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30. januar–11. februar
Drømmer du om å høre 
noen av verdens fremste 
gospelsangere mens du  
nyter cruiselivet?  
Med på kjøpet får du en  
historiereise langs kysten.
1. dag: Fredag 30. januar  
Vi flyr fra Gardermoen kl. 14:40 
til Fort Lauderdale før vi busser til 
hotellet vårt, Hyatt Place. 
2. dag: Lørdag 31. januar 
Vi spiser frokost og blir litt kjent 
før vi sjekker inn på hjemmet vårt 
de neste 5 nettene, Royal Carib-
bean Cruiseline. 
3. dag: Søndag 1. februar 
Hele dagen nytes om bord i 
luksuscruiset med god mat, spa, 
shopping, gospelkonserter og 
avslapping. 
4. dag: Mandag 2. februar 
Vi ankommer Belize i Sentral-
Amerika, kjent for sine nydelige 
hvite strender, fossefall og sitt rike 
fugleliv. Her kan du kjøpe ulike 
ekskursjoner som blant annet  
snorkling og sightseeing.  
Besøkstid fra kl. 09.00–18.00. 
5. dag: Tirsdag 3. februar 
Vi ankommer øyen Cozumel, 
berømt som turiststed, spesielt for 
dykking. Cozumel er Mexicos 
største øy, og arealet er 647,33 km². 
 I 2010 hadde den 79 535 innbyg-
gere og de fleste bor i byen San 
Miguel. Besøkstid er fra 08.–18.30.
6. dag: Onsdag 4. februar 
Hele dagen nytes om bord i luksus- 
cruiset med god mat, spa, shopping, 
gospelkonserter og avslapping. 

7. dag: Torsdag 5. februar 
Vi ankommer Fort Lauderdale 
kl. 07.00. Med på den ventende 
bussen har vi norsktalende Hanne 
Gallatin som driver reiseselskap 
i USA. Vi kjører langs Atlanter-
havslinjen oppover Florida til 
Jacksonville der vi skal sove en 
natt på Hampton Inn. 

Ettermiddagen står til egen dispo-
sisjon i St. Johns Town Center. 
8. dag: Fredag 6. februar 
Vi reiser videre og tar med oss 
en lunsj i nydelige Savannah i 
Sør- Carolina før vi ankommer 
Charleston tidlig ettermiddag. 
Her skal vi bo på Holiday Inn 
Express i to netter. Hotellet har 
svømmebasseng og treningsrom 
og ligger like ved det kjente Outlet 
butikkområdet Tanger. 
9. dag: Lørdag 7. februar 
Denne dagen skal vi besøke 
historiske Charleston med 
slavemuseet, borgerkrigen og en 
fantastisk arkitektur. Vi skal kjøre 
Carriageride og betrakte den godt 
bevarte gamlebyen, og vi skal 
besøke slavemarkedet som i dag 
er et marked hvor etterkommerne 
av slavene får selge sine håndlagte 
produkter. 
10. dag: Søndag 8. februar 
Etter en god frokost, sjekker vi ut 
av hotellet og deltar på gudstje-
neste i en lokal kirke. Vi kjører 
oppover mot Charlotte, Nord-
Carolina, til hotell Hyatt Place. 
11. dag: Mandag 9. februar 
Etter frokost og utsjekk kjører vi til 
Billy Graham Museum Library. 
Her kan vi spise lunsj, og handle 
suvenirer, kristen litteratur og 
musikk i bokhandelen. Vi kjører 
deretter til Washington og Holi-
day Inn Express hotell. 
12. dag: Tirsdag 10. februar 
Utpå formiddagen kjører vi til 
John F. Kennedy flyplassen og 
drar med direktefly til Garder-
moen med avgang kl. 21.30.
13. dag: Onsdag 11. februar  
Vi lander på Gardermoen kl. 10.30.

Turpris : 

Fra Oslo 24.500,- 
Flytillegg fra andre  
byer i Norge   1100,-
Øvrige tillegg:  
Enkeltlugar:  3.500,-
Enkeltrom hotell: 2.500,- 
Visum (ESTA registrering) 60,-

Turprisen inkluderer: 
Innvendig dobbellugar, Overnatting 
i dobbeltrom på hotell, Alle frokoster 
og middager, Fly, buss og konserter, 
Alle tips om bord på båt, hotell, 
middager, bussjåfør, Flyskatter og 
havneavgifter, Reiseledertjenester 
og guide

Ikke inkludert: 
Drikke til måltidene, øvrige måltider 
(6 stk lunsjer), utflukter om bord på 
cruiset. Forsikring
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