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Färdledare från Resia är med under hela resan!



Följ med på en oförglömlig  
kryssning till Fjärran östern!
Upplev spännande städer, annorlunda kulturer, härliga 
stränder och storslagen natur samt ett härligt klimat 
tillsammans med en lyxig upplevelse ombord på Celebrity 
Constellation. Resan arrangeras i samarbete mellan  
Resia och Celebrity Cruises. Följ med du också!

CELEBRITY CRUISES OCH FARTYGET ”CONSTELLATION” 
Celebrity cruises har fått många utmärkelser för att vara 
världens bästa kryssningsrederi bland de stora fartygen. 
Rederiet är medlem av Royal Caribbean-familjen och håller 
mycket hög klass på såväl service som mat och underhållning.

Fartyget Constellation tar drygt 2.100 passagerare och 
genomgick en totalrenovering under 2013. Ombord hittar 
vi bl. a. inom- och utomhuspool, bubbelpooler, spa, gym, 
teater, flertalet barer och restauranger samt biograf med t. ex. 
föreläsningar. Hytterna är rymliga (ca 16 kvm) och de har två 
sängar, badrum, hårtork, tv, telefon och luftkonditionering. 
Alla hytter har dessutom en sittgrupp.

Lone från Resia följer med som färdledare.  
För mer information, kontakta Anders Gäskeby 
på tel. 033-22 90 51 eller mejladress 
anders.gaskeby@resia.se. 

Lone Almvik



TORSDAG 2/2
Utresa. Vi tar eftermiddagsflyget från Landvetter till 
Istanbul och flyger därifrån vidare med nattflyget till 
Singapore. Middag, frukost och lunch sam förfriskningar 
serveras ombord.

FREDAG 3/2
Vi ankommer till Singapore under eftermiddagen där vår 
buss står och väntar för transport till vårt centralt belägna 
hotell. På kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag på 
hotellet.

LÖRDAG 4/2
Dagen fri för att på egen hand upptäcka staden. Vi hjälper 
gärna till att förboka tex stadsrundtur, utfärd till Sentosa 
Island eller varför inte Singapore zoo. För de som vill följa 
med så tar vi oss på kvällen till Raffles hotel för en klassisk 
Singapore sling.

SÖNDAG 5/2
Lagom till lunch blir vi upphämtade för transport ner till 
hamnen och vårt kommande hem Celebrity Constellation. 
Här står en stor lunchbuffé uppdukad när vi kommer 
ombord.

MÅNDAG 6/2
Nu har kryssningen startat! Vi börjar med en dag till 
havs där vi kan njuta av båtens alla faciliteter. Givetvis 
ingår helpension och underhållning. För de som bokat en 
utsideshytt med eller utan balkong ingår det dessutom 
ett klassiskt dryckespaket. På kvällen blir vi serverade 
kaptenens välkomstmiddag.

TISDAG 7/2
Passa på och följ med på någon av de spännande 
utflykterna i Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam. 
En stadsrundtur i f. d. Saigon eller ett besök i de 
underjordiska Cu Chi tunnlarna från Vietnamkriget.  
För den naturintresserade finns en tur till Mekongdeltat.

ONSDAG 8/2
Till havs.

TORSDAG 9/2 
I Hue/Danang (Chan May), Vietnam, kan vi få följa med 
på en cykeltur på landsbygden, stora tempelkomplexet 
My son  som finns med på UNESCO:s världsarvslista eller 
varför inte en stadsrundtur. För den matintresserade 
kan du även följa med på en matlagningskurs i det 
vietnamesiska köket.

FREDAG 10/2
Till havs.

LÖRDAG 11/2
Passa på och utnyttja dagen för att upptäcka världsstaden 
Hong Kong. Följ med på någon av båtens turer eller 
utforska staden på egen hand.  Ta gärna bergbanan upp 
till Victoria peak och fängslas av den dramatiska utsikten. 
I Hong Kong finns det dessutom möjlighet till riktigt bra 
shopping.

SÖNDAG 12/2
Till havs.

MÅNDAG 13/2
Tidigt på morgonen seglar vi in i Filippineras huvudstad 
Manilla. Utforska staden i grupp eller på egen hand. För 
de naturintresserade så rekommenderas en tur till Hidden 
Valley med sin vackra natur.

TISDAG 14/2
Väkommen till Boracay! En riktig paradisö med vackra fina 
stränder med tillhörande palmer.  Passa på och njut av sol 
och bad eller följ med på en båttur runt ön. White beach 
klassas som en av världens vackraste stränder.

ONSDAG 15/2
Till havs.

TORSDAG 16/2  
I Kota Kinabalu Borneo, Malaysia, erbjuds riktigt fina 
möjligheter för sol och bad eller följ med på någon av 
turerna. Utforska t. ex. Borneos spännande natur eller följ 
med på en mer kulturell utfärd.

FREDAG 17/2
Dags att smälta alla intryck från resan. Ta gärna en 
behandling i båtens spa avdelning eller läs en bok vid 
poolkanten. På kvällen serveras vi avskedsmiddagen.

LÖRDAG 18/2
Vi återvänder till Singapore och får hela dagen att 
spendera ombord eller göra någon utflykt i staden.  
Vi äter en tidig middag och checkar ut från  fartyget. 
Vår buss väntar på oss vid kajen och tar oss tillbaka till 
Singapores flygplats för att ta nattplanet hem via Istanbul.

SÖNDAG 19/2
Fulla av intryck landar på Landvetter mitt på dagen.

DAG FÖR DAG



I priset ingår
• Flyg Landvetter–Singapore i ekonomiklass.

• 2 nätter i dubbelrum på fyrstjärnigt  
hotell i Singapore.

• Alla transporter i Singapore enligt program.

• Måltider i Singapore enligt program.

• 14 nätters kryssning med helpension.

• Alla dagsaktuella skatter och flygplatsavg.

• Alla skatter och hamnavg. för kryssningen.

• Förbetald dricks till personalen ombord.

• Svensktalande reserådgivning/service 
medföljer under hela resan.

Researrangemanget är baserat på idag 
gällande priser, regler, tidtabeller och 
valutakurser. 

Resia förbehåller sig rätten att 
genomföra ändringar samt kompensera för 
eventuella prisändringar som ligger utanför 
Resias kontroll.

För mer information och  bokning kontakta 
Resia i Borås tel. 033-22 90 50. 

Extra! 

Dryckespaket ingår i alla utsideshytter.

Tillägg
Avbeställningsskydd, 750:–/person

Reseförsäkring genom Solid, 790:–/person

Enkelrum/hytt kontakta Resia

Insideshytt utan fönster på däck 2    
29.990:–/person

Insideshytt utan fönster på däck 7-9 
30.680:–/person

Utsideshytt med fönster på däck 2 
32.920:–/person inkl. dryckespaket

Utsideshytt med fönster på däck 7-9 
33.750:–/person inkl. dryckespaket

Utsideshytt med privat balkong på däck 6-7 
37.690:–/person inkl. dryckespaket

Priser per person, del i dubbelrum/hytt

Resia Borås 
033-22 90 50 • Allégatan 43  • www.resia.se

fr. 29.990:–/person  
med del i dubbelrum/insideshytt

Dryckespaket  
ingår i alla  

utsideshytter!


