
USA og Panamakanalen med
Norwegian Encore

USA og Panamakanalen med
Norwegian Encore

35.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

25 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Tag med Norwegian Encore fra Seattle i det Nordvestlige USA
via USA's vestkyst og Panamakanalen og frem til hippe Miami i
Florida, USA. Et unikt krydstogt med det absolut bedste af alle
verdener inklusive fantastiske storbyer, et væld af kulturelle
oplevelser fra den spanske kolonitid og mayaernes tid, skønne
strande, mageløs natur og ikke mindst den mindeværdige tur
gennem Panamakanalen.
I besøger seks fascinerende lande, og til søs venter moderne
luksus og høj service ombord på Norwegian Encore, hvor der vil
være masser af tid til at nyde skibets mange faciliteter. En
oplevelse for livet og en rejse, alle krydstogtselskere bør unde
sig selv!
Vi har endda inkluderet "Free at Sea"-pakken, som inkluderer
Premium drikkepakke og fem middage i specialrestauranterne
ombord. Med NCL's koncept "Freestyle Cruising", hvor I selv kan
vælge restauranter og spisetider, har I den ultimative frihed
ombord.

Oplev Seattle med ikoniske Space Needle og verdens
første Starbucks

Gå blandt stjernerne og se Hollywood-skiltet i Los
Angeles

Besøg de mexicanske byer Cabo San Lucas, Puerto
Vallarta og Acapulco

Oplev den fantastiske tur gennem Panamakanalen

Besøg den farverige UNESCO-by Cartagena i
Colombia

Caribiske rytmer på Grand Cayman og i hippe Miami

Nyd all inclusive ombord på Norwegian Encore



Dagsprogram

da
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27.10.23: Afrejse fra
Danmark | Ankomst til
Seattle
I dag er der afgang fra Danmark mod Seattle.

Der er afgang fra København til Amsterdam kl. 09.25
med ankomst kl. 10.50, og fra Billund kl. 11.50 med
ankomst i Amsterdam kl. 13.05.

Efter et flyskifte flyver I samlet videre mod Seattle i USA
med afgang kl. 14.30. Der er forventet ankomst til
Seattle kl. 15.45.

I lufthavnen i Seattle mødes I af en lokal guide, som tager
med jer i bussen, der kører jer til hotellet Embassy Suites
Seattle Downtown Pioneer Square i Seattle. Her
indkvarteres I og har derefter resten af dagen på egen
hånd.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Embassy Suites Seattle Downtown
Pioneer Square

28.10.23: Seattle
I dag har I hele dagen på egen hånd til at udforske
Seattle.

Byen bugner med skyskrabere og er særligt kendt for
The Space Needle, som giver en utrolig udsigt og endda
har en vinbar højt oppe over de andre bygninger. Man
kan også vælge at tage en tur i pariserhjulet Seattle
Great Wheel eller Sky View Observatory, som er endnu
højere end The Space Needle.

Disse bygninger kan dog også sagtens ses ved at tage en
gåtur igennem gaderne med en kop kaffe fra verdens
første Starbucks.

Vi kan også anbefale:



NCL Encore i Seattle
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Museum of Pop Culture
En tur med Seattle Center Monorail
Det imponerende glasmuseum Chihuly Garden and
Glass
Det ikoniske Museum of Flight

Maden i Seattle kan der heller ikke sættes en finger på.
Man finder let et lækkert sted at spise frokost eller
middag, f.eks. på det legendariske madmarked Pike Place
Market.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Embassy Suites Seattle Downtown
Pioneer Square

29.10.23: Afgang med
Norwegian Encore fra
Seattle
Efter morgenmaden og check-out fra hotellet afhentes I
kl. 09.00 af guiden og bussen, der skal køre jer til
krydstogtshavnen, hvor Norwegian Encore venter på
jeres ankomst.

På vejen dertil er der indlagt sightseeing i Seattle. I er
fremme i krydstogtsområdet ca. kl. 13.00, og her er der
check-in, ombordstigning og indkvartering i den valgte

kahyt.

Der er afsejling fra Seattle kl. 17.00, og i morgen venter
en dag på havet til afslapning, inden I ankommer til San
Fransisco i overmorgen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet, helpension
på skibet
Aktiviteter inkluderet: Sightseeing i Seattle
Overnatning: Norwegian Encore

30.10.23: På havet
Nyd en hel dag til søs ombord på Norwegian Encore,
mens I sejler sydpå langs USA's vestkyst. Det er nu tid til
at gå på opdagelse på det fantastiske skib og måske
forsøge sig med nogle af aktiviteterne ombord.

