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Bli med Norwegian Joy fra "The City that never sleeps", New
York, til mystiske og vakre Bermuda, videre til eksotiske Karibia,
før turen rundes av i Miami. Denne unike reisen gir dere mulighet
til å oppleve både det storslåtte New York og hippe Miami,
kombinert med et fantastisk 12 dagers cruise til Bermuda og
Karibia, med besøk i hele 7 karibiske byer. Alt nytes i luksuriøse
og komfortable rammer om bord Norwegian Joy.
Turen avsluttes med et par dager på Miami Beach, og hvis dere
ønsker å oppleve Halloween i Miami, er det mulig å forlenge
oppholdet med et par dager. Halloween på Lincoln Road på
Miami Beach er virkelig noe vi anbefaler!
På dette cruiset har dere også en 'Free at Sea' pakke, som
inkluderer drikkepakke og middager i spesialrestauranter.
Nyt den ultimate friheten med NCLs unike 'Freestyle Cruising'
konsept.

New York, the "city that never sleeps"

De vakre ABC-øyene; Aruba, Bonaire og Curacao

Kolonihistorie omkring de karibiske øyer

Svøm med delfiner og smak lokal likør på Curacao

Opplev verdensberømte Miami Beach



Dagsprogram
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14.10.23: Avreise Norge -
ankomst til New York
I dag reiser dere fra Norge mot New York.

Kl. 06.40 reiser dere fra Oslo til Frankfurt. Kl. 11.00
reiser dere videre mot New York og dere ankommer
denne pulserende byen kl. 13.35, lokal tid.

På flyplassen i New York møtes dere av en lokal guide
som dere tar bussen sammen med til Doubletree New
York Downtown. Her innkvarteres dere og har resten av
dagen på egenhånd.

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Doubletree New York Downtown, New
York

15.10.23: New York
Nyt frokost på hotellet.

Dere har hele dagen på egenhånd.

New York har en uimotståelig tiltrekningskraft og et
fantastisk kulturelt mangfold, og for new yorkerne finnes
det ikke noe vakrere sted i verden. Skyskraperne står tett
i tett på Manhattan, i et kvadratisk oppbygd gatesystem,
med nummererte gater på tvers, og avenyer på langs. Det
hele brytes av den enorme Central Park midt på
Manhattan.

Det meste skjer sør for Central Park, helt ned til
sørspissen i forretningsområdet med Wall Street og
Ground Zero. "Hovedveien" som går gjennom Manhattan
er Broadway, den strekker seg gjennom Theatre District
og Times Square. En gåtur langs Broadway gir dere et
godt innblikk i New Yorks mange forskjellige områder,
hvor kulturer fra hele verden lever fredelig side om side.



Loungeområde om bord Norwegian Joy
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Det er lett å komme seg rundt i New York, det
imponerende Subway-systemet kan ta dere rundt til alle
byens kriker og kroker. Linje A kjører fra nord til sør på
Manhattan og stopper ved alle de store attraksjonene,
som Times Square, Ground Zero, Financial District m.m.
Man går heller ikke sulten til sengs i New York, spesielt i
området ved Greenwick/Soho/Tribeca er det et vel av
herlige restauranter.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Broadway show
Gå en tur i Central Park
Se Frihetsgudinnen
Nyt utsikten fra Empire State Building (gjerne på
kveldstid, da køene er litt kortere)
Ground Zero
Times Square
Shopping på Fifth Avenue
Båttur rundt Manhattan
Gå over Brooklyn Bridge

Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Doubletree New York Downtown, New
York

16.10.23: Avgang for
cruiset fra New York
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 New
York og dere er fremme ved imponerende Norwegian
Joy rundt kl. 13.00. Her sjekker dere inn, stiger om bord
og kommer dere på plass i den valgte lugaren.

