
Karibien med Resia Motala
Dagsprogram
30 november – 10 december 2017

Petra följer med på resan



Dag 1, Sverige - Miami

Dag 2, Fort Lauderdale

Dag 3, Fort Lauderdale-Miami hamn

Dag 4, Till havs

Vi åker gemensamt med Buss från Motalaområdet till Linköpings airport där vi checkar 
in och flyger med KLM via Amsterdam till Miami. Vi ankommer Miami på kvällen och då 
beger vi oss direkt till vårat hotell i Fort Lauderdale där vi checkar in på vårat hotell Best 
Western Plus Oceanside Inn.

Efter frukost tar vi en promenad till hjulångaren Jungle Queen där vi åker en underbar 
kanaltur genom Fort Lauderdales kanaler och ser många fina hus och omgivningar. 
En guidning på engelska ger oss info om hus där berömda personer/stjärnor som har sina 
sommarhus här.
Eftermiddagen ger tid till att upptäcka mer av vad Fort Lauderdale har att erbjuda, kanske 
ett dopp i havet eller en promenad längs Las Olas blvd. För de som vill går vi gemensamt 
till en restaurang i närområdet och äter middag tillsammans. (Betalas på plats)

Efter frukost blir vi upphämtade och skjutsade till hamnen i Miami, där väntar M/S Divina 
som ska ta oss på en 8 dagars kryssning i Karibien. Efter incheckning till fartyget har vi till-
gång till alla faciliteter och det all inclusive paket med innehållande dryck. Vi passar på att 
se Miami beach  och den fantastiska skylinen när vi sakta glider ut från hamnen. 
Gemensam middag på kvällen. (Frivilligt)

Njut av allt fartyget har att erbjuda och självklart lite sol på näsan och ett dopp i poolen.
Gemensam middag på kvällen (Frivilligt)



Dag 5, Jamaica

Dag 6, Grand Cayman

Dag 7, Cozumel

Dag 8, Till havs

Dag 9, Nassau/Bahamas

När vi ankommer Ocho Rios så landstiger vi och går ombord på vår buss som tar oss till 
Dunn´s river falls. Dunn’s River Falls är ett vattenfall i Jamaica. Det ligger i parishen Pa-
rish of Saint Ann, i den centrala delen av landet, 60 km nordväst om huvudstaden Kings-
ton. Dunn’s River Falls ligger 58 meter över havet. 
Gemensam middag (Frivilligt)

Vi går av fartyget efter frukost och laddar för en spännande dag där vi kommer att ”bada” 
med Stingrockor vid Stingray city och vi hinner förhoppningsvis med ett bad vid en fin 
strand innan vi åker tillbaka till fartyget. 
Gemensam middag (Frivlligt)

Dagen fri att utforska Cozumel på egen hand (vi hjälper till att boka utflykt om ni vill) Eller 
stannar ni på fartyget och slappar.
Gemensam middag (Frivlligt)

Njut av allt fartyget har att erbjuda, kanske en spa upplevelse eller ett besök i gymmet.
Gemensam middag på kvällen (Frivilligt)

Dagen är  fri till att utforska Nassau/Bahamas på egen hand (vi hjälper till att boka utflykt 
om ni vill) Eller så stannar ni på fartyget och slappar. 
Gemensam middag (Frivilligt)



Dag 10, Miami-Sverige

Dag 11, Sverige

Efter utcheckning från fartyget väntar en upplevelserik dag i Florida. Vår svenska guide 
möter upp och tar oss till träskområdet Everglades som också är en Nationalpark som 
ingår bland Unescos världsarv.  Vi får förhoppningsvis se alligatorer och krokodiler. Besö-
ket avslutas med en BBQ.  Eftersom vi har gott om tid innan vi lyfter mot Sverige hinner 
vi med ett stopp på ett av Floridas största shopping Mall, Saw Grass mills. Här kan man 
äta middag innan vi beger oss till Miami airport för incheckning och hemfärd med KLM till 
Linköping. Efter en upplevelserik resa kan vi sammanfatta och alla somnar nog gott med
många härliga reseminnen i bagaget. 

Vår buss väntar på oss för transport till Motalaområdet.


