Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Asien-kryssning
Dubai, Oman, Indien, Sri Lanka, Thailand och
Singapore!
18-dagarsresa
Avresa 4/1 - 2019

Vår stora nyhet 2019! En fantastisk 15-dagarskryssning i
Asien! Vi flyger till Duabi där vi går ombord på det lyxiga,
5-stjärniga fartyget Celebrity Constellation. Under kryssningen ingår alla måltider och självklart har vi utsides
balkonghytter!
Kryssningen stannar i Muscat, Oman - Mumbai, Indien
- Goa, Indien - New Mangalore, Indien - Cochin, Indien
- Colombo, Sri Lanka - Phuket, Thailand och avslutas i
Singapore! En fantastisk upplevelse!

Dag 3 - 16, 5 - 19 jan
Under kryssningen varvas dagar till havs med besök i
spännande hamnar i Asien. Ombord kan man köpa olika
utflykter på de olika ställena och på dagarna erbjuds en
mängd olika aktiviteter, såsom tävlingar och underhållning i salongerna och på soldäck. Kring det fina poolområdet finns gott om solstolar med gratis badlakan och för
den som vill hålla sig i form finns ett fint gym och olika
gymnastikpass. På kvällarna visas varierande och imponerande shower med professionella artister i fartygets
teater. Eller varför inte koppla av i de många barerna eller
det stora kasinot? www.celebritycruises.com

Program
Dag 1, 4 jan
Bussen hämtar upp på respektive påstigningsplatser och kör
oss via Öresundsbron till Kastrup. Flyget går direkt till Dubai
och vi anländer vid midnatt. Här väntar en buss som tar oss till
Hotel Hyatt Place al Rigga för incheckning.
Dag 2, 5 jan
Frukost och utcheckning. Vi gör en stadsrundtur i Abu Dhabi
då vi besöker Sheikh Zayed och Grand Mosque, åker genom
Abu Dhabi Corniche, gör ett fotostopp vid Emirates Palace
Hotel och besöker Abu Dhabi Heritage Village. Rundturen
avslutas på kryssningsterminalen där vi kliver ombord och
checkar in på Celebrity Constellation. Nu väntar 15 nätters
kryssning! Vi bor i bekväma utsides dubbelhytter med balkong och varje dag ingår helpension, dvs frukost, lunch och
middag. Även hamnavgifter och dricks är inkluderat. Vi lämnar
Abu Dhabi kl 18.00.
Varje kväll njuter vi av 3-rätters middagar tillsammans.
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Abu Dhabi			
avresa 18.00
Dubai				
07.00 - 16.00
Muscat, Oman			
12.00 - 20.00
Till havs
Till havs
Mumbai (Bombay), Indien		
06.00 - 17.30
Goa, Indien			
10.00 - 21.00
New Mangalore, Indien		
09.00 - 17.00
Cochin, Indien			
08.30 - 18.00
Till havs
Colombo, Sri Lanka		
07.00 - 17.00
Till havs
Till havs
Phuket, Thailand			
11.00 - 21.00
Till havs
Singapore			ankomst 07.00

Dag 18, 21 jan
Efter en mellanlandning är vi tillbaka i Köpenhamn. Här väntar vår buss och via Öresundsbron är vi åter i Sverige, efter en
fantastisk och oförglömlig kryssning i Asien!
Pris och avgång

4/1 - 2019

48 450:-

I resans pris ingår: Bussresor, broavgifter, flygresa Köpenhamn-Dubai i ekonomiklass, flygresa Singapore-Köpenhamn i ekonomiklass,
1 natt i dubbelrum i Dubai inkl frukost, all transfer, lokalguide i Abu
Dhabi och Singapore, middag i Singapore, kryssning 15 nätter i
utsides dubbelhytt med balkong inkl helpension, hamnskatter och
dricks, flygskatter och lokala skatter samt reseledare från Hagestad
Touring under hela resan.

Dag 17, 20 jan
På morgonen kommer vi till hamnen i Singapore. Efter
frukost ombord checkar vi ut och blir mötta av en lokalguide
och buss som tar oss med på en halvdags stadsrundtur.
Vid lunchtid blir vi lämnade i centrala Singapore för några
timmar på egen hand. På kvällen blir vi upphämtade vid
samma ställe och åker till en restaurang där vi äter vår sista
gemensamma middag på resan. Mätta och belåtna åker vi till
flygplatsen där flyget avgår strax efter midnatt.

Tillägg: Classic Dryckespaket: 55 USD/person och dag (2017
års pris)
Enkelrumstillägg:		

29750:-

OBS! Anmälningsavgiften är 2000:-/person (del av priset) och betalas 10 dagar efter bokning. Resterande betalas senast 60 dagar före
avresa.
Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

OBS! Priset är preliminärt då flyget ej är
bokningsbart än.

Hagestad Touring AB
Gamla Mälarhusvägen 164 * S-271 77 Löderup
Tel +46(0)411-52 41 75 * Fax +46(0)411-52 48 75
info@hagestadtouring.se * www.hagestadtouring.se
Bg 5804 - 3266

