
Scandinavian Cruise Center inviterer Dem med på en fantastisk rejse 
 

Vi flyver til Miami, Florida, hvor vi skal opleve denne spændende by. Efter en overnatning sejler vi med verdens største kryds-
togtsskib M/S Liberty of the Seas ud på en eventyrrejse til St. Maarten, Puerto Rico & Haiti. Her er kridhvide sandstrande, azur-
blåt hav, svajende palmer, spraglede farver samt et gæstfrit, spændende og farverigt folkefærd. Turen byder på et utal af ople-
velser både kulturelt og historisk. 
Undervejs er der masser af muligheder for at forkæle Dem selv om bord på det fantastiske skib M/S Liberty of the Seas. Her kan 
De nyde den panoramiske udsigt fra dækket, slappe af med en dejlig massage, tage en dukkert i poolen eller blive puslet om i 
spa-afdelingen. Nyd et fantastisk måltid i en af de mange restauranter eller tag en svingom til tonerne fra levende musik, der 
findes flere steder på skibet. Mulighederne er utallige og det kan være svært at vælge! 

Krydstogt med M/S Liberty of the Seas 

Fra Miami til det Østlige Caribien  
Den 11. april 2008 

Fra kr. 14.995,- inkl. fly og hotel 

 

Med dansk  
rejseleder 



Dag 1-2 1 overnatning på 3*** hotel i Miami 
Dag 2  Transport fra hotellet til Liberty of the Seas 
 
Liberty of the Seas - sejlrute: 
       Ankomst Afrejse 
Dag 2  Miami, Florida       -  17.00 
 
Dag 3  På havet 
 
Dag 4  San Juan, Puerto Rico  15.00  22.00 
 
Dag 5  Philipsburg, St. Maarten  09.00  18.00 
 
Dag 6  På havet 
 
Dag 7  Labadee, Haiti   08.00  16.30 
 
Dag 8  På havet 
 
Dag 9  Miami, Florida   07.00 

Program 

Program: 
        
Dag 1  Fly, København - Miami  
  (med mellemlanding i Europa eller USA) 
  Transport fra lufthavn til hotel 

  Transport fra havn til lufthavn 
 
Dag 9  Fly Miami - København       
  (med mellemlanding i Europa eller USA) 
Dag 10 Ankomst København 



Priser & fakta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisen inkluderer: 

• Fly til Miami tur/retur 

• Transport fra lufthavn til hotel, fra hotel til skib og skib til lufthavn 

• 1 hotelovernatning i Miami  

• 7 nætters krydstogt på Liberty of the Seas  

• Alle måltider om bord 

• Show samt anden underholdning på skibet 

• Ekspeditionsgebyr 

• Dansk rejseleder 

• Drikkepenge, havneafgifter og flyskatter 

Prisen inkluderer ikke: 

• Drikkevarer 

• Udflugter 

• Personlige udgifter om bord 

• Afbestillingsforsikring, 6 % af rejsens pris 

• Rejseforsikringer (kan bestilles hos Scandinavian Cruise Center) 

 

Afbestillingsbetingelser 

Mere end 60 dage før afrejsedatoen Depositum mistes 

59-30 dage før afrejsedatoen  25 % af rejsens pris 

29-5 dage før afrejsedatoen   75 % af rejsens pris 

4-0 dage før afrejsedatoen   rejsens fulde pris 

Betalingsbetingelser 

Ved bestilling betales depositum kr. 2.000,- kr. pr. person samt evt.  

afbestillingsforsikring. Restbeløbet indbetales 2 måneder inden afrejse. 

Skibet  

M/S Liberty of the Seas er Royal  

Caribbeans nyeste skib, som har sin  

jomfrusejlads i sommeren 2007. 

Skibet bliver et af verdens største og er på 

158.000 bruttotons med 15 passager dæk og 

plads til 3.600 gæster.  

Om bord finder du adskillige restauranter og 

barer, med noget for enhver smag, og der 

bydes på underholdning og shows af meget 

høj klasse. Ikke mindst skøjteshowet på ski-

bets egen skøjtebane. 

 

Skibet byder endvidere på adskillige pools, 

klatrevæg, golfbane, rulleskøjtebane, vand-

land, børneområde, spapools som hænger ud 

over skibssiden, surf-pool,  fitnesscenter, 

shoppinggade, kasino, internetcafé. 

  

Skibet er en hel by, med alt hvad hjertet be-

gærer, uanset om du ønsker at slappe af,  

være aktiv, lege, spille, læse - alt kan lade sig 

gøre. 

 

Pris pr. person     11/4 
Delt ind. Dobbeltkahyt, kat.     14.995 

Delt ud. Dobbeltkahyt, kat. I     16.995 

Delt dobbelt m balkon kat. E    17.995 

Delt firesengskahyt m. balkon    D15.695 

Enkeltkahyt, indvendig     Q20.595 

Enkeltkahyt, udvendig, kat. I   23.595 

Enkeltkahyt med balkon, kat. E    24.995 

Delt tresengskahyt m. balkon    D16.595 



Destinationerne 

San Juan 

San Juan er kontrasternes ø, og har alt lige fra storby til uberørt natur og smukke strande.  

Spadser gennem det historiske Old San Juan og oplev det spanske fort San Cristobal - fortet fra det 18.  

århundrede, der tidligere var kendt som "Vestindiens Gibraltar". 

Strandvejen 6 
DK 2100 København Ø 
Mandag-torsdag kl. 9 -16 og lørdag 10 - 12 
 

Sankt Clemens Torv 9 
DK 8000 Århus C 
Mandag-torsdag 9- 16 og lørdag 10-12 
 

Miami 

Mange filmstjerner og kendte musikere har slået sig ned i Miami-området, hvor solen næsten altid skinner. 

Den kulinariske side af Miami er kendt vidt omkring for sin alsidighed. Her ligger etniske og specialiserede 

restauranter side om side. Den store og fantastiske strand i området er godt besøgt, og her er et mylder af 

folk, der løber på rulleskøjter, dyrker vægtløftning, jogger eller blot nyder solen fra en liggestol, eller en kop 

kaffe på en af de mange caféer.  

St. Maarten 

Øen er halvt fransk og halvt hollandsk og har været det siden 1648. Den nordlige del af øen er fransk og hed-

der St. Martin og den sydlige del er hollandsk og hedder St. Maarten. St. Martin har færre og mindre hoteller, 

samt en afslappet stemning. 

 

Hovedstaden Marigot er den største og her findes små eksklusive butikker og restauranter. Adskellige hvide 

sandstrande kendetegner netop denne del af øen. Den hollandske del af øen byder på flere større resorts, og 

i hovedstaden Phillipsburg er der mange forretninger, kasinoer og diskoteker.  

Labadee 

På nordkysten af Hispaniola ligger Labadee, omgivet af smukke bjergskråninger og eksotiske planter. Denne 

ø tilbyder uberørte strande, ubeskrivelige omgivelser og et hav af vandaktiviteter. Uanset hvor man befinder 

sig på øen, vil man opleve de fantastiske omgivelser. Labadees uberørte charme og naturlige skønhed gør 

den til en destination, man absolut må opleve. 
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