
Kombinera New York med värmen i Karibien.  
Upplev New York, Orlando och Bahamas på samma resa.

NEW YORK & SKÖNA 
BAD PÅ BAHAMAS 

New York  
+ Karibien  

= Sant!
All Inclusive 

dryckespaket 
på köpet



Vi inleder denna gruppresa genom att i två 
dagar först uppleva The Big Apple – New 
York för att sedan, under en vecka, kryssa 
söderut till Florida och Bahamas i Östra 
Karibien. Ombord på kryssningsfartyget 
Norwegian Breakaway finns allt du kan önska 
dig. Livet blir enkelt och utan stress när man 
kryssar utan förbokade tider och klädkoder 
med Norwegian Cruise Line. Vi upplever 
tillsammans destinationer som Port Canaveral 
(Orlando), Nassau på Bahamas och rederiets 

egna vackra paradisö Great Stirrup Cay. Njut 
av den kravlösa tillvaron – snorkla, slappa, sola 
och ta dagen som den kommer. För den som 
vill finns utflykter i varje hamn, och tack vare 
det rika utbudet ombord finns det något som 
passar alla. 

Sätt guldkant på vardagen med denna drömresa! 

Vad finns ombord?
Restaurangalternativ, barer och caféer, poolområden med bubbelpooler,  
minigolfbana, basketplan, höghöjdsbana, spa, gym m.m.

Fartygsfakta NCL Breakaway
Antal passagerare: 3963 • Besättning: 1657 • Längd: 326 meter • Bredd: 39,7 meter
Byggår 2013

Resrutt 
New York – Port Canaveral – Nassau – Great Stirrup Cay – New York

Pulsen av New York och  
sköna bad på Bahamas öar
Välkommen att följa med på denna fantastiska resa med  
vår egna färdledare! 



30 mars
Resa till USA 
Vi flyger tidig morgon från Göteborg och 
efter ett kort byte i Europa startar vår 
direkt flygning över Atlanten mot New York. 
Ombord på långflyget bjuds vi på lunch. Vid 
ankomst i New York på eftermiddagen lokal 
tid väntar vår buss som tar oss till hotell 
Holiday Inn Express Midtown ***+. Hotellet 
ligger strategiskt mitt på Manhattan och 
vår privata transfer dit tar ca 1h. Efter att 
vi checkat in så är det fritt att uppleva allt 
staden har att erbjuda och bekanta sig med 
närområdet.
Måltider: Flygmat

31 mars
New York (USA)
Efter frukost så ligger världsmetropolen 
New York vid dina fötter och du har egen ak-
tivitet hela dagen. Kanske vill du promenera 
över Brooklyn Bridge, titta på utsikten uppi-
från Empire State Building eller få en närmre 
titt på Frihetsgudinnan? Du bestämmer själv 
hur du vill lägga upp dagen. Din färdledare 
Christoffer kommer även arrangera någon 
form av aktivitet denna dagen som man är 
välkommen att ta del av till ett självkostnads-
pris. Vad det blir presenteras närmre inpå 
resan.
Måltider: Frukost

1 april
New York (USA)
Efter en god hotellfrukost är förmiddagen 
fri för egen aktivitet innan vi vid lunchtid 
promenerar (ca 5 min) till Manhattan Cruise 
Terminal där vi kommer att checka in på vårt 
hem för de närmsta 7 nätterna, fartyget 
Norwegian Breakaway. Vi kommer vid ut-
seglingen mitt på eftermiddagen få uppleva 
storslagna vyer av Manhattan karaktäristis-
ka skyline samtidigt som vi seglar söderut 
mot varmare breddgrader.
Måltider: Helpension

2 april
En avkopplande dag till havs
Passa på att bekanta dig med fartyget och 

dess faciliteter under en heldag till havs 
under vår första dag ombord. Testa gymmet, 
känn lugnet när du bubblar i jacuzzin, lär dig 
vika handdukar till djur, gå en matlagnings-
kurs och mycket mer. Avsluta kvällen med 
lite ståuppkomik i Headliners Club eller med 
en drink på The Waterfront, det långa pro-
menadstråket runtom halva fartyget som får 
dig att tänka på uteserveringar i europeiska 
storstäder.
Måltider: Helpension

