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På denne turen får vi oppleve mange
kjente plasser langs Californias kyst. Vi flyr
med Norwegians «Dreamliner» direkte
mellom Oslo og Los Angeles begge veger.
Vi får et opphold i Los Angeles før vi
fortsetter på en ukes cruise med Princess
Cruises.

Dag 1: Værnes  Oslo  Los Angeles
Avreise med Norwegians fly fra
Værnes til Oslo kl. 12.00. Kl. 15.55
avreise med «Dreamliner» direkte til
Los Angeles. Ombord inngår 2
måltider. Vi lander i Los Angeles kl.
17.40, lokal tid. Buss til hotell i
Marina del Ray hvor vi skal bo i 3
netter på Hotel Jamaica Bay. Her
finner vi den kjente Venice Beach.

Dag 2: Los Angeles, utflukt
På formiddagen blir det en byrundtur
med lokal guide. Vi får se bydelen
Santa Monica, Bel Air og Beverly
Hills der mange rike og berømte
personer bor. I Hollywood ser vi på
hånd og fotavtrykk etter ulike
filmstjerner. Her finner vi også Walk
of Fame hvor verdensstjerne har fått
sin stjerne med navn nedlagt på
fortauet. Felles middag på kvelden.

Dag 3: Los Angeles, utflukt
Denne dagen blir det muligheter for en
utflukt med besøk på Universial
Studios. Her kan man se kulissene
hvor mange kjente filmer er innspilt i
tillegg til ulike opplevelser og
attraksjoner. Inngang ikke inkludert i
turens pris.

Dag 4: Marina del Rey  San Pedro,
cruise
På formiddagen kjører vi sørover til
cruiseskipterminalen som ligger i San
Pedro. Kl. 16.00 er det avgang med

Princess Cruises sin båt «Ruby
Princess». Vi skal være ombord i 7
netter på et cruise langs kysten av
California. Frokost, lunsj og middag
ombord.

Dag 5: Til havs
På dagen går skipet nordover langs
kysten. Man kan benytte de ulike
tilbud, aktiviteter og underholdning
ombord.

Dag 6: Anløp San Francisco
Vi går under den kjente broen «Golden
Gate» og ankommer San Francisco
tidlig på morgenen. Avgangen er ikke
før kl. 23.00 på kvelden. Man kan
delta på ulike utflukter. Man kan
besøke piren på Fishermans Wharf
hvor vi finner mange mindre butikker i
gammel stil. Herfra er det utsikt til
fangeøya Alcatraz. Byen er bygd i et
kupert område over mange høyder.
Gatenettet er imidlertid rektangulært
og det fører til mange svært bratte
bakker. Byen er også kjent for sin
spesielle kabelbane. Man kan besøke
bydelen Chinatown og den nye
bydelen Union Square hvor man finner
byens forretningsstrøk.

Dag 7: Anløp Monterey
Monterey er en kystby litt sør for San
Fransisco. Byen begynte som en
katolske misjonsstasjon og var mellom
1777 og 1849 hovedstad i California
under henholdsvis Spania, Mexico og
USA.Byen har et stort akvarium og
gamle fabrikkbygninger er omgjort til
flotte butikker og restauranter.

Dag 8: Til havs
På dagen går båten sørover langs
kysten og man kan nyte livet ombord.

Dag 9: Anløp San Diego
San Diego er den nest største byen i
California og ligger helt i sør på
grensen til Mexico. Byen har mildt
klima og er hjemmehavn til mange
skip i den amerikanske marinen.

Dag 10: Anløp Ensenada, Meixco
Dagens anløp er i den meksikanske
byen Ensenada, en viktig turistby for
amerikanerne. Her kan man oppleve
mexikansk kultur, mat og drikke.

Dag 11: Los Angeles
Skipet ankommer San Pedro på
morgenen. Det blir transport til
Sheraton Gateway Los Angeles Hotel,
like ved flyplassen. På ettermiddagen
tid på egen hånd før felles middag på
kvelden.

Dag 12  13: Los Angeles  Oslo 
Værnes
Dagen disponibel før flyavgang på
kvelden. Avreise med «Dreamliner»
kl. 22.30. Det inngår 2 måltider
ombord. Ankomst Oslo kl. 17.40 på
ettermiddagen dag 13 (mandag
16.oktober). Videre med Norwegian
fra Oslo kl. 20.20 og ankomst Værnes
kl. 21.15.

