
19 DAGAR, 11 RESMÅL, 1 ATLANTKRYSSNING
I början av april är det dags igen för en av våra mest 
uppskattade kryssningar som den här gången avgår från La 
Romana på Dominikanska republiken till metropolen Barce-
lona. Under den 19 dagar långa kryssningen besöker du inte 
mindre än 8 färgsprakande Karibiska öar, den soliga Kanar-
ieön Teneriffa, solkustens huvudstad Malaga innan du når 
slutdestinationen Barcelona. I hamnarna kan du följa med på 

spännande utflykter eller se dig om på egen hand. Under de 
avkopplande dagarna till havs njuter du av allt som fartyget 
Costa Pacifica kan erbjuda, restauranger, barer, teater med 
påkostade shower, stort gym och spa och tre pooler, för att 
nämna några saker. Du flyger direkt från Stockholm med 
populära Thomas Cook Airlines. Det enda du behöver göra 
är att ta dig till flygplatsen, resten tar vi hand om.

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN-BARCELONA 
2 - 21 APRIL 2018

Datum Hamn Ankomst Avgång

2 apr Flyg till Punta Cana och transfer till fartyg 11:05 -

3 apr La Romana - 07:00

3 apr Catalina Island 09:00 17:00

4 apr St Kitts 13:30 21:00

5 apr Antigua 07:00 18:00

6 apr Martinique 09:00 21:00

7 apr Guadeloupe 08:00 23:00

8 apr St Lucia 08:00 18:00

9 apr St Vincent 08:00 18:00

10 apr Barbados 08:00 18:00

11-16 apr Till havs - -

17 apr Teneriffa 08:00 17:00

18 apr Till havs - -

19 apr Malaga 12:00 20:00

20 apr Till havs - -

21 apr Ankomst Barcelona, transfer och flyg hem 08:00 -

DETTA INGÅR:

• Direktflyg t/r från Stockholm med Thomas 
Cook Airlines.

• Kryssning med helpension
• Transfers 
• Svensk färdledning

Hytt-
kategori

Del i
dubbelhytt

Enkel-
hytt** 3/4 person

Insides 
Classic 13.990:- 21.990:- 10.990:-
Insides 
Premium* 14.490:- 22.490:- 10.990:-
Utsides 
Classic 17.990:- 25.990:- 10.990:-
Utsides 
Premium* 18.490:- 26.490:- 10.990:-
Balkong 
Classic 19.990:- 26.990:- 10.990:-
Balkong 
Premium* 20.490:- 27.490:- 10.990:-

* Premiumhytt = bättre läge i fartyget samt att du får välja middagssittning
** Fåtal hytter

Preliminära flygtider: 
Utresa: Stockholm 2/4 kl 06:15 ankomst Punta Cana 2/4 kl 11:05
Hemresa: Barcelona 21/4 kl 22:20 ankomst Stockholm 22/4 kl 01:45



VAD INGÅR I DITT PRIS
Direktflyg i ekonomiklass från Stockholm till Punta Cana och hem från Barcelona.  Alla transporter från/till flygplats, fartyg och 
hotell. Kryssning med helpension, hamnavgifter, och all underhållning ombord, svensk färdledning.

I priset ingår ej: Dryck, dricks till servicepersonalen ombord, (12,50 USD per person och dag), 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. 

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. 

Sun Class - för endast  1.990:- i tillägg kan du få detta:
- Du placeras i den främre delen av planet med rymligt benutrymme (84-86cm)
- 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

DRYCKESPAKET
Köp till något av nedan dryckespaket:
Pranzo & Cena för 165:- per dygn (3.135:- för hela kryssningen) per person. Med Pranzo & Cena kan du välja mellan ett urval 
av viner, läskedrycker och öl på glas under lunch och middag i buffét och restaurang.

Più Gusto för 280:- per dygn (5.320:- för hela kryssningen) per person. Med Più Gusto kan du njuta av ett urval av viner, öl och 
läskedrycker på glas hela dagen. Detta paket är också perfekt för dig som älskar cocktails. Förutom uppfriskande läsk, vin, öl och 
kaffe ingår ett urval av hela 34 olika typer av alkoholhaltiga och alkoholfria cocktails, blandade drinkar och frusna drinkar.

ANMÄLNINGSAVGIFT OCH AVBOKNINGSREGLER
Anmälningsavgift (deposition): 30%. 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 179 dagar: 1.000:- per person, 179-120 dagar: 15%, 119-90 dagar: 25%, 89-60: dagar 30%, 59-45: dagar 50%, 44-
30: dagar 60%, 29-20: dagar 75%, 19-10: dagar 90%, 9-0: dagar 100%.