Mulighederne er mange lige fra at nyde solen i et af
skibets mange udendørs områder, hente en god bog i
biblioteket, slappe af ved poolkanten eller deltage i et
foredrag i skibets teater. Husk at tjekke skibets
dagsprogram, som er fyldt med oplevelser.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore



Alcatraz Island og Golden Gate Bridge, San Francisco
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31.10.23: San Francisco,
USA
I ankommer i dag til San Francisco kl. 12.00 og det er nu
tid til første landgang og et besøg i en by spækket med
oplevelser.

San Francisco er hjemsted for majestætiske vinområder
og Golden Gate Bridge. Udtrykket "melting pot" er brugt
til at beskrive mange amerikanske byer, men det er især
passende for San Francisco. Her er der rækker af
elegante, victorianske huse, de berømte kabelbaner,
klynger af etniske kvarterer, den snoede vej Lombard
Street og den farverige havnefront Fishermans Wharf,
som alle bidrager til byens karakteristiske internationale
præg.

Tag en tur med kabelbanerne til de mange attraktioner
omkring byen. Besøg den berygtede ø Alcatraz,
beliggende midt i San Francisco Bay. Gennem årene har
denne ø huset et fyrtårn og en militærfæstning for at
ende op som et aktivt fængsel frem til 1963. Der er
enestående guidede ture i fængslet hvor der bliver
fortalt legender og historier omkring øen. Gør herefter et
stop og oplev 'søløvekolonien' på Fishermans Wharf.

I kan også vælge og tilbringe dagen i Golden Gate Park,
som byder på mange sjove aktiviteter.
Hovedattraktionen er Conservatory of Flowers og den
Japanske tehave. Sørg for at tjekke rederiets
udflugtsprogram her i San Francisco.

Kl. 22.00 forlader I San Francisco og sætter nu kursen
mod en anden amerikansk storby, nemlig Los Angeles.
Først venter dog endnu en dag på havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

01.11.23: På havet
En hel dag på havet med måske tid til at besøge nogle af
de lounges og barer, som I har fundet ombord eller
deltage i den quiz, det foredrag, eller den danselektion,
som I finder i skibets dagsprogram.

Mulighederne er mange, nyd dagen med lige netop dét,
der gør jeres krydstogtsferie perfekt.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

02.11.23: Los Angeles, USA
I dag er der tidlig ankomst til Los Angeles i Californien kl.
07.00, og I har nu hele dagen til at opleve byen.

Få byer er omgivet af så megen glamour og stjernestøv
som Los Angeles. Har man sagt Los Angeles, har man
også sagt Hollywood. Walk of Fame langs Hollywood



Hollywood Boulevard, Walk of Fame, Los Angeles
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Boulevard er et must, når I er i Los Angeles, og det
samme er en guidet rundvisning i Kodak Theater være,
hvor Oscar-statuetterne hvert år bliver uddelt.

Den californiske livsstil ala Beverly Hills 90210 eller
Baywatch finder I langs strandpromenaden i Venice
Beach i Los Angeles. Længere mod nord ligger Santa
Monica, der er mere mondænt. Her finder I bl.a. den
berømte Santa Monica Pier. Glem heller ikke en tur op ad
Rodeo Drive i Beverly Hills med de lækre butikker.

Film og underholdning er byens mantra, og intet sted
fornemmer man dette bedre end i Universal Studios,
hvor I kan se filmstudier og komme ind i utrolige
universer fra de største filmklassikere.

Vi anbefaler jer at tjekke skibets udflugter i Los Angeles
for at nå flest mulige oplevelser i denne utrolige by.

Kl 16.00 lægger skibet fra kaj, og nu går turen mod
Mexico.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

03.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt
hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket, eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med
skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Mulighederne er mange, og vi minder jer om at tjekke
skibets dagsprogram, som har en masse tilbud til skibets
gæster.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

04.11.23: Cabo San Lucas,
Mexico
I ankommer til Cabo San Lucas kl. 11.00 i dag.

Denne hyggelige mexikanske by ligger på den yderste
spids af den californiske halvø Baja California.

Cabo San Lucas er især kendt som "millionærernes
legeplads", og man forstår hvorfor, når man ser stedets
enormt velplejede ydre og marinaen med de store både.
Cabo San Lucas' helt store attraktion er de mange lækre
strande, der er i området nær byen.

