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GRUPPRESA MED KOCH & LJUNGBERG 
SAN FRANCISCO OCH KRYSSNING TILL ALASKA, 4 – 17 MAJ 2019 

 

FLYG 
 
Sträcka  Datum Avgång Ankomst Flygbolag   
Köpenhamn – San Francisco  4 maj 12.25 14.45 SAS 
San Francisco - Köpenhamn 16 maj 17.35 13.15 (17/5) SAS 
 
Alla tider angivna i lokal tidzon. 
 

SAN FRANCISCO  
 

   
 
San Francisco är en av USA:s häftigaste och populäraste storstäder. Här finns massor av sevärdheter, restauranger 
och ett charmigt nöjesliv. Hela staden breder ut sig över ett antal soliga kullar vid Stilla havskusten. Karakteristiskt 
för San Francisco är de branta backarna, spårvagnarna, världens mest berömda hängbro - Golden Gate Bridge och 
Alcatraz. Strax norr om San Francisco finns de välkända vindistrikten Sonoma och Napa Valley och några timmar 
österut ligger Yosemite National Park. 
 

HOTELL I SAN FRANCISCO 
 
Sheraton Fisherman’s Wharf**** 

Länk till hemsida: https://www.marriott.com/hotels/travel/sfosi-sheraton-fishermans-wharf-hotel/  
 

   
 
Hotellet är beläget i ett av San Franciscos mest berömda områden, Fisherman’s Wharf. Härifrån har ni nära till flera 
av stadens sevärdheter såsom Pier 39, Alcatraz och stadens kända spårvagnar. Rummen är rymliga och modernt 
inredda i ljusa färger. Hotellet har en uppvärmd utomhuspool samt trevliga utrymmen för avkoppling. 
 

mailto:ina@koch-ljungberg.se
../../../../../../Grupper%202016%20pågående/HOAB%20okt-16/www.koch-ljungberg.se
https://www.marriott.com/hotels/travel/sfosi-sheraton-fishermans-wharf-hotel/


 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sweden | Phone +46 (0)40 47 34 44 

ina@koch-ljungberg.se| www.koch-ljungberg.se 
  

 

PRINCESS CRUISES, ALASKA 6 - 16 MAJ 2019 
 

   
 
Kryssningen inleds med en spännande segling under en av världens mest berömda broar, den ikoniska Golden Gate 
Bridge. Vi seglar norrut längs USA:s västra kust till Alaskas legendariska Inside Passage, som är en av världens 
vackraste vattenvägar. Kryssningen garanterar en naturnära upplevelse där vi besöker charmiga kustsamhällen, 
beskådar vackra glaciärer och kan njuta av Alaskas prakt och avkopplande dagar till sjöss. 
 

PROGRAM 4 – 17 MAJ 2019 
 
Dag 1, 4 maj 2019 
 
Avresa från Köpenhamn med SAS. Vi landar i San Francisco på 
eftermiddagen, lokal tid kl. 14.45.  
 
Vid ankomst till San Francisco har vi en Meet & Greet där en 
representant/guide från vår samarbetspartner möter upp oss. Efter att alla 
passerat passkontrollen och hämtat sitt bagage, visar guiden oss till den 
väntande transferbussen. Vi färdas sedan till vårt hotell där vi ska bo de 
kommande dagarna, Sheraton Fisherman’s Wharf. 
 
Vid ankomst checkar vi in och har resterande del av eftermiddagen och 
kvällen fri på egen hand. Tid finns till återhämtning efter den långa resan 
eller så kan man upptäcka de närliggande omgivningarna i trevliga 
Fisherman’s Wharf. 
 
Övernattning på Sheraton Fisherman’s Wharf. 
 
Dag 2, 5 maj 2019 
 
Efter en härlig frukostbuffé väntar den här dagen en halvdags sightseeing i 
San Francisco med privat engelsktalande guide. Under förmiddagen får vi se 
många av San Franciscos sevärdheter. 
 
Lunch på egen hand. All världens mat finns representerad i San Francisco, 
men förstås finns också många restauranger som serverar typisk kalifornisk 
mat. I Fisherman’s Wharf finns många trevliga restauranger som serverar 
fisk och skaldjur. Passa på att besöka restaurangen Chart House, där man 
även har fin utsikt över San Francisco-bukten och fängelseön Alcatraz. 
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Eftermiddagen och kvällen fri på egen hand. Det är enkelt att ta sig runt i 
den här ”lilla”storstaden. Det mesta nås på promenadavstånd, annars är det 
bara att hoppa på en av stadens berömda spårvagnar och ta en åktur 
uppför kullarna, som San Francisco är uppbyggd på. 
 
Övernattning på Sheraton Fisherman’s Wharf. 
 
Dag 3, 6 maj 2019 
 
Njut av en sista frukost på hotellet innan det är dags för utcheckning. 
Vi har sedan en transfer som tar oss till fartyget. Efter incheckning sker en 
enklare säkerhetskontroll och därefter är vi klara för ombordstigning på 
Grand Princess. 
 
