke, som en innmuret by for å beskytte sine borgere
mot fremtidige piratangrep. I dag er Casco Viejo
hjemstedet for mange restaurerte bygninger som huser
noen av Panama Citys trendy hoteller, barer,
restauranter, kunstgallerier, butikker og stilige boliger.
Casco Viejo ligger på en liten halvøy vest for sentrum og
er en av byens største turistattraksjoner, kun overgått av
Panamakanalen.

Det moderne Panama City
Downtown-området i Panama City består hovedsakelig
av skyskrapere som passer til et land med relativt høyt
BNP, en høyt utviklet banksektor, expat pensjonister og
en entrepôt økonomi. Alle de store internasjonale
hotellkjedene driver eiendommer her. Sentrum er også
hjemsted for store kjøpesenter, en rekke fremragende
restauranter, samt mange av Panama Citys mange
kasinoer.

Den tidligere kanalsonen
Med en atmosfære av en typisk forstadsby i USA, er den
tidligere Canal Zone i gang med å bli ombygget til gagn
for et moderne Panama. Den gamle Albrook Air Force
Base er blitt Marcos A. Gelabert flyplass, en viktig
innenriksflyplass. Det tidligere Fort Clayton, en
militærbase, som en gang huset Southern Commands
hovedkvarter, er blitt omdannet til Ciudad del Saber
(byen av viten), som er en statsstøttet klynge av

akademiske organisasjoner, teknologivirksomheter og
ikke-statlige organisasjoner. Den tidligere Canal Zone er
også er hvor dere finner Biologisk museum, Panama City
togstasjon, den historiske Panama Canal Administration
Building og det travle kjøpesenteret, Albrook.

Panama City er omgitt av regnskog, noe som vil si at det
er utallige naturopplevelser rett utenfor byen. Her kan vi
anbefale en tur til Miraflores-slusene. Her kan dere
nemlig se fra land hvordan Panakanalens første sluse
fungerer og oppleve skip bli hevet og senket, og få innsikt
i konstruksjonen og kanalens viktighet for
verdenshandelen.

Det anbefales å sjekke rederiets program for mer
informasjon. Dere letter anker 13. november kl. 22.00 og
nå venter gjennomseilingen av den berømte
Panamakanalen mot det Karibiske hav.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

14.11.23: Gjennomseiling
av Panamakanalen
I dag seiler dere gjennom den verdensberømte
Panamakanalen. Denne 80 km lange kanalen, som
forbinder Atlanterhavet og Stillehavet, er
menneskeskapt og åpnet i 1914. Kanalen har siden sin
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åpning vært, og er en suksess, og hver dag passerer det
mer enn 40 skip gjennom kanalen.

Helt tilbake til 1543 finner man de første henvisningene
til et ønske om en kanal, da Keiser Karl den 5 av Spania
fikk undersøkt mulighetene. En slik kanal ville nemlig gi
dem en kjempefordel i kampen mot portugiserne. Det var
ikke før gullfeberen i USA på midten av 1800-tallet at det
ble etablert en jernbane på strekningen, noe som var en
stor kommersiell suksess. Dette banet vei for at
franskmennene startet utgravningen av kanalen på
1880-tallet, og hvor amerikanerne overtok arbeidet i
1904 og fikk den ferdigstilt i 1914.

En vesentlig del av kanalen var inndemmingen av
Chargeselva i 1913 som skapte den store Gatúnsjøen,
datidens største menneskeskapte innsjø. Innsjøen er på
hele 470km² og danner i dag et viktig tropisk økoområde,
hvor den unike floraen og faunaen i dag er beskyttet.
Økoturismen på innsjøen er i dag en stor turistattraksjon
som bidrar vesentlig til økonomien i Panama.

Ved munningen til kanalen på Stillehavssiden ligger
Panama City. Grunnlagt i 1519 og startpunktet for
Spanias erobring av Inkariket i Peru, vil skipet gli
bedagelig forbi denne storbyen med storslått utsikt over
byens skyskrapere.