Dere kaster loss fra New York kl. 16.00 og i morgen
venter en avslappende dag til sjøs før dere ankommer
Bermuda dagen etter.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Aktiviteter inkludert: Sightseeing i New York
Overnatting: Norwegian Joy

17.10.23: Til sjøs
Nyt en hel dag til sjøs om bord på Norwegian Joy. 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.



Miami Beach, Florida
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Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Joy

18.10.23: Royal Naval
Dockyard, Bermuda
Dere ankommer Bermuda kl. 08.00 og her er det mildt
sagt mye å oppleve.

Dere legger til kai i King's Wharf (Royal Naval Dockyard)
på Bermuda kl.
08.00 og dere har nu inntil mitt på ettermiddagen till att
oppleve.

Bermuda er kjent som Atlanterhavets juvel med sine
vakre, nesten rosa strender, sitt fantastiske vær, sin
kulturelle tyngde og vennlige befolkning. Geologisk er
øya en del av et større korallrev. Videre er øygruppa
Storbritannias eldste kronkoloni. Bermudas to vesentlige
attraksjoner er hovedstaden Hamilton og øya St.
George's.

Hamilton
Bermudas hovedstad er nesten synonymt med «low
stress and high tea». Hamilton er som London, sett bort
ifra det karibiske været. En mer sjarmerende blanding
kan man neppe tenke seg. Supplert med de mange
pastellfargede og særegne husene blir et besøk her mer
enn «bare» glitrende strender og vakre bukter.

Hamilton er fylt med historiske bygninger, kirker,
museer, gallerier, butikker, parker og hager. Og ikke
minst en ganske flott havn og havnefront.

St. George's
I år 2000 kom St.George's med på UNESCOs
verdensarvliste i erkjennelse av byens unike universelle
verdi. Byen er oppkalt etter en engelsk helgen og var
Bermudas hovedstad i de første 200 år etter
engelskmennene kom hit. I dag er St.George's som et
levende museum og et bevis på øyas bemerkelsesverdige
historie, synliggjort av de idylliske husene og dens mange
eksempel på militær- og religiøs arkitektur gjør stedet til
en magnet for turister fra hele verden.

Den rike kulturelle fusjonen mellom engelsk kolonistil og
-historie og afrikansk arv, gjør at Bermuda har utviklet
seg til et helt spesielt sted. Forestill deg en engelsk
dommer med hvit parykk gå side om side med en
fargerik, afrikansk reggaemusiker - det er nesten slik det
er her på Bermuda!

Vi anbefaler å sjekke rederiets program for organiserte
utflukter. Dere reiser videre kl. 15.30 og setter kursen
mot Caribien.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Joy
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19.10.23: Til sjøs
Nyt en hel avslappende dag til sjøs om bord Norwegian
Joy og kos dere med alle de flotte fasilitetene og
spennende aktivitetene om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Joy

20.10.23: Philipsburg, St.
Maarten
I dag kl. 12.00 ankommer dere Philipsburg, St. Maarten,
og her er det bare å glede seg til oppholdet på denne
unike øya. Den sørlige delen av øya, Sint Maarten, er
fortsatt en del av Nederland, mens den nordlige delen,
Saint Martin, er en del av Frankrike. Dere legger til i
Phillipsburg som er hovedstaden på den nederlandske
delen av øya.

Med et areal på kun 88 km2 har øya det minste
landarealet i verden som er delt mellom to land. Øyas
nordlige og sørlige del er nesten som to forskjellige
verdener, hvor den franske delen er preget av eleganse
og avslappet atmosfære, mens den sørlige delen er mer
hipt og med et yrende natteliv og kasinoer, men
selvfølgelig også preget av karibisk avslappet atmosfære.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

St. Maarten Museum i Philipsburg.
Den gamle nederlandske festning, Amsterdam, fra
1631.
Øyas mange vakre strender som Maho Beach,
Mullet Bay, Simpson Bay, Orient Beach og Little
Bay.
Den franske siden og hovedstaden Marigot med
Fort Louis.
Øyas høyeste punkt, Pic Paradis, med sin
spektakulære utsikt.