Avreisedato: 4.oktober
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Oslo  Los Angeles

tur/retur m/ 2 måltider ombord hver veg.
· 4 hotellovernattinger
· 7 netters cruise med Princess Cruises
· 11 frokost
· 6 lunsj
· 9 middag

13 DAGERkr. 24.550,
Enkeltrom hotell: kr. 2.200,
Singellugar, cruise: kr. 7.780,
Utvendig lugar m/balkong: kr. 3.600, p.p.
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Praktiske opplysninger

Fly: utreise, onsdag 4.oktober:
DY757 Værnes TRD 12.00  12.55 OSL Gardermoen
DY7083 Gardermoen OSL 15.55  17.40 LAX Los Angeles
Flybilletter utleveres på Værnes

Fly: hjemreise, søndag 15.oktober / mandag 16.oktober:
15.okt DY7084 Los Angeles LAX 22.30  17.45 OSL Gardermoen
16.okt DY770 Gardermoen OSL 20.20  21.15 TRD Værnes

Bagasje på fly:
På flyreisene er det inkludert en koffert på inntil 20 kg og 10 kg i håndbagasje.
Ved retur til Norge med mellom landing på Gardermoen, vil bagasjen
tollklareres og sendes videre til destinasjon i Norge.

Valuta:
Det vil være en fordel å ha vekslet et mindre beløp i Amerikanske Dollar (USD)
før avreise. Videre kan ulike kredittkort benyttes spesielt ved større innkjøp og
for uttak av kontanter.

Pass: Onlinevisum USA
Vedlagt følger et skjema for passinformasjon. Denne informasjonen brukes til å
forhåndsregistrere nødvendige opplysninger i forbindelse med innreise.Om du
ønsker å gjøre denne jobben selv er nettsiden:

ESTA elektronisk reiseautorisering: https://esta.cbp.dhs.gov/
Husk å gi oss beskjed om at du har utført registreringen selv.
NB! Man må ha maskinlesbart pass, og det må være gyldig i 6 måneder etter
hjemkomst.Hvis personaliasiden i passet har løsnet, må det byttes.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

NB! Flasker kjøpt utenfor flyplassen før hjemreise pakkes ned i koffert i sendt
bagasje. De er ikke tillatt medbragt gjennom sikkerhetskontrollen.

FFiisshheerrmmaannss WWhhaarrff RRuubbyy PPrriinncceessssUUnniioonn SSqquuaarree
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Praktiske opplysninger cruise
Pass: HUSK GYLDIG PASS og ESTA
Vedlagt følger et skjema for passinformasjon. Denne
informasjonen brukes til å forhåndsregistrere nødvendige
opplysninger i forbindelse med innreise.
Om du ønsker å gjøre denne jobben selv er nettsiden:

ESTA elektronisk reiseautorisering:
https://esta.cbp.dhs.gov/

Husk å gi oss beskjed om at du har utført registreringen selv.
NB! Man må ha maskinlesbart pass, og det må være gyldig
i 6 måneder etter hjemkomst. Hvis personaliasiden i passet
har løsnet, må det byttes.

Opplysningene som etterspørres er:
 Navn, fødselsdato og fødested
 Foreldres fulle navn
 Passnr, utskrevet og utløpsdato
 Hjemmeadresse, tlf, epost
 Nødkontakt hjemme: navn, tlf og epost
 Hotell første natt: Jamaica Bay Inn,

4175 Admiralty Way, CA90292 Los Angeles
 Informasjon om arbeidssted (siste)
 Erklæring ang. sykdom, kriminalitet, m.m.

Registrer opplysninger hos Princess Cruises
Før cruiset skal man registrere person opplysninger m.m.
på Princess Cruises sin løsning:
https://www.princesscruises.no/en/cruisepersonalizer/login
Hvilket bookingnr og person som skal benyttes ved
pålogging er notert på fakturaen.

Opplysningene man trenger foruten de for ESTA:
 Kontaktperson i familien hjemme
 Hotell etter cruise: Sheraton Gateway Los Angeles,

6101 West Century Boulevard, CA90045 Los Angeles
 Kredittkort opplysninger (Visa, Mastercard)

Prisen:
Prisen inkluderer overnatting i valgt lugar, havneavgifter,
alle måltider, obligatorisk tips og underholdning. Man
betaler ekstra for drikke, arrangerte utflukter og annet
privat forbruk som f.eks.skjønnhetsbehandling, frisør og
noen aktiviteter.

