PROGRAM: SABINA DUFBERG CRUISE CAMP
KARIBIEN
6 frukostar, 3 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Avresa från Sverige och ankomst till Miami
Middag
Resan startar på Arlanda eller i Göteborg och vi möter upp hela gruppen i Paris, där vi flyger
vidare mot Miami.
Vi landar runt 18 tiden och möts upp av vår guide som tar oss med buss till hotellet.
Vi checkar in och gör oss hemmastadda på vårt hotell och tar en gemensam välkomstdrink
och lite snacks.
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Dag 2

Träning och upptäck Miami
Frukost
Idag kommer vi att köra 2 st träningspass och tid kommer att finns för att upptäcka Miami
på egen hand.
Besöka Lilla Havanna med huvudgatan Calle Ocho, Art Deco-distriktet på South Beach,
lyxområdet Coconut Grove och mycket annat spännande. Miami har de senaste åren
utvecklats till en levande stad med hög kändisfaktor och vackra stränder. Miami grundades i
slutet av 1800-talet och är idag Floridas mest kända badort. Miami Beach är en separat ö
skild från resten av Miami av en vik, med flera broar över till fastlandet. De flesta kändisar
med självrespekt besöker Miami minst en gång om året, kopplar av på stadens många
lyxhotell och ser till att synas på stadens "heta" klubbar. I butikerna på Lincoln Road Mall och
längs Ocean Drive är det lätt att ryckas med – shoppingen här slår det mesta.

Dag 3

Träning och incheckning på Oasis of the Seas
Frukost, middag
Vi kör ett sista träningspass i Miami innan det är dags för frukost och sedan avfärd mot vårt
kryssningsfartyg.
Vi checkar in på fartyget och ser oss omkring på fartyget. När det är dags för avresa, står vi
uppe på däck och säger hejdå till Miami för ett tag.
Vi samlas för ett glas bubbel och äter gemensam middag.

Dag 4

Träning till havs
Frukost, lunch, middag
Denna dag spenderar vi till havs där vi varvar träningspass med Sabina och njuter av
fartygets spännande utbud!

Dag 5

Labadee, Haiti
Frukost, lunch, middag
Paradisön Labadee ligger på norra Haiti och är Royal Caribbeans privata halvö på norra Haiti
som används exklusivt för kryssningsgäster från Royal Caribbean, Celebrity Cruises och
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Azamara
Här finns en uppsjö av roliga aktiviteter att välja bland, ex. paddla, åka vattenskoter, sväva
längs världens längsta zipline över vatten eller njut av dagen på de härliga sandstränderna
med ett dopp i det azurblåa havet.

Dag 6

Träning till havs
Frukost, lunch, middag
Träningspass varvat med egen tid på fartyget, du kanske vill ligga vid poolen eller kanske ta
en spabehandling.

Dag 7

Shopping och hemresa
Frukost
Idag är det dags att ta farväl att kryssningsfartyget och vi checka ut och möter vår chaufför
som tar oss till Dolphin mall där vi kan shoppa loss. Vi stannar där i ca 4-5 timmar, innan vi
beger oss mot flygplatsen och flyget hem till Sverige. Fynda i över 240 outletbutiker som är
fulla av kända varumärken, koppla av på bion eller besök någon av de många restaurangerna.

Dag 8

Hemkomst
Vi mellanlandar på hemvägen från Miami innan vi till slut når Sverige.

OBS. Detta schema är ett preliminärt schema och kan komma att ändras.
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