
KARIBIEN KRYSSNING TILL SEX OLIKA LÄNDER MED FOLKE WEST 

USA – Cayman Island – Colombia – Panama – Costa Rica - Mexico 

Dag 1, 26.1. Fort Lauderdale 

Flyg till Miami, transfer till vårt strandhotell i Fort Lauderdale  
 
Dag 2 27.1. Miami  
Frukost på hotellet. Heldags rundtur i Miami med lunch.  
 

Dag 3 28.1. Stig ombord! 

Frukost på hotellet, transfer till hamnen. Välkomstmiddag och premiärshow i fartygets teater 
 
Dag 4, 29.1. Till havs! 

En skön dag till havs, Ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med Celebrity Reflexions enorma utbud av 
underhållning och exklusiva restauranger. Vår svenskspråkiga kryssningsklubb sammanträder före 
middagen där Folke berättar om resans olika exkursioner.    

Dag 5 30.1. George Town, Grand Cayman 

Vi anländer på morgonen till Grand Cayman öarna som upptäcktes av Columbus år 1503. Nuförtiden är 
Cayman känd som ett investeringscentrum med stor mängd internationella banker. Här hittar man dock 
inte några skyskrapor utan en idyllisk by betonad stad med pepparkakshus. Cayman som består av tre 
små öar är en självständig stat men fortfarande medlem i det Brittiska Samväldet. Engelska är 
huvudspråket och Queen Elisabeth är statsöverhuvud. Under vår rundtur besöker vi bland annat en av 
världens berömdaste havssköldpadde forskningsstationer.  
 

Dag 6 31.1. Till havs!  

Om man så vill kan man inleda dagen med frukost på hyttens balkong. Kanske kunde det vara aktuellt 
med Yoga eller Zumba på gymmet eller sköna behandlingar på Spa avdelningen, Vår svenska 
kryssningsklubb sammanträder igen före middagen då Folke berättar om kryssningen nästa 
destinationer. 
 
Dag 7, 1.2. Cartagena, Columbia 

1533 grundade Cartagena är säkerligen bäst restaurerade spanska kolonial staden i hela Amerika med 
en mängd vackra kyrkor och välbehållna palats innanför Gamla Stan murar. Cartagena brukar kallas de 
blommande balkongernas och statyernas stad och ger sannerligen skäl för sitt smeknamn, Stadsbilden 
präglas av ett flertal små vackra skvärer och idylliska gränder. Vår stadsrundtur tar oss på en vandring 
genom den historiska gamla stan med både museum- och kyrkobesök.   
  

Dag 8. 2.2. Colon, Panama  
Celebrity Reflection anlöper Colon, som är Panama Kanalens Atlantiska hamn. Folke har bott längre 
tider i Panama och erbjuder därför en privat utfärd där vi besöker den 1914 grundade Panama kanalen 
samt Panama City som är Stilla Oceanen kustens äldsta stad men samtidigt en ultramodern metropol. 
På eftermiddagen hinner vi ännu med Ella Drua en tvättäkta indianby. På kryssningsklubbens 
kvällsmöte redogör Folke on Panama Kanalens intressanta historia.  

 
Dag 9. 3.2. Puerto Limón, Costa Rica 

Puerto Limon är en verklig banan hamnstad, varifrån Costa Ricas berömda bananer skickas ut till hela 
världen. Costa Rica rankas som en av världens främsta ekologiska destinationer och även här var 
Kolumbus först på plats och döpte trakten till Costa Rica, den rika kusten, med vilket han menade 
rikedom på frukter, blommor, växter och djur. Vår utfärd tar oss till Tortgueros djungelkanaler och 
bananodlingar samt avslutningsvis den färggranna marknaden.   



Dag 10. 4.2. 
Efter tre dagar av besök känns det skönt med en vilodag ombord. På kryssningsklubben berättar Folke 
om Maya kulturens uppståndelse, glanstid och undergång.  
 
Dag 11 5.2. Puerto Costa Maya, Mexiko 

Costa Maya var under Maya perioden en stor hamn- och marknads stad med handelsförbindelser till 
både Nord- och Syd Amerika. Under vår utfärd besöker vi Maya ruiner, små byar och färggranna 
marknader samt sköna stränder.  
 
Dag 12 6.2. Cozumel, Mexiko 

Cozumel är då orten där man verkligen kan fördjupa sig i Maya dynastins fantastiska kulturella arv. 
Ruinstaden Tulum är nämligen exceptionellt välbevarad och dess fantastiska läge invid havet tyder på 
att det i tiderna var en semesterstad för den kulturella och religiösa eliten. Tulum har en stor marknad 
med typiska indianprodukter där man kan inhandla souvenirer till ett vettigt pris. Det bjuds på lätt lunch 
på en trevlig strand med goda sim möjligheter.   

Dag 13 7.2. Sista dagen till havs 

Nu är det hög tid att ännu utnyttja alla de olika aktiviteter som vårt kryssningsfartyg erbjuder. På 
kryssningsklubben sorterar vi igenom vår bildskörd från de olika dagarna till en minnesvärd 
bildkavalkad. Sedan blir det festlig avskedsmiddag och fartfylld farewell show i teatern     
 
Dag 14. 8.2. Fort Lauderdale, Miami 
Vi anlöper Forte Lauderdale och vi har gott om tid att bekanta oss med de kommersiella frestelserna i 
Miami. 
 
Dag 15 9.2. Miami 
Förmiddagen ännu ledig och efter lunch blir det avfärd till flygfältet. 

 Dag 16 10.2. Tillbaka i Finland  
 

Celebrity Reflexion är ett lyxigt fartyg med bekväma hytter, gourmet mat och drycker, samt strålande 
underhållning. Celebrity Line har flera gånger utsetts till Karibiens bästa rederi. Rutten tar oss till sex 
länder och erbjuder högintressanta utfärder. Resan är tvåspråkig med daglig svensk kryssklubb dör 
Folke föreläser om de olika destinationerna.  

All Inclusive pris med balkonghytt 3551.- per person  

www.resansvanner.fi 

för mera information:  

folkewest.travelclub@gmail.com,  

telefon/texta: 045-2684066 

 

 

Måltidskoder: A – frukost, L – lunch, P – middag, PH – halvpension, underhållning. TH – helpension, AI 

– All Inclusive 