Språk
Princess Cruises har besetning fra flere ulike land.
Hovedspråket ombord er engelsk.

Bagasje:
Billett og bagasjelapper utleveres i Los Angeles. Ved
ombordstigning leveres bagasjen fra kaia til lugarene. Ta
med verdisaker i håndbagasje. Vær oppmerksom på at det
kan ta litt tid før bagasjen blir levert på lugaren.

Klær:
Ta med fritidsklær for dagene ombord og til eventuelle
utflukter. Husk badetøy da det er basseng ombord. På de
fleste kvelder kan penere fritidsklær benyttes, skjorte og

bukse for menn, bukser og topp eller skjørt og bluse for
kvinner. En kveld arrangeres formell middag med dress og
slips eller smoking for herrene med tilhørende antrekk for
damene.

Måltider:
Frokost og lunsj serveres i restaurantene med fri
bordplassering. Middag serveres i 2 bordsittinger. Gruppen
spiser middagen samlet med faste bord.

Driks til personalet:
Ombord på cruiset er det tradisjon å gi driks til personalet
for god service. Obligatorisk tips er forutbetalt og inkludert
i prisen, men man kan gi ekstra tips direkte dersom man
ønsker det.

Betaling ombord:
Ombord angis alle priser i Dollar. For å gjøre all betaling så
enkelt som mulig er det innført et kontantløst system
ombord. Når man sjekker inn på terminalen før
ombordstigning får man utlevert lugarkort. Dette er
identifikasjonskort som benyttes ved alle landutflukter og
ved all betaling ombord. Ved innsjekking registreres
samtidig det kort (Visa, Mastercard, Diners Club, American
Express) eller et kontantbeløp som man ønsker å benytte
for betalingen. Ved innsjekking må de personene som skal
benytte kortet signere. Siste kveld/natt ombord får man
utlevert på lugaren en spesifisert faktura over forbruket
ombord. Dersom man ikke har innvendinger, blir beløpet
automatisk belastet betalingskortet.

Strømstyrke:
Hovedstrømstyrken er 110 volt 60 Hz og amerikansk
kontakt (adapter vil være nødvendig). Hårføner finnes på
alle lugarer.

Røyking:
Ombord er det røykeforbud i restaurantene. Røyking er
tillatt på spesielle merkede områder ombord. Det er ikke
tillatt å røyke på lugaren. Dersom det forekommer kan man
bli ilagt et gebyr på $250, for renhold.

Klesvask:
Man kan få vasket klær mot ekstra kostnad.

Alkohol:
Det er ikke tillatt å medbringe alkoholholdig drikkevarer
ved ombordstigning avreisedag eller ved landutflukter.

Lege:
Det finnes en velutstyrt sykeavdeling med lege. Alle
kostnader betales ombord. NB! Ha reiseforsikringen
iorden, «hele verden»

Utflukter:
Utflukter bestilles ombord og belastes kontoen.
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Barnerabatter:
For samtlige turer er det prisreduksjon
på 40% for barn under 12 år forutsatt at
innkvartering skjer i ekstra seng i
dobbeltrom. For ungdom mellom 12 og
15 år kan det også være 25% reduksjon.

Hotellene:
Turens pris er basert på overnatting i
dobbeltrom. Enkeltrom kan i de fleste
tilfeller skaffes. Dette betinger da et
pristillegg, selv om enkeltrom kan være
noe mindre og ha en enklere standard.
Personer som reiser alene, men ønsker å
dele rom med andre reisende, må betale
enkeltromstillegg dersom det på den
enkelte tur ikke finnes andre å dele med.
Dersom det er mangler ved
hotellrommet, skal dette umiddelbart
meddeles reiseleder som vil forsøke å
rette på forholdet. Klager på hotellrom
som kommer etter at turen er avsluttet,
vil kun bli behandlet dersom forholdet
også er tatt opp underveis.

Programendring:
Arrangøren har om nødvendig, rett til å
innstille en tur. Eventuell avlysning skal
meddeles senest 14 dager før avreise.
Ved uforutsette hendelser kan
arrangøren foreta programendring f.eks.
omlegging av reiserute, bytte av
transportmiddel og overnattingssteder.

