
Karibiska 
drömmar



Vi lämnar den mörka, kalla svenska vintern 
bakom oss och reser med denna gruppresa 
till Florida och Karibien för lata dagar i solen. 
Ombord på kryssningsfartyget MSC Seaside 
finns allt du kan önska dig. Livet blir enkelt 
och utan stress när man kryssar i gott sällskap 
ombord med MSC Cruises. Vi upplever 
tillsammans destinationerna Ocho Rios på det 
gröna Jamaica, Georgetown på det underbara 
Grand Cayman, mexikanska rivierans Costa 

Maya och den klassiska kryssningshamnen 
Nassau på härliga Bahamas. Njut av den 
kravlösa tillvaron – upplev, koppla av, 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! 

Karibiska drömmar
Kombinera julshoppingen i Miami med fyra härliga 
destinationer i Västra Karibien!

Vad finns ombord?
Restaurangalternativ, barer och caféer: 29  Övrigt: Flera poolområden med bubbelpooler, vattenrutschkanor, 
aquapark, Comedy Club, teater med Broadway inspirerade shower, F1 simulator, 5D bio, sportplan, bowlingbanor, 
äventyrsbana, zip line, spelhall, casino, spa och gym.

Fartygsfakta MSC Seaside
Antal passagerare 5179 • Besättning 1413 • Längd 323 meter • Bredd 43 meter • Höjd ?? meter • Byggår 2017



29 november
Resa till Miami (USA)
Vi flyger tidig morgon från Sverige och efter ett 
kort byte i Europa reser vi direkt över Atlanten 
till Miami. Vid ankomst till Florida, delstaten 
i sydöstra USA som kallas The Sunshine State, 
väntar vår privata buss som tar oss till Hotel 
Marseillies 3*+. Hotellet ligger strategiskt mitt 
i hjärtat av det trendiga South Beach och vår 
privata transfer dit tar ca 30 min. Efter att vi 
checkat in så är det fritt att uppleva allt som 
närområdet har att erbjuda. Varför inte besöka 
köpcentret Lincoln Road Mall som ligger utomhus 
bara 5 min från hotellet eller den mysiga gatan 
Española Way. 
Gemensam middag på kvällen anordnas till 
självkostnadspris för de som vill.

Måltider: Flygmat

30 november
Miami Beach (USA)
Efter en klassisk amerikansk hotellfrukost så 
har du egen aktivitet hela dagen. Vårt hotell har 
ett härligt inbjudande poolområde om du inte 
vill utnyttja hotellets privata strandavsnitt på 
Miami Beach. På 10 min med taxi når du Miamis 
mysiga marina Bayside Marketplace som kantas 
av butiker och restauranger. Du bestämmer själv 
hur du vill lägga upp dagen.
Gemensam middag på kvällen anordnas till 
självkostnadspris för de som vill.

Måltider: Frukost

1 december
Miami Beach (USA)
Varför inte inleda dagen med en promenad  
utmed strandpromenaden vid Miami Beach 
efter frukost? Förmiddagen är egen tid och vi 
packar därefter ihop oss inför kryssningen.  
Vid lunchtid checkar vi ut från hotellet och  
hämtas av vår privata buss som tar oss till  
hamnen på ca 15 min där vi checkar in på vårt 
hem för de närmsta 7 nätterna, fartyget  
MSC Seaside. Vi har prioriterad ombordstig-
ning till fartyget och lunch serveras direkt vi 
kommit ombord i bufférestaurangen med mat 
från alla världens hörn. 
Gemensam middag på kvällen för de som vill.

Måltider: Helpension

2 december
En avkopplande dag till havs
En heldag till havs inleder vår kryssning och 
erfarna kryssningsresenärer hävdar att dessa 
dagar är de bästa dagarna. Passa på att lära 

känna fartyget med alla olika aktiviteter som 
erbjuds ombord eller sjunk ner i en solstol 
vid någon av poolerna och njut av semestern. 
Gemensam middag på kvällen för de som vill.