Skipet seiler gjennom Miraflores-slusene og deretter
gjennom Pedro Miguel-slusene, hvor skipet heves opp til
vannivået i Gatúnsjøen som ligger 26 meter over
havoverflaten. Herfra seiler dere videre langs den

kunstige og menneskeskapte delen av kanalen, gjennom
Gatúnsjøen frem til Gatúnslusene, hvor skipet senkes
ned igjen til havoverflaten.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

15.11.23: Cartagena,
Colombia
Dere ankommer denne historiske byperlen kl. 10.00.
Cartagena kom på UNESCOs verdensarvliste i 1984 på
grunn av sin velbevarte gamle bydel. Omkranset av
sjarmerende spansk kolonistemning er byen virkelig et
skue.

Cartagena ble grunnlagt av spanjolene i 1533, men man
regner med at stedet har vært bebodd av forskjellige
innfødte siden 4000 f.Kr. Cartagena var en av
nøkkelbyene i den spanske ekspansjonen av imperiet
gjennom hele den spanske kolonitiden. På grunn av
byens velstand og strategiske posisjon var den også et
yndet angrepsmål gjennom mange år for blant annet
engelskmenn og pirater. Dette resulterte i det store
fortet, San Felipe de Barajas, som ble det største spanske
fortet i den nye verden.

Spanjolene brukte store summer på Cartagena, spesielt i
perioden 1750-1808 som var Cartagenas såkalte «Silver
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Age». Aristokratiet bygde vakre hus og imponerende
kirker, som er bevart den dag i dag.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Castillo de San Felipe, andre gamle fort og
bymuren
La Popa Hill med det gamle klosteret Santa Cruz
fra 1600-tallet
Klokketårnet ved inngangen til den gamle bydelen
Palacio de la Inquisición - en av byens vakreste
bygninger som i dag er et museum som viser den
spanske inkvisisjonen og andre historiske objekter
Zano Gold Museum
Kirkene Iglesia de San Pedro Claver og Iglesia de
Santo Domingo
La Katedral nær Plaza Bolivar
La Bovedas - en gammel militærbygning som nå er
et marked
De smale brosteinsbelagte gatene med de vakre og
fargerike husene er en attraksjon i seg selv

Dere tar farvel med vakre Cartagena kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norewegian Encore

16.11.23: Til sjøs

Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

17.11.23: Georgetown,
Grand Cayman
Dere ankommer Grand Cayman kl. 07.00 og har nu hele
dagen til at udforske øen.

George Town er hovedstaden på Grand Cayman, som er
den største av de tre øyene.
Med sine om lag 29.000 innbyggere er George Town den
nest største byen av de britiske oversjøiske territoriene.
Grand Cayman ble først bebodd rundt år 1700 og det
kom en jevn strøm med nybyggere fra forskjellige steder i
verden; pirater, flyktninger fra den spanske
inkvisisjonen, desertører fra den britiske marinen,
forliste sjømenn, slaver og andre - med andre ord en
ganske fargerik kombinasjon av folkeslag og årsaker. I
dag er mesteparten av befolkningen på Caymanøyene av
britisk eller afrikansk opprinnelse.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:



Costa Rica
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Conch Shell House - Et hus fra 1935 som er bygget
av over 4000 konkylier.
Hell, West Bay - Et sted med sorte og vulkanske
steinformasjoner, som visstnok skal minne om
helvete
Cayman turtle senter - Verdens eneste
havskilpaddesenter. Her kan dere også oppleve
andre spennende dyr.
Øyas mange vakre strender, for eksempel 7-mile
Beach utenfor George Town og Smiths Cove.
Pedro St James Great House fra 1870 - Det var i
denne bygningen i 1835 det første parlamentet på
Caymanøyene ble dannet og hvor slaveriet ble
avskaffet.

Norwegian Encore forlanter Grand Cayman kl. 18.00 og
nå venter en siste dag til sjøs før cruiset slutter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

18.11.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Encore og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Encore

19.11.23: Ankomst til
Miami - hjemreise
I dag kl. 07.00 ankommer dere USAs solskinnsstat
Florida. Dere sjekker ut av skipet og stiger om bord på
bussen som tar dere mot flyplassen. På turen får dere en
sightseeingtur med en lokalguide i selve Miami og på
Miami Beach. Nyt den siste dagen på denne eventyrlige
reisen før dere vender nesen hjemover.