Så dagen i dag vil nok overvejende være helliget
solbadning og vandsportsaktiviteter eller måske lidt
shopping i byen. Her kan I bl.a. gøre nogle fordelagtige



Cabo San Lucas
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køb af især smykker. Er man ikke til førnævnte, så er en
anden imponerende seværdighed "El Arco", også kaldt
Cabo San Lucas buen, hvilket er en fascinerende
stenformation på byens sydspids.

Sørg for at tjekke rederiets udflugtsprogram i dag.

Kl. 19.00 tager I afsked med Cabo San Lucas, og nu
sætter Norwegian Encore kursen mod rejsens næste
destination, Mazatlan, også i Mexico.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

05.11.23: Mazatlan,
Mexico
I ankommer til Mazatlan i Mexico kl. 09.00.

Mazatlan er en vigtig havne- og turistby i den
mexikanske delstat Sinaloa. Byen er romantisk og livlig
og byder på alt, et feriested har at byde på: dejligt vejr,
charmerende gader og god mad og musik. Gastronomien
er præget af ferske fiskeretter kombineret med
mexikanske smage, og her er særligt rejerne i fokus, da
Mazatlan er blandt de byer som fisker flest rejer i hele
verden.

Der er meget at lave i denne skønne by. Besøg markeder,

plazas, restauranter, barer og butikker - eller tjek Angela
Peralta Theater ud, en flot renoveret bygning fra
1800-tallet.

Det anbefales at I tjekker rederiets program for
organiserede udflugter.

Kl. 18.00 forlader skibet Mazatlan og sætter kursen mod
Puerto Vallarta.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

06.11.23: Puerto Vallarta,
Mexico
I ankommer til Puerto Vallarta kl. 08.00 i dag.

Trods turismens indtog har byen formået at holde fast i
sin charme og karakter, hvilket tydeligt ses i den gamle
bydel med de hvide huse med de terracottafarvede tage,
de farverige bougainvillaer og de snævre,
brostensbelagte gader. Den gamle bydel er en af byens
store seværdigheder.

Udover den gamle bydel er det særligt de fine strande,
som tiltrækker turisterne. Puerto Vallarta har også en
herlig strandpromenade, hvor man kan slentre, mens
man nyder stemningen og udsigten til havet.



Main Square, Puerto Vallarta, Mexico

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Er I interesseret i noget mere autentisk mexikansk
landsbyliv, kan en udflugt til den lille by San Sebastian,
der ligger smukt i Sierra Madre-bjergene i Puerto
Vallartas bagland, varmt anbefales.

Byen har bevaret sin kulturelle arv fra den spanske
kolonitid og charmerer enhver med den brostensbelagte
plads midt i byen, den smukke kirke og de mange
imponerende haciendaer. Et levende museum som
næsten er uberørt af tiden!

Sørg for at tjekke rederiets udflugtsprogram her i Puerto
Vallarta.

Puerto Vallarta forlades igen kl. 20.00, og forude venter
der jer endnu en dag på havet inden ankomsten til den
mexikanske storby Acapulco.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

07.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt
hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med
skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Mulighederne er mange, og vi minder jer om at tjekke
skibets dagsprogram, som har en masse tilbud til skibets
gæster.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

08.11.23: Acapulco,
Mexico
Idag er der ankomst til storbyen Acapulco kl. 08.00. I har
nu god tid til at opleve byen.

Acapulco er bedst kendt som en af Mexicos ældste og
mest berømte badebyer, beliggende på Stillehavskysten i
Mexico, 380 km sydvest fra Mexico City. I 1950'erne var
byen en yndet feriedestination for Hollywood-stjerner
og andre rige og berømte jetsettere.

I dag har området Punta Diamante Acapulcos nyeste
attraktioner, som inkluderer verdens længste
Over-the-Ocean zipline samt Dolores Olmedos hus med
udendørs vægmalerier, som er lavet af en af Mexicos
mest berømte kunstnere Diego Rivera og inspireret af
Aztec-kulturen.

Seværdigheder, vi kan anbefale:



The Rock La Quebrada, Acapulco
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La Roqueta, en ø, som blev brugt som gemmested
for pirater. Øen er i dag et beskyttet naturområde,
som er hjemsted for et stort udvalg af ynglende
fugle. Sejl hertil i en glasbundsbåd, og oplev
naturen under havets overflade.
San Diego's Harbor, et fort fra det 17. århundrede,
som i det 20. århundrede blev brugt som fængsel
og i dag rummer Acapulcos historiske museum.
La Quebrada, en berømt klippe, hvor I kan opleve
Acapulcos frygtløse unge springe ud fra de høje
klippefremspring

Vi anbefaler, at I tilmelder jer en af skibets mange
udflugter i Acapulco.