Det anbefales å sjekke rederiets utfluktsprogram på St.
Maartin. Dere seiler videre kl. 20.00

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Joy

21.10.23: Charlotte
Amalie, St. Thomas
Dere ankommer byen Charlotte Amalie på øya St.
Thomas kl. 06.00 denne morgenen. St. Thomas er en del
av De amerikanske Jomfruøyene, og øyas absolutt
største trekkplaster er dens nydelige strender - totalt 44
stykker - som ligger spredt rundt.

Her finner du nemlig noen av de vakreste og hviteste
strendene du kan tenke deg. Gå barbent rundt i den bløte
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sanda og bad i det krystallklare vannet. Som om ikke det
var nok, er strendene også omgitt av flott tropisk
vegetasjon - en karibisk drøm!

De mest kjente og populære strendene:

Magens Bay
Hull Bay Beach
Bolongo Bay Beach
Sapphire Beach

Charlotte Amalie er hovedstaden på Jomfruøyene, og var
også hovedstaden i den tidligere danske kolonien Dansk
Vestindia. Enkelte danske momenter er fortsatt bevart,
som for eksempel gatenavnene. I tillegg finnes det en
rekke spennende severdigheter fra kolonitiden som er
verdt å få med seg:

Legislature Building fra 1847
Frederikskirken fra 1789
Fort Christian fra 1672
Government HouseHotel 1829 - et flott byhus
bygget i 1829, som har fungert som hotell siden
1900
Posthuset (Emancipations Garden Station)
Kongens Gade, hvor datidens kjøpmenn og
embetsmenn holdt til
Synagogen på Synagogue Hill, fra 1796

Gå heller ikke glipp av Market Square eller Krystalgade,
som har den nest eldste jødiske synagogen på den

vestlige halvkule. Et helt annet alternativ er å reise ut til
naboøya St. John, som også byr på fantastisk natur,
avslappet stemning og nydelige strender, som for
eksempel Trunk Bay.

Kl. 14.00 seiler skipet fra St. Thomas og setter kursen
mot ABC-øyene.

Måltider: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Joy

22.10.23: Kralendijk,
Bonaire
I dag kl. 13.00 ankommer dere Kralendijk, Bonaire, en av
de tre ABC-øyene. Denne sjarmerende hovestaden byr
på historiske monumenter, små, hyggelige restauranter
og barer ved havnefronten. Her foregår det en livlig
handel av ferskfanget fisk, tropiske frukter og tekstiler i
spreke farger.

Bonaire er en øy i det sørlige Karibiske hav og er en del
av de nederlandske Antiller. Siden 2010 har Bonaire
vært en nederlandsk kommune med særstatus, og utgjør
sammen med øyene Aruba og Curaçao de såkalte
ABC-øyene. Bonaire er en relativt liten øy med sine 288
km2 og knappe 11.000 innbyggere. Bonaire har mange
strender, men huser også flere korallrev. Med andre ord
er det her er en rik mulighet for snorkling og dykking,
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hvor dere kan nyte den fascinerende verden under
vannoverflaten med de utallige fargerike fiskene og
korallene. Det er til og med mulig å komme tett på
havskilpadder. Som et kuriosum kan man mange steder
se ville esler som kommer i mindre flokker, spesielt i
områder med åpne gressletter og kaktusplanter.

Vi anbefaler å sjekke rederiets program for organiserte
utflukter. Dere seiler videre kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Joy

23.10.23: Oranjestad,
Aruba
I dag kl. 07.00 ankommer dere hovedstaden på Aruba,
Oranjestad, som også er en av de tre ABC-øyene.

Byens nederlandsk-liknende navn er heller ikke en
tilfeldighet, da øya er en del av Kongeriket
Nederlandene, i likhet med to andre karibiske øyer:
Curaçao og Saint Maarten. Oranjestad har derfor en
sjarmerende nederlandsk atmosfære med sine mange
klassiske nederlandske hus fra 1800-tallet. De fargerike
gamle bygningene lyser opp bykjernen, og selv i dag
males nye hus fortsatt i de samme pastellfargene.
Shopping er, på grunn av de mange tollfrie butikkene, en
populær aktivitet på Aruba. Her kan dere gjøre noen

gode kupp på både smykker, parfyme, alkohol,
designerklær og tekstiler generelt.

