
 

 

 
 
 

OASIS OF THE SEAS – VÄRLDENS STÖRSTA KRYSSNINGSFARTYG 
 

KARIBIENKRYSSNING UNDER HÖSTLOVET 
26 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVENSK FÄRDLEDARE MEDFÖLJER 

 
Följ med oss på kryssning med världens största kryssningsfartyg, Royal Caribbeans Oasis of the Seas. Bland det mest 
spektakulära ombord är Central Park med stora träd och exotiska planteringar. Royal Promenade är den exklusiva 
gågatan med ett brett urval av butiker och restauranger för alla smaker och önskemål. Fartyget erbjuder 15 olika 
gratisrestauranger för frukost, lunch och middag samt 9 restauranger mot tilläggskostnad.  Det finns massor av barer 
och lounger där den mest spektakulära rör sig upp och ner mellan 3 däck! Den kostnadsfria underhållningen ombord 
håller världsklass och erbjuder stor variation som passar alla smaker. I teatern är det show varje kväll, bl a spelas 
broadwaymusikalen Hairspray. I utomhusteatern i fartygets akter underhåller vattenakrobater och på fartygets isbana 
visas en isshow med några av världens bästa konståkare. Naturligtvis finns det också ett pool- och sportområde med 
klättervägg, minigolf, basketplan och flera pooler – bland annat världens största till sjöss, en utomhusstrand och 
ytterligare en strand under tak. Dessutom finns två surfingpooler där du kan surfa på en våg som aldrig bryter. Kort 
sagt – detta fartyg är en hel stad till havs och kan inte beskrivas med ord, det måste upplevas! 
 
Vi börjar resan med en natt på hotell i Fort Lauderdale. Före kryssningen finns möjlighet att göra en utflykt till 
alligatorerna i Everglades.  
 
Kryssningen utgår från Fort Lauderdale och fartyget gör dagstopp på Labadee (Haiti), Jamaica och Cozumel i Mexico  
innan vi återvänder till Florida för att flyga hem. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Preliminärt program: 
 
26 okt Dag 1 Utresa till Fort Lauderdale 
Fredag   
 09.05 Avresa från Stockholm/Arlanda med United Airlines nonstop till New York. 
 12.00 Ankomst till Newark-flygplatsen i New York.  
   
  Pass- och tullkontroll för samtliga sker efter ankomsten till Newark-flygplatsen. 
   
 13.25 Avresa från Newark-flygplatsen i New York med United Airlines 
 16.15 Ankomst till Fort Lauderdale 
   
  Vid ankomsten till Fort Lauderdale möter svensktalande lokal guide och egen buss för 

transfer från flygplatsen till hotellet. 
   
  Incheckning på förstaklasshotellet Crowne Plaza Hollywood Beach för en natt. 
   
27 okt Dag 2 Kryssning från Fort Lauderdale 
Lördag   
  Gemensam frukost på hotellet. I samband med detta kommer vi att hålla ett informations-

möte inför kryssningen. 
   
  Den som vill kan boka en utflykt till Everglades på förmiddagen. Man lämnar då hotellet 

redan på morgonen (vid 9-tiden) och kommer till hamnen ca 13.00. Utflykten sker med 
svensktalande guide. 
 
För bara lite drygt hundra år sedan var stora delar av södra Florida fortfarande sumpmark 
där Seminole indianer bodde tillsammans med alligatorer, ormar och många andra djur. Idag 
är storstäder som Fort Lauderdale och Miami byggda från stranden hela vägen västerut, till 
Everglades. Vi kommer under våra två stopp att få se många av Floridas djur och även den 
vackra natur som Everglades är känt för.  

   
 12.00 Avresa från hotellet till hamnen för de som inte åker till Everglades. 

Incheckning till fartyget.  
   
  Lunch ombord. 
   
 17.00 Fartyget lämnar Fort Lauderdale 
 18.00 Middag 
   
28 okt Dag 3 Till havs 
Söndag   
  Denna dag får vi tillfälle att lära känna fartygets alla faciliteter ordentligt.  
   
 18.00 Middag 
   
29 okt Dag 4 Labadee, Haiti 
Måndag   
 07.00 Ankomst till RCCL’s egen strand Labadee. Detta är ett verkligt sol- och badparadis.  

Halvön är i stort sett obebodd, sandstranden kritvit och vattnet turkost. Sola, bada och ta det 
lugnt, eller fallskärmsegla för att få fågelperspektiv på de vackra stränderna.   
Fartyget serverar lunch på stranden. 

   
 16.00 Fartyget lämnar Labadee 
 18.00 Middag 
   
30 okt Dag 5 Falmouth, Jamaica 
Tisdag   
 10.00 Ankomst till Falmouth på Jamaica. Idag kan det vara tillfälle att följa med på en av alla de 

utflykter som fartyget arrangerar. Ett populärt utflyktsmål är Dunn’s River Falls, ett över  
90 meter högt vattenfall, som faller mjukt ner över kalkstensavsatserna och som man kan gå 
uppför! 

   
 19.00 Fartyget lämnar Jamaica 
 18.00 Middag 
   
   



 

   
   
   
31 okt Dag 6 Till havs 
Onsdag   
  Ytterligare en dag till havs med tid att fortsätta upptäcka fartygets alla spännande aktiviteter. 
   
 18.00 Middag 
   
1 nov Dag 7 Cozumel, Mexico 
Torsdag   
 08.00 Ankomst till Cozumel, Mexico. Cozumel ligger intill världens näst längsta korallrev och är 

känt som en av de bästa platserna i världen för dykning och snorkling. Men ön är också full 
av historia och mayalämningar, några av dem öppna för besök. En stor del av den nästan 
5 mil långa ön är täckt av djungel och här finns några däggdjur och fåglar som är speciella 
för ön. San Miguel heter huvudstaden som bevarat sin enkla karibiska stil, med en 
hamnpromenad och butiker. 

   
 19.00 Fartyget lämnar Cozumel 
 18.00 Middag 
   
2 nov Dag 8 Till havs 
Fredag   
 
 

 Ännu en avkopplande dag till havs och tid att utnyttja fartygets alla faciliteter. 

 18.00 Middag 
   
3 nov Dag 9 Hemresa 
Lördag   
 07.00 Fartyget kommer tillbaka till Fort Lauderdale 
   
  Transfer med buss från hamnen till flygplatsen i Fort Lauderdale 
   
 12.55 Avresa från Fort Lauderdale med United Airlines. 
 15.58 Ankomst till Newark-flygplatsen i New York. 
  Planbyte och fortsatt flygresa med United Airlines enl nedan: 
   
 17.25 Avresa från Newarkflygplatsen med United Airlines nonstop till.Stockholm/Arlanda. 
   
4 nov Dag 10 Hemkomst 
Söndag   
 06.30 Ankomst till Stockholm/Arlanda 
 
Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är lokaltider och preliminära. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Barbro Nilsson 
2012-04-19 

 


