
 
 

KRYSSA ÖVER ATLANTEN 
FRÅN 17.490:- MED ms KONINGSDAM 

 

Vårt andra alternativ för höstens atlantkryssning är klas- 
siska Holland America Line, som erbjuder en högklassig, 
traditionell kryssningsupplevelse med fokus på avkoppling, 
bekvämlighet och mycket god mat.Vi kryssar med red- 
eriets allra nyaste flaggskepp Koningsdam, som sjösattes 
så sent som 2016. Fartyget är smakfullt dekorerat med 
konst och färska blommor och erbjuder flera förnäm- 

 liga restauranger samt  många aktiviteter och högklassig 
underhållning. Kryssningen börjar med besök i de 
vackra och historiska platserna Alicante, Malaga, Cadiz 
och Madeira för att sedan fortsätta över Atlanten till Fort 
Lauderdale. I resans pris ingår det mesta, direktflyg med 
Thomas Cook Airline, transfers, helpension och hotell i 
Fort Lauderdale. 

 
 
 
 

 

 
 

ROM - FORT LAUDERDALE 
28 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2018 

    
   Datum Hamn Ankomst Avgång  

 
  28 okt Flyg till Rom och transfer till fartyg  

 
  28 okt Utsegling med ms Koningsdam - 18:00  

 
  29 okt Till havs  

 
  30 okt Alicante 08:00 16:00  

 
31 okt Malaga 08:00 18:00 

 

     01 nov Cadiz (Sevilla) 08:00 18:00  
 

     02 nov Till havs - -  
 

03 nov Funchal (Madeira) 08:00 17:00 

04-11 nov Till havs över Atlanten - - 

11 nov Ankomst Fort Lauderdale, Florida 07:00  

 11 nov Transfer och utflykt till Sawgrass Mills  10:00 

11 nov Transfer till Gallery One där incheckning på  15:00 

  dagrum sker.  
 

     11 nov Transfer till flygplats för flyg hem. 22:00  
 

     12 nov Ankomst Stockholm,Arlanda 16:50  

Kontakta oss för 
mer information 

  

 

DETTA INGÅR: 

• Reguljärflyg till Rom från Stockholm 
• Alla transfers 
• Kryssning med helpension 
• Underhållning ombord 
• Utflykt till Sawgrass Mills 
• Direktflyg med Thomas Cook Airlines till 

Stockholm 

Hytt- 
kategori 

Del i 
dubbelhytt 

Enkel- 
hytt** 

 
3/4 person 

Insideshytt  
17.490:- 22.990:- 

- 

Utsideshytt 
18.490:- 

 

24.990:- 

- 

Balkonghytt 
(skymd sikt) 

 

19.990:- 

 

32.490:- 

 

19.990:- 

Balkonghytt  

20.990 

 

34.490:- 

 

20.490:- 

Priser i 
SEK 

   

 



DIN FLYGRESA MED THOMAS COOK AIRLINES 
- Ekonomiklass: 
- 30 kg (inkl handbagage på 6 kg.) 
- Trerättersmeny med två varmrätter att välja mellan. 
- Individuell tv-skärm med stort urval av film- och musikkanaler mot extra kostnad som betalas ombord. 

 
Premium Class - för endast sek 1.990:- i tillägg kan du få detta: 
- Du placeras i den främre delen av planet med rymligt benutrymme 89cm) 
- 40 kg (inkl handbagage på 6 kg.) Väger din väska mer än 32 kg måste du dela upp bagaget på två incheckade väskor. 
- Välkomstdrink, fria drycker till måltid. (ej champagne) 
- Uppgraderad trerättersmeny med två varmrätter att välja mellan. 
- Individuell tv-skärm med stort urval av film- och musikkanaler. 
- Fri tillgång till underhållningssystemet och gratis hörlurar 

 
 
 

VAD INGÅR I DITT PRIS 
Reguljärflyg i ekonomiklass från Stockholm till Rom och hem från Fort Lauderdale med Thomas Cook Airlines. Alla 
transporter från/till flygplats, fartyg och hotell. Kryssning med helpension, hamnavgifter och underhållning ombord. 

I priset ingår ej: Dryck, dricks till servicepersonalen ombord, utflykter i hamnarna och vissa aktiviteter t.ex. spa samt 
avbeställningsskydd och reseförsäkring. 

 
 
 
 

 
 
 

PASS & VISUM 
Ditt pass måste vara giltigt i 6 månader från det att du kommer hem. 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT OCH AVBOKNINGSREGLER 
Anmälningsavgift (deposition): 30% av resans pris. Avbeställningsskyddet är 5% av resans pris och gäller för 
avbokning vid akut sjukdom. Har du inte avbeställningsskydd gäller följande regler vid avbokning: Antal dagar 
(räknas före avgång) och kostnad i procent av resans totalpris. Mer än 120 dagar: 1.750:- per person, 119-90 
dagar: 50%, 89-0 dagar: 100% 
 
 

Bokning och förfrågningar på Åland 

Axtours.ax 
Storagatan 14, 22100 Mariehamn 
Tel 018 - 51213 
info@axtours.ax 
www.axtours.ax 
 

  

 