Acapulco forlades igen kl. 17.00, og I kan nu se frem til at
besøge Guatemala, som er næste stop på turen. Først har
I dog en dag til søs.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

09.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt
hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med

skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

10.11.23: Puerto Quetzal,
Guatemala
Der er ankomst til Puerto Quetzal i Guatemala kl. 07.00.

Selvom Puerto Quetzal er Guatemalas største havneby,
byder byen i sig selv ikke på de store seværdigheder.
Men Guatemala har masser af andre seværdigheder, som
kan besøges på en udflugt.

Landets største attraktion er uden tvivl den gamle
kolonihovedstad La Antigua, som ligger en kort køretur
fra Puerto Quetzal. Byen er optaget på UNESCO's liste
over verdensarv, og området er et sandt
overflødighedshorn af spansk koloniarkitektur.

De største attraktioner i La Antigua er:

La Merced Church - en barokkirke fra 1767
Palacio de los Capitanes fra 1549 - paladset var
hovedkvarter for hele Mellemamerika i kolonitiden
Convento de Las Capuchinas - en af de smukkeste



Antigua, Guatemala
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eksempler på klostrene fra 1700-tallet i Guatemala
La Recolección fra 1717 - en tidligere kirke og
kloster for ordenen Ordo Fratrum Recollectorum
Ruinerne af kirken San José el Viejo
San Francisco Church

Ønsker I at besøge La Antigua, anbefaler vi, at I benytter
rederiets udflugt dertil.

En anden stor attraktion i Guatemala er mayakulturen,
som stadig er meget synlig. Man kan stifte bekendtskab
med dette nærmest mytiske folk ved at besøge
Iximche-ruinerne. Tjek også gerne rederiets udflugter
hertil.

Den fantastiske natur er også en af Guatemalas helt
store attraktioner, og vi kan varmt anbefale en tur til
landets imponerende højland med bl.a. den højtliggende
sø, Lake Atitlan. Tjek også rederiets udflugtsprogram her.

I tager afsked med Guatemala kl. 17.00. Forude venter
Panama City efter en dag på havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

11.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt

hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med
skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

12.-13.11.23: Panama City,
Panama
Der er ankomst til Fuerte Amador lige uden for Panama
City d. 12. november kl. 18.00, og I har nu aftenen og hele
dagen i morgen til oplevelser.

Fuerte Amador er beliggende lige ved indgangen til
Panamakanalen i udkanten af Panama City og er en
tidligere amerikansk militærbase.

I Panama City og omegn er der masser af muligheder for
at opleve kultur, historie og natur. Panama City er i dag
en moderne storby med skyskrabere og alle moderne
fornødenheder, men huser naturligvis også en masse
historie fra tiden før og under byggeriet af
Panamakanalen.

Casco Viejo er hjemsted for mange restaurerede



Katedral, Cartagena, Colombia
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bygninger, der huser nogle af Panama Citys trendy
hoteller, barer, restauranter, kunstgallerier, butikker og
fornemme boliger. Casco Viejo ligger på en lille halvø lige
vest for centrum og er en af byens største
turistattraktioner, kun overgået af Panamakanalen.

Panama City er omgivet af regnskov, så
naturoplevelserne findes lige uden for byen, og et besøg
ved Miraflores-slusen er et must. Her kan I fra landsiden
se, hvordan Panamakanalens første sluse fungerer, og
opleve skibe blive hævet og sænket og få indsigt i
konstruktionen og kanalens vigtighed for verdens
handelsmarked.

13. november kl. 22.00 letter Norwegian Encore anker.

I morgen venter en fantastisk oplevelse, mens
Norwegian Encore skal passere gennem sluserne,
Panamakanalen og Gatun Lake frem mod det caribiske
hav.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

14.11.23: Gennemsejling
af Panamakanalen
I dag er en dag på skibet, hvor et af turens højdepunkter
skal nydes, nemlig gennemsejlingen af Panamakanalen.

Nyd den tidlige indsejling, hvor I sejler med Panama Citys
skyline i baggrunden. Kort tid efter kommer I til de første
sluser, som I skal igennem. Her sker den første hævning
af skibet.