Måltider: Helpension

3 december
Ocho Rios (Jamaica)
Legender som Bob Marley och på senare år 
Usain Bolt har hjälpt till att sätta Jamaica på 
världskartan som ett resmål med sin avslappna-
de atmosfär och trevliga invånare. Vi lägger till 
i Ocho Rios på den norra kusten och här ligger 
en gyllene sandstrand likväl som ett myllrande 
centrum med shopping på en kort promenad 
från kajen. Vi rekommenderar en utflykt till det 
sagolika vattenfallet Dunn’s River Falls bara 5 
min med bil från fartyget där man tillsammans 
med guide vandrar upp för vattenfallet i etapper 
och badar i laguner. Äter ni mat lokalt under 
hamnstoppet så testa den lokala specialiteten 
Jerk Chicken som traditionsenligt tillagas 
liggandes direkt på ved från det lokalt växande 
pimento trädet. 
Gemensam middag på kvällen för de som vill.
Måltider: Helpension

4 december
Georgetown (Grand Cayman)
Det brittiska territoriet Grand Cayman är ett 
av Karibiens bästa guldkorn. Med tenderbåtar 
kommer vi rakt in på strandpromenaden och 
den lilla stadskärnan kantas av färgglada hus 
och gästvänligheten är på topp. Stranden Seven 
Mile Beach strax utanför centrum har röstats 
fram som Karibiens bästa strand och är något 
man bör besöka. För den som vill finns även en 
väldigt unik utflykt till Stingray City, en naturlig 
sandbank mitt ute i det karibiska havet där man 
utöver att bada i det kristallklara vattnet även 
kan mata och klappa stingrockor som lever  
i frihet.
Gemensam middag på kvällen för de som vill.

Måltider: Helpension

5 december
Costa Maya (Mexiko)
För den historieintresserade är den mexikan-
ska rivieran så mycket mer än sol och bad.  
Här finns nämligen flertalet mayaruiner beva-
rade och man kan inom dryga timmen befinna 
sig vid dessa fantastiska byggnadsverk och 
genom guidning få uppleva historiska vingslag 
av svunna tider. Vill man bara koppla av finns 
flertalet s.k. beach clubs med mat och dryck  

i närheten av orten att köpa in sig på. 
Gemensam middag på kvällen för de som vill.

Måltider: Helpension

6 december
En avkopplande dag till havs
Med de tre föregående dagarna fyllda av 
äventyr och nya destinationer och njuter av en 
rogivande dag till havs. Utnyttja den spabe-
handling som ingår i resans pris och slappna 
sedan av på det egna exklusiva soldäcket som vi 
har tillgång till. Mat- och sovklockan är inställd 
på karibisk tid vid det här laget och du är fri att 
ta dagen som den kommer. 
Gemensam middag på kvällen för de som vill.

Måltider: Helpension

7 december
Nassau (Bahamas)
En klassisk kryssningsdestination 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

8 december
Miami (USA)
Tillbaka i Miami checkar vi ut från fartyget 
och åker vår privata buss till flygplatsen för 
hemresa. På vägen till flygplatsen stannar vi på 
köpcentret Dolphin Mall med över 240 butiker 
för julklappsshopping. Vi passar på att sova 
några timmar på flyget hem över Atlanten  
innan vi når vår europeiska flygplats där vi 
byter till sista flygningen hem.

Måltider: Frukost (kryssning) och flygmat

9 december
Göteborg/Stockholm (Sverige)
Vi säger adjö till nyfunna vänner från norr  
till söder och gör en kort resa flygresa inom 
Europa innan vi är hemma i Sverige igen. 
 Med oss hem har vi oförglömliga minnen och 
unika upplevelser. En resa som är svår att 
beskriva med ord utan måste upplevas.