Øya har mange fantastiske strender, og de fleste finnes
på øyas nordvestlige kyst. Sleng dere ned på solsenga på
enten Druif, Eagle eller Palm Beach, og bare nyt den
tropiske varmen og de vakre omgivelsene. Spesielt Palm
Beach har et stort utvalg av vannsport og andre
aktiviteter for den mer eventyrlystne i familien.

Vi anbefaler å sjekke rederiets program for organiserte
utflukter. Dere seiler videre kl. 22.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Joy

24.10.23: Willemstad,
Curacao
I dag kl. 06.00 ankommer dere Willemstad, Curacao som
er den siste av de tre ABC-øyene i det sørlige Kariba. Alle
tre øyene har vært under nederlandsk styre i mer enn
350 år, men til tross for dette felleselementet har hver øy
sin egen sjel og karakteristika. Øyenes største salgspunkt
er at det nesten ikke regner her, det er alltid er en kjølig
bris fra havet, og i tillegg ligger øyene utenfor
orkanbeltet.

Dere legger til i hovedstaden Willemstad. Her vil dere



Art Deco, Miami
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oppleve et tradisjonelt nederlandsk bylandskap, da de
kom til øya allerede i 1634, som er malt i karakteristiske
karibiske farger. Byens arkitektur er preget av øyas
spanske og portugisiske tid. Ta en tur langs den vakre
havnefronten, nyt de særegne kolonibygningene, og ta
turen 'off-the-beaten-track' og opplev byens
sjarmerende lokale kafeer og butikker. Et stort 'must' er
et besøk ved det gamle nederlandske Fort Amsterdam
fra 1600-tallet.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Svømme med delfiner.
Besøk Hato Caves med fantastiske
drypssteinsfromasjoner.
Ta en 'Trolleybus' rundt i byen og opplev de mest
kjente landemerkene.
Besøk Landhuis Chobolobo som er et historisk hus
fra 1800-tallet og hjemstedet for den berømte
Curacao likøren.
Kulinarisk sett er øyas kjøkken influert av det
indonesiske og nederlandske kjøkkenet, så prøv
dere på de lokale pannekakene, ferske pommes
frittes med topping, og sild med pickels. Lokale
favoritter er geitestuing, kjøtt i bananblad m.m.
Med tanke på shopping kan dere i byens
Punda-område oppleve de mange åpne markedene
hvor dere kan kjøpe alt mellom himmel og jord, fra
figurer i blå Delft porselen til nederlandsk ost. I
Otrobanda-området finner dere mer designvarer i
den dyrere ende.

Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere seiler videre kl. 14.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Joy

25.10.23: San Juan, Puerto
Rico
Skipet legger til kai i San Juan kl. 15.30, og seiler videre
først kl. 22.00.

Puerto Rico er øyene i De Store Antiller i Kariba og her
får man innfridd forestillingene om en karibisk
drømmeøy, da man her kan nyte et tropisk klima,
fantastisk natur med høye fjell, trollbindende korallrev,
vakre sandstrender, et azurblått hav, samt den store
regnskogen og fuglereservatet, El Yungue.