Efterfølgende skal I igennem endnu en sluse, hvor
Norwegian Encore igen hæves for slutteligt at være på
niveau med Gatun-søens vandspejl, hvor I skal cruise
rundt i det store kunstige søområde, som opstod ved
inddæmningen af Chagres-floden i begyndelsen af
1900-tallet.

Inden I kommer til Gatun-søen, skal I sejle gennem det
udgravede stykke kanal ved Culebra Cut, hvorfra I sejler
ud på den mageløse Gatun Lake. Søen er på hele 470 km2
og danner et vigtigt tropisk økoområde, hvor flora og
fauna er beskyttet. I og omkring søen findes et helt
uforligneligt dyre- og naturliv, og økoturisme på søen er i
dag en stor ting.

Efter turen over Gatun Lake venter de enorme
Gatun-sluser, hvor Norwegian Encore sænkes ned til
Atlanterhavet.

Sørg for at nyde denne legendariske sejlads i fulde drag. I
sejler på kanalen hele dagen, og på den anden side venter
det caribiske hav og Cartagena i Colombia, som I
ankommer til i morgen tidlig.

Overnatning: Norwegian Encore



Panama Citys gamle historiske bydel
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15.11.23: Cartagena,
Colombia
I ankommer til Colombias historiske byperle Cartagena
kl. 10.00 denne morgen.

Cartagena er et vidunderligt og magisk sted med al den
charmerende spanske kolonistemning og atmosfære,
som I kan forestille jer. Byen blev optaget på UNESCO's
verdensarvsliste i 1984 på grund sin særdeles
velbevarede, muromkransede gamle bydel. Meget fra
Cartagenas storhedstid er bevaret den dag i dag, og det
gør byen til et yndet og eftertragtet turistmål.

Der er et væld af attraktioner i Cartagena - blot det at gå
rundt i de smalle, brostensbelagte gader med de smukke,
farverige huse med fornem udsmykning er en attraktion i
sig selv. Men hvis vi skal anbefale nogle seværdigheder,
må det være:

De gamle forter og bymuren - især fortet Castillo
de San Felipe
La Popa Hill med det gamle Santa Cruz kloster fra
1600-tallet
Det gamle klokketårn ved indgangen til den gamle
bydel
The Palacio de Inquisicion
Zenu Gold Museum
Kirken Iglesia de San Pedro Claver
La Katedral nær Plaza Bolivar

Iglesia de Santo Domingo
La Bovedas, en gammel militærbygning som nu er
et marked

Tjek rederiets udflugtsprogram i Cartagena.

Kl. 18.00 tager I afsked med skønne Cartagena, og
Norwegian Encore begiver sig nordpå mod rejsens sidste
stop, inden I når fastlandet i USA igen, nemlig Grand
Cayman. Først venter der dog en dag på havet.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

16.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt
hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med
skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore



Miraflores slusen ved Panamakanalen
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17.11.23: Georgetown,
Grand Cayman
I ankommer til Georgetown på Grand Cayman kl. 07.00
og har nu hele dagen til at udforske øen.

Cayman Islands består af tre øer, hvor Grand Cayman er
den største. Grand Cayman er også den mest kendte af
de tre øer og bl.a. berømt for den U-formede Seven Mile
Beach, der frister med lækkert sand og vand på et
bagtæppe af farverige huse i den kendte, caribiske stil.

På Grand Cayman er strand og vand klart i fokus, men
her er dog andet at give sig til:

Mastic Trail. En over 200 år gamle naturvandresti,
som næsten et er et must for naturelskere. Stien
går gennem mangrovesump og urgammelt
skovområde.
Hell. Et stort åbent og særegent naturområde fyldt
med sorte klippeformationer.
Besøg på en havskildpaddefarm. Colombus gav i
sin tid øerne navnet Las Tortugas på grund af de
mange skildpadder. Skildpaddefarmen kæmper for
at forhindre af skildpadden uddør.
Stingray City. Svøm med rokker og få en unik
oplevelse.
Pedro St. James. Besøg øens den ældste bygning.
Et historisk sted fra 1780, da det var her, at
demokratiet på øerne blev født i 1831.

Tjek skibets udflugtsprogram på Grand Cayman. Flere
udflugter går til bl.a. Stingray City og uberørte strande
som Rum Point og Kaibo Beach.

