
Tack för er beställning! 

Härmed har vi nöjet att bekräfta att vi bokat in Dig/Er på vår Karibienkryssning med avresa den 16/1-2019. 
 
Vi rekommenderar att ni kontrollerar att ni har avbeställningsskydd samt reseförsäkring. Skulle ni vilja teckna till avbeställnings-

skydd tecknas det innan anmälningsavgiften betalas in. Vi erbjuder avbeställningsskydd via Europeiska, kostnad: 6 % av resans 

pris. 

Vi behöver en kopia på ert pass senast 12 november. Ni kan maila er kopia till info@vialulea.se eller komma in till vårt kontor 

på Smedjegatan 13 så hjälper vi er att ta en kopia. 

 

För att resan ska bli så bra som möjligt ber vi Dig/Er att informera oss om ev. allergier eller annat som vi bör känna till inför re-

san. 

 

Flygtider 

16 Jan DY4036  Luleå kl. 10.15  Arlanda 11.35 

16 Jan DY7035 Arlanda 17.20  Fort Lauderdale 21.45 

26 Jan DY7036 Fort Lauderdale 21.10 Arlanda (27 januari) 12.05 

27 Jan DY4043 Arlanda 17.05  Luleå 18.25 

 

Ert hotell i Miami: Marseilles Hotel, Adress: 1741 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA 

Telefon: +1 305-538-5711 

 

Era färdhandlingar tillsammans med lite praktisk information kommer att skickas ut ca. 2-3 v innan avresa. Har ni några andra 

frågor är ni välkommen att höra av er till oss på 0920-23 23 50/85 eller info@vialulea.se 

Med Vänliga Hälsningar 

Via Luleå Resor 

mailto:info@vialulea.se
https://www.google.se/search?rlz=1C1VFKB_enSE759SE759&q=marseilles+hotel+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2zi60rLCo0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLASClq8swAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwitm_yax-vZAhWBKSwKHe4oChoQ6BMI1wEwEA
https://www.google.se/search?rlz=1C1VFKB_enSE759SE759&q=marseilles+hotel+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwitm_yax-vZAhWBKSwKHe4oChoQ6BMI2gEwEQ
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Viktig information 

 

Via Luleå följer svensk konsumentlagstiftning dvs. paketreselagen och resegarantilagen. Resegarantilagen innebär att om en 

resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Läs mer på www.kammarkollegiet.se. Vid köp av resa 

godkänner man Via Luleås resevillkor. Läs därför igenom paketreselagen samt de komplimenterade särskilda bestämmelserna 

som reglerar avtalet mellan researrangör och resenär.     

Kostnader vid eventuell avbokning.  

Fram till den 12/11 2018 kostnad  2000 :- /person.  Mellan 13/11– 13/12 2018 kostnad 50% av resans pris/person. Från och 

med den 14/12 2018 avbokningskostnad 100% av resans pris/person.  

Avbeställningsskydd 

Avbeställningsskyddet ska skydda dig som måste avboka pga sjukdom eller andra händelser. Kontrollera om ni har ett befintligt 

avbeställningsskydd. Via Luleå erbjuder försäkringar från Europeiska och kostar 6% av resans pris. Mer information om deras 

försäkringar finns att läsa på www.europeiska.se. Viktigt är att om avbeställningsskydd önskas ska detta delges vid bokningstill-

fället, innan ni betalat in någonting på resan.  

Särskilda bestämmelser 

Via Luleå förbehåller sig rätten att ställa in resan om minimideltagandet (20pax) för resans genomförande inte är uppnått. Vi 

reserverar oss för eventuella förändringar av program som står utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuella valuta-, 

bränsle- och skatteförändringar efter den 14/3-2018 som vi själva inte kan påverka. Samtliga flygtider är preliminära enligt rå-

dande flygtidstabell och kan komma att ändras. 

Färdhandlingar & försäkringar 

Resenären själv ansvarar över att ha giltiga dokument som resorna kräver, t.ex. giltigt pass, visum eller vaccinationer. Det ålig-

ger även resenären själv att kontrollera att de försäkringar man har är tillräckliga. Via Luleå kan inte hållas ansvarig för eventu-

ella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. För resa till USA krävs ett särskilt inresetillstånd 

samt ett maskinläsbart pass. Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett land som tillhör ”Visa waiver program 

countries” så behöver du inte ansöka om visum. Däremot måste du ansöka om inresetillstånd via ESTA (Electronic System for 

Travel Authorization), kostnad ca 14 USD. Detta dokument behöver ni skriva ut och ha med er under resans 

gång.  Passet måste även innehålla dina ”biometriska särdrag”. Passet måste vara helt och giltighetstiden ska vara 6 månader 

efter datum för hemkomst från resan. Önskar ni hjälp att fylla i ESTA:n hjälper vi er till en kostnad av 120 kr. Ni kan ansöka om 

ESTA genom att gå in på följande länk:  

Force Majour 

Via Luleå kan inte ställas till svars för omständigheter utanför vår kontroll som leder till sjukdom, död, skador på egendom osv. 

som förorsakats av händelser likt terrordåd, politiska oroligheter, krig, brand osv.  