Puerto Rico har en spennende, kulturell blanding av
Taíno-indiansk, spansk, afrikansk og amerikansk
innflytelse. Fra Spania har Puerto Rico fått det spanske
språket, den katolske religionen, samt verdier og
tradisjoner. USA har i senere tid påvirket stedet med det
engelske språk, skolesystem og noen amerikanske
feriedager. Mye av Puerto Ricos kultur sentrerer seg
rundt musikkens betydning, som er en herlig
kombinasjon av lokale og tradisjonelle rytmer og andre
kulturer.
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Hovedstaden på Puerto Rico, San Juan, er en levende og
moderne by med en godt velbevart, gammel bydel som
rommer vakker arkitektur fra den spanske kolonitiden.
Byen har et stort utvalg av severdigheter og koselige
torgplasser med ulike kaféer og restauranter. San Juans
største attraksjon er uten tvil den gamle bydelen, med
sine brosteinsbelagte gater, vakre og fargerike bygninger
i spansk kolonistil, og ikke minst fortet El Morro fra 1539
som blir hevdet å være det eldste fortet i "den nye
verden". Gå heller ikke glipp av noen av byens flotte
kirker, som San Juan Cathedral, San Jose Church og
Cristo Chapel.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Norwegian Joy

26.10.23: Puerto Plata,
Den Dominikanske
Republikk
I dag ankommer dere Puerto Plata i Dominikanske
Republikk kl. 13.30. Skipet legger til i Amber Cove, bare
noen få kilometer vest for Puerto Plata.

Puerto Plata er stedet der landets turisme ble født.
Årsaken er enkel, fordi byen og området er beriket med
fantastisk natur, der det asurblå havet møter tropisk
regnskog, høye fjell, grønne daler, brusende elver og

utallige vakre strender.

I tillegg har byen en fascinerende historie: Området ved
Puerto Plata var et av de første som Christopher
Columbus oppdaget da han seilte langs nordkysten i
1492. Columbus ble tiltrukket av den vakre naturen og
den blå kystlinjen. Han la skipet til her og grunnla sitt
første hjem i Den nye verden. Det finnes en "Columbus
Trail" i og rundt Puerto Plata der dere kan gå i hans
fotspor.

Naturen og strendene er av stor verdi for området og
definitivt blant de største attraksjonene. Andre ting som
er verdt å få med seg er:

En tur med taubanen Teleférico til toppen av fjellet
Isabel de Torres
De mange gamle husene i viktoriansk stil i Puerto
Plata
Amber Museum med verdens eldste fossiler i rav
Festningen Fortaleza San Felipe fra 1577
Den vakre stranden Playa Dorada
Damajaqua-fossen med sine 27 fantastiske
fossefall i innlandet

Hvis dere er interessert i mer action, finnes det mange
muligheter i den omkringliggende naturen.

Sjekk rederiets utfluktsprogram i Puerto Plata.

Dere har tiden frem til kl. 20.00 for å nyte Puerto Plata
før skipet seiler mot Miami.
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Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

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

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Norwegian Joy

28.10.23: Ankomst til
Miami
I dag kl. 07.00 ankommer dere USAs solskinnsstat
Florida. Dere sjekker ut av skipet og stiger om bord på
bussen som tar dere på sightseeing. Dere får en
sightseeingtur med en lokalguide i selve Miami og på
Miami Beach. Etter sightseeing sjekker dere inn på
Albion Hotel, beliggende sentralt på South Beach og dere
har nå resten av dagen på egenhånd.

Måltider inkludert: Frokost på skipet
Overnatting: Albion Hotel

29.10.23: Miami
Nyt frokost på hotellet.

Dere har dagen på egenhånd på Miami Beach.

For dere som ønsker å utforske Miami, er det mye å se og
gjøre. Miami er mest kjent for sine vakre strender,
glamorøse Ocean Drive og en actionfylt TV-serie fra
80-tallet. Men i Miami kan dere også få oppleve
sjarmerende gater med vakre art deco-bygninger, gode
restauranter og butikker, et livlig natteliv og ikke minst
en avslappende livsstil. Miami er ganske påvirket av den
cubanske kulturen, noe som gjør maten og drinkene her
til en opplevelse i seg selv. Ta en rusletur gjennom Little
Havana og kjenn på det cubanske langsomme tempoet.
Det er også i Miami man finner en av USAs vakreste
laguner og kjente landemerke, nemlig Venetian Pool. Det
er ikke uten grunn av Miami har erklært seg selv som det
mest fantastiske stedet i USA.