3 april 
Port Canaveral (Orlando, USA)
Florida - The Sunshine State. En klassisk 
destination för oss skandinaver. Vi lägger till 
i Port Canaveral, drygt en timma från nöjes-
parkernas Mekka i Orlando. Spendera en dag 
på t.ex. Universal Studios med expresspass 
och gå före i köerna på attraktioner, bli barn 
på nytt med ett besök på Disney World, sola, 
bada och shoppa på härliga Cocoa Beach 
eller besök NASA’s Cape Canaveral.
Måltider: Helpension

4 april
Nassau (Bahamas)
Vår första smak av Karibien får vi när vi når 
Nassau på Bahamas. En klassisk kryssnings-
destination som med sina färgglada hus 
välkomnar oss. Fartyget lägger till mitt i 
centrum och vi kan enkelt promenera av på 
egen hand och upptäcka om stan. Vill man 
så finns flertalet utflykter att välja på, bl.a. 
simma med delfiner, snorkling och utflykt 
med katamaran.
Måltider: Helpension

5 april
Great Stirrup Cay (Bahamas)
Turkost vatten och vita stränder väntar oss 
på Great Stirrup Cay, rederiets egna privata 
resort ö. Här står avkoppling på schemat 
men för den som vill finns många vattenakti-
viteter att tillgå. Helpensionen från fartyget 
följer med till stranden när man bjuder in till 
lunch. Ta en promenad i vattenbrynet runt 
hela ön och förundras över denna pärla.
Måltider: Helpension

6 april
En avkopplande dag till havs
Passa på att under denna dag till havs ta 
del av det rika utbud som finns ombord på 
fartyget. Det finns bl.a. 28 olika restaurang-
er, barer och caféer med olika tema ombord. 
Varför inte prova ett besök i den spektaku-
lära isbaren med konstverk och skulpturer av 
is? Baren som håller -8 grader och serverar 
New York-inspirerade cocktails är ett exo-
tiskt inslag ombord. 
Måltider: Helpension

7 april
En avkopplande dag till havs
Utforska de olika aktiviteterna ombord t.ex. 
tävlingar i salongerna, shuffleboard på däck 
eller minigolf. Landa i en solstol vid poolom-
rådet och bara koppla av. Vårt fartyg är känt 
för sin Broadway show ”Rock of Ages” som 
fascinerar och engagerar publiken. 
Måltider: Helpension

8 april
New York (USA)
Tillbaka i New York checkar vi ut från far-
tyget och åker privat buss till en shopping-
outlet vid namn Jersey Gardens. Med våra 
väskor i tryggt förvar ombord på bussen 
passar vi under några timmar på att shoppa 
och äta lunch bland över 200 butiker. Tidig 
eftermiddag beger vi oss till flygplatsen för 
att påbörja vår hemresa till Göteborg.
Måltider: Frukost och flygmat

9 april
Göteborg (Sverige)
Vi landar i Göteborg på morgonen. Med oss 
hem har vi oförglömliga minnen och unika 
upplevelser. En resa som är svår att beskriva 
med ord utan måste upplevas.
Måltider: Flygmat

Program 30 mars–9 april 2018



30 mars–9 april 2018
Del i dubbelrum/del i insides dubbelhytt  fr. 25.995:–/person
I priset ingår
• Flyg Göteborg – New York t/r med byte i Europa vid ut-  

och hemresa.
• Dagsaktuella flygtillägg som flygskatter, bränsletillägg m.m. 

(kan komma att ändras vid biljettering)
• Ankomsttransfer med gemensam buss från flygplatsen  

i New York till hotellet den 30 mars.
• 2 övernattningar den 30 mars-1 april på Holiday Inn Express 

Manhattan Midtown ***+ i New York inklusive frukost.
• Del i dubbelhytt (Insides) ombord på NCL Breakaway den 

1–8 april inklusive helpension, dryckespaket, underhållning, 
dricks, de flesta aktiviteter, lokala skatter och hamnavgifter.

• Hemresetransfer den 8 april med gemensam buss från  
hamnen via outletshopping Jersey Gardens till flygplatsen.

• Svensktalande färdledare i form av USA- och Kryssnings- 
specialist Christoffer Johansson från Resia Kungsbacka.

• Incheckat bagage á 1 x 23 kg/person på alla flygningar samt  
8 kg/person i handbagage.

• Resias support, administration och stöd kring resan från 
bokningstillfälle till efter hemkomst.

