
 

 

 
 
 
 

KRYSSNINGSRESA I ASIEN 
 

13 - 23 FEBRUARI 2013 
SINGAPORE, KUALA LUMPUR, LANGKAWI OCH PHUKET 

 
SVENSK FÄRDLEDARE MEDFÖLJER 

 

 
Vi börjar resan med tre dagar i eleganta, välplanerade Singapore. Staden som är känd för sina höga böter vid nedskräpning har 
mycket att erbjuda, förutom att vara rent, snyggt och säkert. Här finns skyskrapor, häftigt designade byggnader och 
shoppinggallerior men även stadsdelar som Chinatown och Little India med många olika folkslag, dofter och färger. Det finns 
stora grönområden som t ex Sentosa Island, Singapore Zoo och Botaniska Trädgården. Missa inte heller att besöka det helt 
makalösa SkyPark högst upp i det nybyggda Marina Bay Sands och baren på klassiska Raffels Hotel där en av världens mest 
kända drinkar, Singapore Sling, skapades i början av 1900-talet. 
 
Efter vistelsen i Singapore är det dags för en underbar 5-nätters kryssning med 3 spännande stopp i Port Kelang (Kuala Lumpur 
ligger en dryg timmes resa från denna hamnstad), Langkawi och Phuket. Vi kryssar med Royal Caribbeans vackra fartyg Legend 
of the Seas. I priset för kryssningen ingår allt detta: 
 

• Hytt med egen hyttbetjänt 
• All mat ombord med flera möjligheter till servering: elegant huvudrestaurang, bufférestaurang, glassbar, midnattsbuffé 

och roomservice 
• Spa- och träningscenter (tillägg för behandlingar i spaavdelningen samt för vissa ledarledda pas i träningscentret) 
• Klättervägg 
• Simbassänger 
• Joggingbana 
• Moderna scenproduktioner i teatern med bl a Broadwayshower 
• Musik och komedishow 
• Levande musik 
• Åldersindelad barn- och ungdomsklubb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Preliminärt program: 
 
13 feb Dag 1 Utresa 
Onsdag   
 13.40 Avresa från Stockholm med Thai Airways 
   
14 feb Dag 2 Singapore 
Torsdag   
 05.55 Ankomst till Bangkok med TG961 
   
 08.00 Avresa från Bangkok med TG403 
 11.15 Ankomst till Singapore.  
   
  Transfer till hotellet för incheckning: 
  Inkvartering i tre nätter på förstaklass hotell centralt beläget i Singapore  
   
  Resten av dagen är fri. 
   
15 feb Dag 3 Singapore 
Fredag   
  I samband med frukost första morgonen blir det informationsmöte om hur kryssningen går 

till och vad som finns att göra i Singapore. 
   
  Därefter gör vi en halvdags sightseeingtur med engelsktalande guide där vi får lära känna 

staden och se de viktigaste sevärdheterna. 
   
16 feb Dag 4 Singapore 
Lördag   
  Frukost på hotellet. 
  Hela dagen är fri. 
   
17 feb Dag 5 Kryssning 
Söndag   
  Frukost på hotellet. 
   
 Ca 12.00 Avresa med buss från hotellet till hamnen för incheckning på Legend of the Seas. 
  Lunch ombord. 
 17.00 Fartyget avgår 
 20.00 Middag i huvudrestaurangen 
   
18 feb Dag 6 Port Kelang, Malaysia 
Måndag   
 08.00 Ankomst till Port Kelang. Härifrån är det drygt en timmes resa till Malaysias huvudstad 

Kuala Lumpur (som i folkmun bara kallas K L med engelskt uttal). Det går bra att ta taxi på 
egen hand eller köpa någon av rederiets utflykter dit. Största sevärdheten är tvillingtornen 
Petronas Twin Towers. Staden har över 30 shoppingcenter, både moderna av internationell 
modell och mer traditionella där det gäller att pruta ordentligt. En dryg mil utanför KL 
ligger Batugrottorna. Vid den hinduiska festivalen Thaipusam som hålls i januari eller 
februari vallfärdar över en miljon troende hit. Det är 272 trappsteg upp till tempelgrottan 
och vid foten av berget står en 42,7 meter hög staty av Murugan. 

   
 16.30 Fartyget lämnar Port Kelang. 
 20.00 Middag i huvudrestaurangen 
   
19 feb Dag 7 Langkawi, Malaysia 
Tisdag   
 10.00 Ankomst till Langkawi. Langkawi är en ögrupp som består av 99 tropiska öar. Fartyget 

lägger till vid huvudön som erbjuder flera paradisstränder, vacker kuperad natur, golfbana, 
utmärkta möjligheter till dykning och snorkling. Langkawi är dessutom skattefri zon så här 
kan man shoppa billigt.  

   
 18.00 Fartyget lämnar Langkawi. 
 20.00 Middag i huvudrestaurangen 
   
   
   



 

   
   
20 feb Dag 8 Phuket, Thailand 
Onsdag   
 07.00 Ankomst till Phuket. Fartyget lägger till i Phuket stad på öns östra sida. Därifrån går det lätt 

att ta sig till Phukets alla sevärdheter, oavsett om det är stränder, kultur eller natur man är 
intresserad av. Det finns flera olika typer av utflykter att köpa för den som vill, bl a rundtur 
på ön, elefantritt eller snorkeltur till Phi Phi Island.  

   
 20.00 Fartyget lämnar Phuket 
 20.00 Middag i huvudrestaurangen 
   
21 feb Dag 9 Till havs   
Torsdag   
  Denna dag får vi tillfälle att bara koppla av ombord på fartyget. På soldäcket finns glittrande 

pooler, bubbelpooler och en bar där serveringspersonalen skickligt balanserar brickor med 
tropiska drinkar i höga glas. Flera typer av aktiviteter och underhållning erbjuds denna dag 
ombord. 

   
 20.00 Middag i huvudrestaurangen 
   
22 feb Dag 10 Ankomst till Singapore och hemresa 
Fredag   
 07.00 Fartyget kommer tillbaka till Singapore 
   
  På förmiddagen gör vi en halvdagstur med buss och guide. Bl a besöker vi den Botaniska 

Trädgården med sin fantastiska orkidépark. Därefter blir vi avsläppta vid t ex Marina Bay 
för shopping och lunch på egen hand innan det är dags att bege sig till flygplatsen för att 
påbörja hemresan. 

   
 21.00 Avresa från Singapore med Thai Airways 
 22.20 Ankomst till Bangkok 
   
23 feb Dag 11 Hemkomst 
Lördag   
 00.45 Avresa från Bangkok med Thai Airways nonstop till Stockholm 
 06.05 Ankomst till Stockholm 
 
Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är lokaltider och preliminära. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Barbro Nilsson 
2012-05-31 
 