Måltider: Ingen

Program 29 november–9 december 2018



29 november–9 december 2018

Del i dubbelrum/del i balkong dubbelhytt fr. 26.495:–/person

I priset ingår
• Flyg Göteborg/Stockholm–Miami 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 Miami till 

hotellet den 29 november.
• 2 övernattningar i Superiorrum den 29 november-1 december på 

Hotel Marseilles ***+ i Miami Beach inklusive amerikansk frukost.
• Kryssningstransfer med gemensam buss från hotellet till hamnen i 

Miami den 1 december.
• Del i förstklassiga dubbelhytter (Balkonghytt Aurea) på de övre 

däcken ombord på MSC Seaside den 1 – 8 december inklusive 
helpension, underhållning, dricks, de flesta aktiviteter, lokala 
skatter och hamnavgifter.

• Dryckespaket ”More-for-less-Classic” under hela kryssningen.
• Tillgång till Room Service 24 timmar om dygnet (fri leverans).
• Prioriterad ombordstigning på fartyget i Miami.
• Spapaket med spa-välkomstcocktail, en valfri massagebehandling 

från spamenyn, solarium, privat medicinsk konsultation och fri 
tillgång till termalområdet under hela kryssningen (endast för 
vuxna).

• Exklusiv tillgång till det privata soldäcket i ett reserverat område 
(endast för vuxna).

• Hemresetransfer den 8 december med gemensam buss från 
hamnen till flygplatsen via köpcentret Dolphin Mall.

• Svensktalande färdledare i form av Kryssningsspecialisterna 
Christoffer Johansson från Resia Kungsbacka och Christer 
Lundqvist från Resia i Sundsvall.

• 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
Extrabädd för tredje person barn (2–11 år) mot förfrågan
Extrabädd för tredje person ungdom (12–17 år) mot förfrågan
Extrabädd för tredje person vuxen mot förfrågan
Extrabädd för fjärde person barn (2–11 år) mot förfrågan
Extrabädd för fjärde person ungdom (12–17 år) mot förfrågan
Extrabädd för fjärde person vuxen mot förfrågan
Enkelrum samt singelhytt mot förfrågan
Avbeställningsförsäkring via Solid fr. 1325:–/person
Kompletterande reseförsäkring via Solid 445:–/person

Anmälan och betalningsvillkor
Anmälan till Resia Kungsbacka eller Resia Sundsvall. Antalet platser är 
begränsat. Handpenning á 5000:–/person ska erläggas senast 7 dagar 
efter bekräftad bokning tillsammans med en passkopia. Slutbetalning 
till Resia Kungsbacka eller Resia Sundsvall senast den 31 juli 2018.

Teknisk arrangör: 
Resia

Allmänna resevillkor

Försäkring
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 – Kryssningen
Vi rekommenderar att förboka utflykter under kryss-
ningen som kan vara av intresse då det är begränsat antal 
platser. Bokas senast 60 dagar innan avresa.

Namnrapportering
Observera att namnen måste överensstämma med stav-
ningen i passen hos resenärerna. Resia ansvarar 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 kreditvärdighet som är med-
lem 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 Resegaranti-
lagen 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 40 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 paketreselagen 
för kostnader eller ändringar i program som drabbar 
resenären, som kan komma att uppstå på grund av om-
ständigheter 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 -föreläg-
gande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan 
liknande omständighet eller händelse som ligger utanför 

Resias kontroll. Om en omständighet enligt föregående 
stycke inträffar äger Resia rätt att häva avtalet. Den 
enskilde resenären äger därvid inte rätt till någon ersätt-
ning 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, kontrollera samtliga uppgifter 
i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara 
felaktig skall detta omgående 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

*Dryckespaket, en valfri behandling från spa-menyn ombord och tillgång till privat reserverat soldäck på fartyget (m.m.) ingår i resan. 
Boka tidigt och få havsutsikt på hotellet i Miami Beach utan extra kostnad!

Christoffer 
Johansson

Christer 
Lundqvist