Avbestilling på grunn av sykdom:
Det anbefales å tegne en
avbestillingsforsikring. Denne dekker fri
avbestilling om deltaker, ektefell, barn,
søsken eller foreldre rammes av akutt
sykdom, ulykke eller død. Dette må
bekreftes av legeerklæring. Legeattest
forelegges Deres forsikringsselskap før
avreise for å få innbetalt beløp refundert.

Reiseforsikring:
Alle må ha en reiseforsikring når man
skal ut på reise. En kombinert forsikring
koster ikke mye og med den er du
dekket om du skulle komme ut for
tyveri, sykdom, hjemtransport, skade og
ulykke.

Europeisk helsetrygdkort:
Ved midlertidig opphold i annet
EØSland eller Sveits, gir Europeisk
helsetrygdkort deg rett til nødvendig
helsehjelp på lik linje med
oppholdlandets egne statsborgere.
Kortet kan bestilles på 2 måter:
1) Nettsiden til HELFO www.helfo.no
2) Ringe Helfo 800 43 573
Det tar opptil ti dager fra du bestiller til
det er i din postkasse.

Pass:
På alle reiser trengs gyldig legitimasjon.
For reiser innenfor Norden godkjennes
førerkort eller andre kort med bilde. For
reiser utenfor Norden er gyldig pass
eneste godkjente legitimasjon.

Klager:
Såfremt en deltaker mener å ha grunn til
å klage over gjennomføringen, må det
fremsettes først til reiseleder som vil
forsøke å rette på forholdet. Eventuell
reklamasjon som ellers ønskes
behandlet, må være innsendt skriftlig
senest 14 dager etter turens slutt. Evt.
kommentar på utlevert svarskjema blir
ikke registrert som reklamasjon.

Alminnelige bestemmelser
For våre arrangerte reiser gjelder:
Alminnelige bestemmelser ifølge Lov
om Pakkereiser av 25.8.95
Forskrifter til loven gitt av Barne og
Familiedepartementet
Reviderte alminnelige vilkår for
Pakkereiser med virkning fra 1.1.97

Påmelding og betaling:
Etter påmelding utsendes bekreftelse og
det blir innkrevd et depositum på
kr. 1.000, per person. På turer med fly
er depositum kr. 2.500, og på cruise kr.
4.000, per person. Turer med kostnad
under kr. 3.000, faktureres uten
depositum. Når påmelding har skjedd, er
bestillingen bindende for kunden ifølge
disse "alminnelige bestemmelser". Det
utsendes nærmere reiseopplysninger
med sluttfaktura som forfaller ca. 4 uker
eller 812 uker (fly og cruise) før
avreise. Mange benytter ulike kredittkort
ved betaling pga. at reiseforsikringer er
inkludert. Belastningen på kortet må ha
skjedd før turen starter. Vi må ha
nødvendige opplysninger ved
betalingsfrist og minimum 10 dager før
avreise. Betaling med kort medfører
gebyr på 2,5% av fakturabeløp.
Påmelding kan skje direkte til oss eller
til de reisebyrå/busselskap hvor De har
hentet eller mottatt katalogen fra.

Priser:
Reisens pris inkluderer de ytelser som er
nevnt i programmet for hver enkelt tur.
Utflukt, entreer m.m. som inngår i
prisen er spesifisert. Arrangør
forbeholder seg rett til å endre reisens
pris dersom skatter, avgifter eller
valutakurser (devaluering) endres. Hvis
prisstigningen utgjør mer enn 10% av
den avtale prisen, kan den reisende
annullere hele reisen. Fra 1.mars 2004 er
det innført merverdiavgift på
personreiser i Norge. Alle oppgitte priser
er inkl. mva.

Avbestilling, uteblivelse:
Fristene for avbestilling og gebyr for dette varierer etter type tur:

Administrasjons gebyr kr. 200,Depositum beholdes 50% av turens pris 100% av turens pris
Bussturer m/hotell og ferje innen 60 dager innen 30 dager 1029 dager mindre enn 10 dager
Turer med flyreiser innen 120 dager innen 90 dager 3089 dager mindre enn 30 dager
Turer med båtcruise innen 150 dager innen 120 dager 60119 dager mindre enn 60 dager

Alle fristene er i henhold til avreisedato for den enkelte tur, og gjelder per person.
Dersom det er andre regler er dette anført under den enkelte tur.

Arrangøren har stilt nødvendige
garantier i henhold til reisegaranti

fondets bestemmelser.