KARIBIENKRYSSNING  

med Puerto Rico, St. Thomas, Dominikanska Republiken, Bahamas        

& 3 nätter i Miami  16-27 JANUARI 2019 

 

Resans pris: 25 500 SEK/Person 

I priset ingår: Flyg Luleå-Arlanda-Fort Lauderdale t/r, 3 hotellnätter del i dubbelrum inkl. frukost i Miami, lokal-

guide i Miami, 7 nätters kryssning med boende del i insideshytt inkl. helpension, hamnsavgifter, skatter och 

dricks. Färdledare från Via Luleå. 

 

Tillval 

Del i dubbelhytt med balkong inkl. dryckespaket: 3410 SEK/Person 

Del i utsides dubbelhytt inkl. dryckespaket: 1750 SEK/person 

 



Dag 1 / 16 januari / Luleå - Miami 

Vi samlas på Luleå Airport under morgonen och flyger med Norwegian via Arlanda till Fort Lauderdale. Vi anländer till Fort 

Lauderdale sent under kvällen och med buss tar vi oss till Miami och Marseilles Hotel, Miami Beach, som blir vårt hem de 

kommande 3 nätterna. 

Dag 2 / 17 januari / Stadsrundtur i Miami 

Efter frukost bekantar vi oss med Miami Beach och de mest kända sevärdheterna som den här halvön har att bjuda på. Vi 

åker sedan över vattnet Biscayne Bay och till Midtown. Här hittar vi en av Miami´s trendigaste områden, Wynwood. Det är 

idag ett konstnärsdistrikt och känt för sina fanstastiska graffiti målningarna på de gamla industri byggnaderna. Här har 

många trendiga butiker, restauranger och konstgallerier flyttat in under de senaste åren. Lunch och middag på egen hand. 

Dag 3 / 18 januari / Miami 

Fri dag i Miami. Lunch och middag på egen hand. 

Dag 4 / 19 januari / Ombordstigning  

Vi äter frukost och lämnar hotellet vid lunch och åker till kryssningsterminalen. Vid ankomsten checkar vi in på Celebrity Crui-

ses fartyg Equinox. En underbar kryssning i Karibien om 8 dagar väntar oss. Vi samlas för ett kort välkomstmöte och därefter 

finns tid att bekanta sig med skeppet innan det är dags för middag. Middagarna är bokade till samma tid och samma bord 

samtliga kryssningskvällar. Skulle man dock vilja äta själv kan man välja att äta på någon av fartygets andra restauranger, 

vissa mot kostnad.   

   DESTINATION      ANKOMST   AVRESA 

19 jan                 Miami, Florida                                                      ---                      15:30 

20 jan                 Till havs                                                                ---                         --- 

21 jan                 San Juan, Puerto Rico                                         15:30                     23:00 

22 jan                 Charlotte Amalie, St. Thomas                             08:00                   17:00 

23 jan                 Punta Cana, Dominikanska Rep.                        07:00                   17:00 

24 jan                 Till havs                                                                 ---                         --- 

25 jan                 Nassau, Bahamas                                                  09:00                   18:00 

26 jan                 Miami, Florida                                                       07:00                   --- 



Dag 5-10 / 20 januari-25 januari / Fort Lauderdale 

Under kryssningen varvas dagar till havs med besök i spännande hamnar på olika karibiska öar; Puerto Rico, St Thomas, 

Dominikanska Republiken och Bahamas. Ombord på fartyget kan vi köpa till utflykter för att uppleva det mesta av öar-

na. Ombord på fartyget ingår helpension alla dagar, dvs frukost, lunch och middag. Ute på öarna får man betala för 

egen lunch, alternativt kan man äta på båten då öppettiderna är generösa. Under dagarna erbjuds även en mängd 

olika aktiviteter ombord, t.ex. tävlingar och underhållning i salongerna samt på däck. Kring det fina poolområdet finns 

det gott om solstolar och här sitter vi gärna länge och bara kopplar av. För den som gillar att träna finns det ett fint 

gym att tillgå, där hålls även olika träningsklasser. Skönhetsbehandlingar finns att köpa på fartygets fina SPA-

avdelning. Om kvällarna kan vi njuta av imponerande shower med professionella artister i fartygets teater, varje kväll 

bjuds det på en ny föreställning. Vill ni hoppa över showen någon kväll så föreslår vi en avkopplande stund i en av de 

många barerna, eller varför inte lite spänning på casinot?  