Miami er med sitt eksotiske klima, brede strender og
svaiende palmer en destinasjon som byr på avslapning og
ren nytelse. Gå langs gatene og strandpromenadene
mens dere nyter den spennende kulturen i form av
fargerik arkitektur og kulinariske opplevelser.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Little Havana - Miamis cubanske paradis
Coconut Grove - i utkanten av Miami, kjent for sitt
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frodige grønne landskap og det skinnende vann ved
Biscayne Bay
Miami Beach - den ikoniske stranden
South Beach - Miami Beachs' pulserende hjerte
med en herlig atmosfære, spennende butikker,
gourmetrestauranter, stemningsfulle kaféer og det
velkjente pastellfargede Art Deco området.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Albion Hotel

30.10.23: Avreise Miami
I dag har dere halve dagen å nyte Miami Beach før
bussen kjører mot flyplassen og det er tid for å reise
hjem.

Bussen henter dere på hotellet kl. 14.00 og kjører dere til
flyplassen. Det er avreise fra Miami kl. 17.40 med en
mellomlanding i Frankfurt.

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

31.10.23: Ankomst Norge
Dere lander i Frankfurt for en mellomlanding kl. 07.35.

Dere reiser videre til Oslo kl. 10.25 med ankomst i Oslo
kl. 12.25.

Etter en fantastisk og opplevelsesrik reise ankommer
dere Norge.

30.10. - 01.11.23: Tillegg,
ekstra dager i Miami
Ønsker dere å oppleve Halloween i Miami, få tid til ekstra
shopping eller bare nyte den herlige byen, så er denne
ekstrapakken perfekt. Pakken inkluderer:

30.10-01.11 To ekstra dager på Albion Hotel inkl. frokost

01.11 Transport fra hotellet til flyplassen

01.11 Fly, Miami - Oslo

Pakken koster 3.000 nok. per person i dobbeltrom.

Free at Sea pakke -
inkludert
Free at Sea pakke på cruiset er inkludert:
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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' - 4 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

no

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

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. 14. oktober 2023

PRIS PER PERSON KR   41.498,-

Innvendig dobbellugar
false

PRIS PER PERSON KR   65.498,-

Innvendig enkeltlugar
false

PRIS PER PERSON KR   48.998,-

Dobbel balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   78.998,-

Enkel balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   51.998,-

Dobbel club suite med balkong
false

PRIS PER PERSON KR   84.998,-

Enkel club suite med balkong
false

PRIS PER PERSON KR   3.000,-

Tillegg 2 ekstra dager i Miami
false



Hva er inkludert i prisen?

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

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 - New York/Miami - Oslo med Lufthansa
inkl. skatter og avgifter

Busstransport flyplass - hotell m. lokal guide

2overnattinger med frokost på Doubletree New
York Downtown

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

12 netters cruise med Norwegian Joy

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- og buffetrestauranten om
bord

Premium drikkepakke

4middager i spesialrestauranter om bord

Tips til skipets besetning

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

Busstransport skip - hotell inkl. sightseeing i Miami

2overnattinger på Albion Hotel, Miami Beach inkl.
frokost

Busstransfer fra hotellet til Miami flyplass

Reservasjonsgebyr

Inkludert i tilleggspakke: 2 ekstra overnattinger på

Reiseforsikring

Utflukter utover sightseeing i New York og Miami

Måltider i New York og Miami utover frokost

Vaksiner (kontakt egen lege) Les mer her

Innreisetillatelse (ESTA) til USA

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-karibien/norwegian-joy-14oct23-karibia-106503?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-karibien/norwegian-joy-14oct23-karibia-106503%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
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Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Albion Hotel inkl. frokost, transport til flyplass og
flyreise Miami-Oslo

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-karibien/norwegian-joy-14oct23-karibia-106503?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-karibien/norwegian-joy-14oct23-karibia-106503%3E

