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Kryssning genom Panamakanalen 
Los Angeles till Miami 

2023:  14 april och 17 november  

2024:  10 januari  

 

Panamakanalen knyter samman världen 

Har du också en dröm att kryssa genom den mytomspunna 

Panamakanalen? Kanalen anses vara bland de största och svåraste 

ingenjörsprojekt som någonsin genomförts. Vi skulle vilja kalla det 

världens åttonde underverk! Med sina 77 kilometer bryter den genom 

Panamas landskap och förbinder Atlanten med Stilla havet. 

 

En fantastisk upptäcktsresa genom Centralamerikas äldsta historia 

med en mångfald av naturupplevelser med tropisk natur och ett 

spännande djurliv. 

 

 

http://www.gocruising.se/
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Flyg – Utresa  
Flyg från Stockholm* till Los Angeles,  
 
*Andra avreseorter på förfrågan 
 

Hotell i Los Angeles, 2 nätter 

 
Kryssning med besök på följande resmål 
16 dagar och 15 nätter 
 

Dag 1 Los Angeles  16:00 
Dag 2 Till havs   
Dag 3 Cabo San Lucaz 11:00 19:00 
Dag 4 Puerto Vallarta 12:00 21:00 
Dag 5 Till havs   
Dag 6 Acapulco 08:00 17:00 
Dag 7 Till havs   
Dag 8 Puerto Quetzal, Guatemala 07:00 17:00 
Dag 9 Till havs   
Dag 10 Panama City, Panama 18:00  
Dag 11 Panama City, Panama  22:00 

Dag 12 Transit Panamakanalen   
Dag 13 Cartagena, Columbia 10:00 17:00 
Dag 14 Till havs   
Dag 15 Till havs   
Dag 16 Miami, Florida 07:00  
    

 
Flyg – Hemresa  
Flyg från Miami till Stockholm*  
 

 

 

 

 

 

http://www.gocruising.se/
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Pris från 24 995 SEK per person  
 

I priset ingår 

• Flyg från Stockholm, Köpenhamn, Göteborg eller Linköping inkl ett 

incheckat bagage t/r 

• 2 nätter på hotell i Los Angeles innan kryssningen 

• 15 nätters kryssning i vald hyttkategori 

• Helpension *** 

• Aktiviteter och underhållning ombord 

• Gym ombord 

• Hamnavgifter och skatter 

• Lagstadgad resegaranti 

 

*Måltider i specialrestaurangerna mot extra kostnad, betalas ombord 

 

Observera att så länge inget är bokat kan pris och platstillgång komma ändras. 

 

Avresa den 14 april genomförs med NCS Encore 

 

 

  

http://www.gocruising.se/
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NORWEGIAN BLISS 

Passagerare: 4004 

Besättning: 1716 

Längd: 333 m 

Tonnage: 168 000 

Antal däck: 20 

Byggår: 2018 

Registreringsland: Bahamas 

Norwegian Bliss är ett av Norwegian Cruise Lines nyaste fartyg. Jungfruturen gick av 

stapeln sommaren 2018. Ombord finns ett mycket stort utbud av underhållning och 

aktiviteter, oavsett om du vill dansa hela natten eller slappna av i bubbelpoolen. Testa 

gärna vattenrutschbanan, minigolfbanan eller varför inte också gokartbanan? 

Ombord finns också ett lyxigt spa och gym. 

När det är dags att äta har du närmare 20 restauranger att välja på. NCL:s koncept 

Freestyle cruising – restaurangkonceptet som innebär att du kan äta var du vill, när du 

vill – innebär att det inte finns några fasta middagstider. Överallt finns bildskärmar 

som visar fartygets alla restauranger, deras öppettider och tillgänglighet. 

Precis som matupplevelserna är underhållningen utspridd över hela fartyget. I 

teatern kan du se allt från Broadway-musikaler till magiker. Bland mycket annat finns 

dessutom cocktailbaren Mixx, The Cellars Wine Bar och utomhusnattklubben Spice 

H2O. Klädkoden är informell, du kan klä dig hur du vill, men kvällstid 

rekommenderas lite finare klädsel, till exempel klänning/skjorta eller kavaj. 

Exempelbilder på hur hytterna kan se ut: 

Fönsterhytt:                                        Balkonghytt:                                     Minisvit: 

 

http://www.gocruising.se/
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