Dag 11-12 / 26 januari - 27 januari/ Miami-Luleå 

Vi mönstrar av båten och nu är det dags att titta lite närmare på stadsdelarna Coconut Grove, Coral Gables och Little 

Havanna. I Coconut Grove ser vi södra Florida´s största marina, Miami´s stadshus och det mysiga området Coco Walk. 

Coral Gables är känt för sina fina kanaler, fina hus och flotta shoppinggata. Vi hälsar också på i det som är centrum för 

alla våra kubaner, Lilla Havanna. Här hittar vi cigarrbutiker, cafeer som säljer kubanska kaffe, lyssar på den kubanska 

musiken och insuper atmosfären. Innan vi beger oss till flygplatsen gör vi stopp på ett stort ”mall”. Vi lämnar Fort Lau-

derdale under sena kvällen och vi när vi landar i Luleå har det hunnit bli kvällen den 27 januari. 

Pris: 25 500 kr del i dubbelrum/insides dubbelhytt 

 

I priset ingår: Flyg Luleå-Arlanda-Fort Lauderdale t/r. Kryssning: 7 nätter del i insides dubbelhytt inkl. helpension. 

Hotell: 3 nätter del i dubbelrum inkl. frukost. Utflykter: Guidade turer dag 2&11.  Färdledare från Via Luleå, hamns-

katter, lokala skatter och dricks. 

TILLVAL 

Dubbelhytt med balkong inkl. dryckespaket (delad): 3410 SEK/Person   

Utsides dubbelhytt inkl. dryckespaket (delad): 1750 SEK/person 

Enkelrum-/enkelhyttstillägg insides hytt: 9340 SEK 

Avbeställningsskydd: Via Luleå Resor erbjuder avbeställningsskydd via Europeiska ERV, kostnad 6% av resans pris. 

 

Särskilda resevillkor: Anmälningsavgiften 2000.-/person erlägges inom 10 dagar. Slutligbetalning 65 dagar före av-
resa. Vi reserverar oss för ev. skattehöjningar/bränsletillägg samt valutaförändringar som vi inte kan påverka efter den 
1/3-17 . Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan vid mindre än 20 anmälda resenärer. Vi reserverar oss för eventuella 
felaktigheter i programmet samt omständigheter som vi själva inte kan råda över och som kan komma att genomföra 
programmets utförande.   

 
Kostnader vid eventuell avbokning. Fram till den 12/11 2018 kostnad  2000 :- /person.  Mellan 13/11– 13/12 2018 
kostnad 50% av resans pris/person. Från och med den 14/12 2018 avbokningskostnad 100% av resans pris/person.  

 

Teknisk arrangör: RK Travel Group 

 

 



Celebrity Cruises: Equinox 

Celebrity Equinox tillhör Solstice-klassen och är inspirerat av den läckra design som kännetecknar hela far-

tygsklassen. Fartyget är själva definitionen av premium-kryssning. Fartyget har mycket spännande att er-

bjuda resenärerna. Fartygets prisvinnande restauranger erbjuder en stor variation av matupplevelser även 

för de mest kräsna gommar. Allt från Asian Fusion till delikatesser från det franska köket – har fantastisa 

restauranger som bland annat asiatiska Silk Harvest, moderna och chica Qsine och italienska Tuscan Grille. 

  

I fartygets akter finns det härliga området Lawn Club med riktigt gräs, egen glasblåsningsuppvisning och 

glasstudio, utformad i samarbete med Corning Museum of Glass. Fartyget har också en rad matställen som 

erbjuder trendig mat och läcker design. Ombord finns också andra typer av varierad underhållning. 

 

Fakta om fartyget 

• Antal gäster: 2,850 

• Bruttovikt i ton: 122,000 

• Jungfrufärd: August 2009 

• Längd: 317 meter  

• Antal däck: 16 

För bokning, besök Via Luleå på Smedjegatan 13H, Luleå eller ring oss på 0920-23 23 50 eller 

boka din plats på www.vialulea.se. 