 

Tillägg
Utsideshytt med Fönster 1300:–/person
Balkonghytt 2600:–/person
Extrabädd för tredje person oavsett ålder 21795:–/person
Extrabädd för fjärde person oavsett ålder 21795:–/person
Enkelrum samt singelhytt mot förfrågan
Avbeställningsförsäkring via Solid fr. 1 485:–/person (beroende 
på val av hyttkategori)
Kompletterande reseförsäkring via Solid 445:–/person

Anmälan och betalningsvillkor
Anmälan till Resia Kungsbacka. Antalet platser är begränsat. 
Handpenning á 5000:–/person ska erläggas senast 7 dagar efter 
bekräftad bokning tillsammans med en passkopia. Vänligen upp-
ge om ni önskar boka Insides-, Utsides- eller Balkonghytt.

Teknisk arrangör: 
Resia

Allmänna resevillkor

ESTA
Resenären ansvarar själv för sitt inresetillstånd 
till USA, en sk. ESTA-ansökan. Resenärens namn i 
ESTA-ansökan måste överensstämma exakt med 
namn i passet. Ansökan kan göras hur tidigt som 
helst, men senast 72 timmar före avresa till USA. 
Vår rekommendation är att ni gör ansökan senast 
4 veckor innan avresan. Tänk på att du behöver ha 
fullgod reseförsäkring när du reser.

Avbokningsregler
Samtliga avbokningar debiteras med vid tillfället 
erlagt belopp om avbeställningsskydd ej tecknats.

Övriga utflykter – New York & Kryssningen
Vi rekommenderar att förboka övriga utflykter i 
New York och under kryssningen som kan vara av 
intresse då det är begränsat antal platser. Bokas 
senast 60 dagar innan avresa.

Namnrapportering
Observera att namnen måste överensstämma 
med stavningen i passen hos resenärerna. Resia an-
svarar ej för ev. konsekvenser av felaktigt lämnade 
namnuppgifter.

Övrigt
Exakt tid och plats för samling meddelas cirka två 
veckor före avresa. Resia tillhör Resia Travel Group 
och är ett stabilt företag med högsta kreditvärdig-
het som är medlem i Svenska Resebyråföreningen 
(SRF). Genom vårt medlemskap i SRF kan ni 
vara försäkrade om att Resia ställer erforderliga 

garantier till Kammarkollegiet. Det gör att ni som 
kund alltid är skyddade enligt Resegarantilagen 
mot följande händelser om ni bokar en ”Paketresa” 
(enligt definition i paketreselagen) hos Resia.

1. Kostnader för inställd resa som uppkommer på
grund av konkurs hos ett flygbolag eller en annan
underleverantör till Resia.

2. Kostnader för inställd resa som uppkommer
på grund av naturkatastrof, strejk eller annan
ingripande s.k. force majeure-händelse.

Prisjustering
Priset baserar sig på att minimum 16 personer 
deltager enligt program ovan. Vid lägre antal 
förbehåller Resia sig rätten att justera priset. Vid 
avvikelser i valutakurs förbehåller sig Resia rätten 
att justera priset. De dagsaktuella flygskatterna 
kan komma att justeras vid biljettering.

Ansvar
Resia friskriver sig från ansvar enligt paketresela-
gen för kostnader eller ändringar i program som 
drabbar resenären, som kan komma att uppstå 
på grund av omständigheter utanför vår kontroll 
t ex ”Force Majeure”, tidtabellsförändringar, nya 
flygskatter, bränsletillägg etc.

Force majeure
Resia ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan 
skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller 
-föreläggande, krigshändelse, strejk, naturka-

tastrof eller annan liknande omständighet eller 
händelse som ligger utanför Resia kontroll. Om en 
omständighet enligt föregående stycke inträffar 
äger Resia rätt att häva avtalet. Den enskilde 
resenären äger därvid inte rätt till någon ersättning 
eller skadestånd.

Friskrivning
Resia reserverar sig för eventuella program, pris 
och tidtabellsändringar utanför den tekniska 
arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar Resia för 
eventuella skador som beror på underleverantör 
som Resia anlitat för att utföra tjänst som ingår 
i Paketresearrangemanget, såsom t ex inställda 
eller försenade flyg. Den enskilde Resenärens 
eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt 
mot berörd underleverantör.

Kundens och Resenärens ansvar
Den enskilde resenären ansvarar för att omgående 
vid mottagandet av dokumentation, oavsett i 
vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat 
sätt) avseende Paketresearrangemanget, kont-
rollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om 
någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgå-
ende meddelas till Resia. Den enskilde Resenären 
ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i 
fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som 
krävs för Paketresearrangemanget.

www.resia.se  0771-92 92 92