Det er avreise fra Miami kl. 19.50 med en mellomlanding
i Paris.

Måltider inkludert: Frokost på skipet, mat på flyet
Overnatting: Flyet

20.11.23: Ankomst Norge
Dere lander i Paris for en mellomlanding kl. 10.45. Dere
reiser videre til Oslo kl. 14.25 med ankomst i Oslo kl.
16.45.

Etter en fantastisk og opplevelsesrik reise ankommer
dere i Norge.



Panama Citys gamle historiske bydel
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All Inclusive - ekstra
inkludert:

Premium drikkepakke - åpen bar inkl. et utvalg av
brennevin, cocktails, vin i glas, øl på flaske og fatøl
opptil $15. Inkluderer også brus, juice og alkoholfri
øl.
Spesialrestauranter 'Dining Package' - 5 middager i
spesialrestaurantene om bord.

Fast pris | Fast avreise -
BENNS' unike
reisekonsept
De fleste av våre cruise faller inn i vårt eget reisekonsept
kalt 'Fast pris, fast avreise'. Dette reisekonseptet, som
kun BENNS tilbyr, er målrettet de reiselystne nordmenn
som både ønsker individuell fleksibilitet og muligheten
for sosialt samvær med andre under reisen. Navnet har
det fått da konseptet er en mellomting mellom
gruppereiser og individuelt skreddersydde reiser.

En av de store forskjellene i forhold til 'normale'
gruppereiser er at våre cruise med 'Fast pris, fast avreise'

ikke er med reiseleder, da det er vår erfaring at man ikke
behøver en fast reiseleder på cruise. Dette er også med
på gi dere en lavere pris.

Dette konseptet kombinerer altså gruppereisens
fordeler med den skreddersydde reisens individuelle
frihet. Dere kan lese mer om konseptet her.

/fast-pris-og-fast-avreise-hva-er-det


Priser og avganger
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BEMERK: Denne reisen har fast avreise og en fast reiserute hvor dere reiser sammen med andre nordmenn. Ta kontakt med
en våre reiseeksperter, hvis dere er interessert i en annen avreisedato.

Avreise d. 28. oktober 2023

PRIS PER PERSON KR   51.998,-

Innvendig dobbellugar
false

PRIS PER PERSON KR   80.998,-

Innvendig enkeltlugar
false

PRIS PER PERSON KR   64.998,-

Dobbel balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   106.998,-

Enkel balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   68.998,-

Dobbel club suite med balkong
false

PRIS PER PERSON KR   114.998,-

Enkel club suite med balkong
false

PRIS PER PERSON KR   144.998,-

Dobbel Haven suite
false

PRIS PER PERSON KR   42.000,-

Business Class flybilletter - tillegg
false



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Seattle/Miami - Oslo med KLM inkl.
skatter og avgifter

Busstransport flyplass - hotell m. lokal guide

1overnatting med frokost på Embassy Suites Seattle
Downtown

Busstransport hotell - skip inkl. 4 timers sightseeing i
Seattle med lokal guide

21 netters cruise med Norwegian Encore

Show og underholdning om bord, samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- og buffetrestauranten om
bord

Drikkepakke og 5 middager i spesialrestauranter

Tips til skipets besetning

Busstransport skip - flyplass inkl. sightseeing i Miami

Reservasjonsgebyr

Ekstra inkludert i Club Balkong suite: Mulighet for å
forhåndsbestille underholdning om bord 125 dager
før seilaset / Levering av drikkevarer i lugaren, to
ganger i løpet av cruiset / 1 gratis vask (1 vaskepose)
eller stryking om bord / 1 flaske musserende vin

Reiseforsikring

Utflukter utover sightseeing i Seattle og Miami

Måltider i Seattle utover frokost

Vaksiner (kontakt egen lege) Les mer her

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-gjennom-panamakanalen/norwegian-encore-28oct23-panamakanalen-106405?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-gjennom-panamakanalen/norwegian-encore-28oct23-panamakanalen-106405%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