Norwegian Encore forlader Grand Cayman kl. 18.00, og
nu venter en sidste dag til søs, inden krydstogtet slutter i
Miami.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

18.11.23: På havet
I dag har I en hel dag på havet til at nyde skibet, og alt
hvad det har at byde på.

Nyd dagen på soldækket eller hvorfor ikke prøve en
behandling i skibets spaområde, en omgang yoga med
skibets fitnessinstruktør, en tangolektion efter frokost
eller prøve lykken i skibets kasino?

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Encore

19.11.23: Ankomst til
Miami | Hjemrejse



Den UNESCO-beskyttede bydelen i Cartagena, Colombia
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I ankommer til Miami i USA's solskinsstat Florida tidligt
denne morgen kl. 07.00.

Efter check-out iht. de givne instrukser, er der arrangeret
bustransfer til Miami lufthavn.

På vejen får I en sightseeingtur med en lokal guide i selve
Miami og Miami Beach. Efterfølgende vil der være lidt tid
på egen hånd i Miami Beach med mulighed for at opleve
stemningen på den livlige strandpromenade eller
foretage den sidste shopping, inden I ender turen i
Miamis internationale lufthavn.

Der er afgang med Air France mod Paris kl. 19.50 med
ankomst i morgen formiddag.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet og
forplejning på flyet
Overnatning: På flyet

20.11.23: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Paris kl. 10.45 denne morgen, og her
skiftes fly mod hhv. København og Billund.

Der er afrejse mod København kl. 12.20 med forventet
ankomst i København kl. 14.15, og mod Billund kl. 12.55
med forventet ankomst kl. 14.40.

Free at Sea-pakke
inkluderet
Vi har inkluderet en Free at Sea-pakke i dit krydstogt, så
du får:

Premium drikkepakke (åben bar inkl. et udvalg af
spiritus, cocktails, vin i glas, øl på flaske og fadøl op
til $15. Inkluderer også sodavand, juice og
alkoholfri øl)
Dining package til specialrestauranter (5 middage i
specialrestauranterne ombord)

Fast pris | Fast afrejse -
BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
De fleste af vores krydstogter falder ind under vores
eget rejsekoncept - 'Fast pris, Fast afrejse'. Dette
rejsekoncept, som kun BENNS tilbyder, er målrettet de
rejselystne danskere, der både ønsker individuel
fleksibilitet og muligheden for socialt samvær med andre
under rejsen.

Konceptet kalder vi for 'Fast pris, Fast afrejse', og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting



Art Deco området i Miami, som I oplever på jeres sightseeing

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.

En af de helt store forskelle i forhold til 'normale'
grupperejser er, at på vores krydstogtsrejser med 'Fast
pris, Fast afrejse' følger der IKKE en rejseleder med
til/fra Danmark. Det er vores erfaring, at på et krydstogt
er en rejseleder ikke nødvendig. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris.

Dette koncept kombinerer således på bedste vis
grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.

Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse


Priser og afgange

da
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BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.

Afrejse d. 27. oktober 2023

PRIS PR. PERSON KR.   35.998,-

Dobbeltkahyt indvendig
false

PRIS PR. PERSON KR.   54.498,-

Enkeltkahyt indvendig
false

PRIS PR. PERSON KR.   45.998,-

Dobbelt balkonkahyt
false

PRIS PR. PERSON KR.   74.498,-

Enkelt balkonkahyt
false



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly København/Billund - Seattle, inkl. skatter og
afgifter

Bustransfer fra lufthavn til hotel i Seattle m. lokal
guide

2overnatninger på Embassy Suites Seattle
Downtown, inkl. morgenmad

Bustransfer fra hotel til skib, inkl. sightseeing i
Seattle med lokal guide

21 nætters krydstogt med Norwegian Encore

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- og buffetrestauranten ombord

Premium drikkepakke

Dining package (5 middage i specialrestauranter
efter eget valg)

Drikkepenge til skibets besætning

Bustransfer fra skib til lufthavnen i Miami, inkl.
sightseeing i Miami

Fly Miami - København/Billund, inkl. skatter og
afgifter

Reservationsgebyr

Bidrag til Rejsegarantifonden

Afbestillings- og rejseforsikring

Udflugter udover sightseeing i Seattle og Miami

Måltider i Seattle udover morgenmad

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-gennem-panamakanalen/norwegian-encore-27oct23-panamakanalen-106543?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-gennem-panamakanalen/norwegian-encore-27oct23-panamakanalen-106543%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

