
 
 

KRYSSA ÖVER ATLANTEN 

FRÅN 16.490:- MED INDEPENDENCE OF THE SEAS 
 

Nu finns möjligheten att följa med på Globe- 
trotters resa från Southampton till Fort Lau- 
derdale med det välkända Royal Caribbean. 
På det renoverade fartyget Independence of 
the Seas, som i sig är en egen liten stad, njuter 
vi av maten på de många restaurangerna och 
på kvällarna presenteras shower av hög klass. 
Det finns ett enormt utbud av aktiviteter och en 

två fotbollsplaner lång shoppinggata, Royal Prom- 
enade, med matutbud dygnet runt. Eller koppla 
bara av vid de jättelika poolområdena.Vi besöker 
fyra spännande öar i Karibien med bad och ut- 
flykter. Dessutom ingår direktflyg hem med vårt 
systerbolag Vings Thomas Cook Airlines. I resan 
ingår det mesta, flyg, transfers, helpension, dricks, 
dagrum i Fort Lauderdale och svensk färdledning. 

 
 

 

 
 

SOUTHAMPTON - FORT LAUDERDALE 
28 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2018 

 

      Datum Hamn Ankomst Avgång  
 

  28 okt Flyg till Southampton och transfer till fartyg 09:00  
 

  28 okt Utsegling med Independence of the Seas - 16:30  
 

  29okt-5nov  Till havs över Atlanten - -  
 

  06 nov Philipsburg, St Maarten 07:00 18:00  
 

  07 nov Charlotte Amalie, St Thomas 07:00 17:00  
 

  08 nov San Juan, Puerto Rico 07:00 15:00  

09 nov Labadee, Haiti 10:00 18:00 

  10 nov Till havs - -  
 

  11 nov Ankomst Fort Lauderdale, Florida 06:30  
 

  11 nov Transfer och utflykt till Sawgrass Mills 10:00  
 

  Transfer till Gallery One där incheckning 15:00  
 

  på dagrum sker.  
 

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

  12 nov Ankomst Stockholm,Arlanda 16:50  

 
 
 
 
 

Preliminära flygtider: 
Utresa: Stockholm 28/10 kl 09:00 
Hemresa: Fort Lauderdale 11/11 kl 01:15 ankomst Stockholm 12/4 kl 16:50 

Kontakta oss för 
mer information 

  

 

DETTA INGÅR: 

• Direktflyg t/r från Stockholm med Thomas 
Cook Airlines 

• Alla transfers 
• Kryssning med helpension 
• Dricks till servicepersonalen 
• Underhållning ombord 
• Utflykt till Sawgrass Mills 
• Svensk färdledning 

Priser i SEK 

Hytt- 
kategori 

Del i 
dubbelhytt 

Enkel- 
hytt** 

3/4 per- 
sons pris 

Insideshytt 16.490:- 26.490:- 14.990:- 

Utsideshytt 19.490:- 29.490:- Max 2 
personer 

Balkonghytt 21.990:- 34.490:- 16.990:- 

Juniorsvit 30.990:- 51.490:- 20.990:- 

 



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 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 
Direktflyg från Stockholm till Southampton och hem från Fort Lauderdale med Thomas Cook Airlines. Alla transporter 
från/till flygplats, fartyg och hotell. Kryssning med helpension, hamnavgifter, dricks till servicepersonalen och all under- 
hållning ombord, svensk resvärd. 

I priset ingår ej: Dryck, 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 

Axtours.ax   

Storagatan 14, 22100 Mariehamn  

Tel 018-51213   info@axtours.ax    

www.axtours.ax 

  

 


