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Bahamas CruisingBahamas Cruising
VERTREK: MIAMI
 04/01 - 01/02 - 15/02 - 29/02 - 07/03 - 23/05 -
 30/06 - 14/07 - 05/09 - 19/09 - 03/10 - 14/10/20.
Duur: 8 dagen / 7 nachten        
   
DAG 1: AANKOMST TE MIAMI
Bij aankomst, shuttle transfer per autocar (samen met andere personen) van 
de luchthaven naar het gereserveerde hotel Four Points Sheraton of Marriott 
Courtyard Miami Beach (of gelijkwaardig). Logies

DAG 2: MIAMI BEACH
De dag start met een halve dag stadsverkenning. Tijdens deze sightseeing 
trip ontdekt u ‘downtown’ Miami, de haven, Little Havana, Coconut Grove en 
geniet u ook van een boottocht op de Intercoastal Waterway. De namiddag is 
vrij voor eigen verkenning of voor wat ontspanning aan het strand.

DAG 3: MIAMI BEACH – VERTREK CRUISE
Vrije voormiddag. Na de middag, vrije transfer (niet inbegrepen) naar de 
haven en inscheping aan boord van het cruiseschip Norwegian Sky. Hier 
begint uw vakantie op zee. Afvaart voorzien (onder voorbehoud) om 17u.

DAG 4: MIAMI - GRAND BAHAMAS ISLAND  08U.-17U.
Vandaag ontdekt u een stukje van dit prachtige eiland met verrukkelijke 
stranden, schaduwrijke pijnbossen en dromerige dorpjes, dit alles in schril 
contrast met de drukte van de vakantiestad Freeport. Maak een wandeling 
van het roze Port Authority Palace naar de Internatinal Bazar of geniet van 
het strand bij Port Lucaya.

DAG 5:  GRAND BAHAMAS ISLAND – NASSAU  08U.-18U.
Het kleinere eiland New Providence schopte het van piratennest tot 
belangrijkste eiland van de Bahamas’s met de sprankelende hoofdstad 
Nassau. U vindt er een unieke sfeer van koloniale pracht en een spectaculaire 
vakantie-glamourwereld. U kan er een tocht per koets maken door de 
historische straatjes, genieten van de stranden bij Cable Beach of op Paradise 
Island of u uitleven in de talrijke soevenierwinkeltjes langs Straw Market.

DAG 6: NASSAU – GREAT STIRRUP CAY 08U.-17U.
(NCL’S PRIVATE ISLAND) 
In deze archipel van ontelbare kleine eilanden is Great Stirrup Cay uw 
aanlegplaats voor vandaag. Het wordt vooral een dag van ontspannen en 
genieten van de stilte en de natuur: zonnen, wandelen, snorkelen, barbecue 
op het strand,… !

DAG 7: GREAT STIRRUP CAY – MIAMI
Na enkele uren varen bereikt U Miami en ‘s morgens rond 7u. legt de Norwegian 
Sky aan. Na ontscheping kan U meteen naar het gereserveerde hotel Marriott 
Courtyard Miami Beach (of gelijkwaardig) – geen transfer voorzien – en de 
rest van de dag is vrij voor eigen verkenning of voor shopping. 

DAG 8: VERTREK UIT MIAMI
Vrije voormiddag. Daarna shuttle transfer (samen met andere personen) van 
het hotel naar de luchthaven van Miami. Terugvlucht of individuele verlenging 
mogelijk mits supplement.

WINGS ‘N WHEELS STELT VOLGENDE PACKAGE VOOR:

- 7 Overnachtingen, waarvan:
 4 nachten aan boord van het cruiseschip in vol pension en
 3 nachten op basis van het hotel Marriott Courtyard Miami Beach of 

hotel Four Points Sheraton (of gelijkwaardig) - enkel logies.
- Shuttle transfer per autocar van Miami Airport naar het hotel dag 1, 

en van het hotel naar Miami Airport op dag 8.
- Dag 2: halve dag sightseeing tour van Miami (ong. 3 1/2u.) met 

Engelssprekende gids.
- De lokale taksen, port charges en government fees

Prijs op aanvraag via uw reisagent.
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