Grand Princess har plats för 2 600 gäster och antalet 
besättningsmedlemmar är hela 1 150. Atmosfären ombord är elegant och 
kryssningen bjuder på spännande destinationer, bländande underhållning 
och, icke minst, fantastiska matställen ombord. Helpension ingår under hela 
kryssningen. 
Senare på eftermiddagen kryssar vi ut från San Francisco och påbörjar vår 
resa norrut mot Alaska. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 4, 7 maj 2019 
 
Dagen spenderas till havs och vi kan njuta av god mat och trevligt utbud av 
underhållning och aktiviteter ombord.  
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 5, 8 maj 2019 
 
Dagen spenderas till havs och vi kan njuta av god mat och trevligt utbud av 
underhållning och aktiviteter ombord. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 6, 9 maj 2019 
 
Vi njuter av en härlig förmiddag ombord på fartyget för att tidig 
eftermiddag ankomma till vår första destination i Alaska, Juneau, som 
bjuder på vackra glaciärer och fantastisk utsikt över de omkringliggande 
bergen. 
 
Juneau grundades av Joe Juneau som på 1880-talet letade efter guld i 
trakterna. Här upptäcktes sedermera tre av världens största guldgruvor. 
Efterhand som guldgruvorna senare stängde, ersattes de av statlig 
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verksamhet i samband med att Juneau blev delstaten Alaskas huvudstad. 
 
Idag bor cirka 30 000 personer i Juneau som är en av världens största städer 
till ytan sett. 
 
Senare på kvällen lämnar vi Juneau och sätter kurs mot nästa destination. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 7, 10 maj 2019 
 
Tidigt på morgonen når vi fram till Skagway som i slutet av 1800-talet var 
Alaskas mest befolkade stad, tack vare guldrushen. Det var till Skagway som 
de flesta människor kom, då det sades att det var den kortaste vägen till 
Klondike. Idag är Skagway en liten ort med färre än 1000 invånare – dock 
går det fortfarande att känna känslan av guldrushens era. 
 
Senare på kvällen lämnar vi Skagway och fortsätter mot resans nästa anhalt. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 8, 11 maj 2019 
 
På morgonen når vi Glacier Bay National Park, kanske den största 
höjdpunkten under vår kryssning. Dagen bjuder på fantastiska vyer över de 
mäktiga glaciärformationerna. Oavsett var på fartyget man befinner sig kan 
man beskåda den vackra, dramatiska naturen och kanske även uppleva när 
stora isblock lossnar och faller ner i havet med enorm kraft. 
 
Vi kan också passa på att spana efter Alaskas spännande djurliv såsom 
vithövdade havsörnar och valar. Tips är att medta en bra kikare under 
resan! 
 
På eftermiddagen lämnar vi sedan Glacier Bay National Park och kryssar 
vidare söderut mot nästa destination. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 9, 12 maj 2019 
 
På morgonen kommer vi fram till Ketchikan som även brukar kallas för 
Alaskas ”första stad”. Det var hit alla nådde först, på sin resa norrut, i jakten 
på guld. Staden ligger på en ö och var ursprungligen ett fiskeläge som 
tillhörde ursprungsbefolkningen. I Ketchikan finns ett rikt kulturarv med 
bland annat världens äldsta samling av totempålar och besökare till staden 
ges också möjlighet att upptäcka hur olika stammar av 
ursprungsbefolkningen levde förr. 
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Tidigt på kvällen kryssar vi vidare söderut mot vårt nästa mål. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 10, 13 maj 2019 
 
Dagen spenderas till havs och vi kan njuta av god mat och trevligt utbud av 
underhållning och aktiviteter ombord. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 11, 14 maj 2019 
 
På morgonen kommer vi fram till Victoria i British Columbia. Staden 
grundades 1843, men blev redan 5 år senare en brittisk koloni. 
Idag andas staden gammaldags charm och är känd för vackra byggnader 
och miljöer med tydliga spår från tiden som brittisk koloni.  
 
På eftermiddagen lämnar vi Victoria och kryssar tillbaka mot San Francisco. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 12, 15 maj 2019 
 
Dagen spenderas till havs och vi kan njuta av god mat och trevligt utbud av 
underhållning och aktiviteter ombord. 
 
Övernattning Grand Princess i vald hyttkategori. 
 
Dag 13, 16 maj 2019 
 
Ankomst till San Francisco på morgonen. Är man morgonpigg kan man med 
fördel ta sig ut på däck och njuta av utsikten när vi kryssar in i San 
Francisco-bukten. 
 
Efter frukost checkar vi ut och avstigning sker sedan i förutbestämda 
grupper. Under tiden vi inväntar avstigning kan vi passa på att koppla av i 
fartygets lounger. 
 
Efter avstigning väntar en transfer på oss och kör oss ut till flygplatsen.  
Kl. 17.35 lyfter vi från San Francisco mot Köpenhamn. 
 
Dag 14, 17 maj 2019 
 
Vi beräknas landa i Köpenhamn kl. 13.15. 
Vår resa lämnar oss med bestående minnen av spännande resmål, vacker 
natur, god mat och dryck samt trevligt sällskap! 
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BERÄKNAT PRIS 
 

Beräknat pris per person, baserat på vald hyttkategori: 
 
Balkonghytt  SEK 39 650:- per person SEK 37 300:- per person  
Tillägg för enkelrum/hytt SEK 23 000:  SEK 22 600:- per person 
  
Utsideshytt  SEK 36 550:- per person  
Tillägg för enkelrum/hytt SEK 19 900:-   
 
 
 
Priserna ovan inkluderar: 

▪ Flyg i ekonomiklass t/r enligt ovan tidtabell  
▪ Dagsaktuella flygskatter, säkerhetsavgifter, bränslekostnader 
▪ Incheckat bagage samt handbagage 
▪ Måltider på flyg t/r 
▪ Meet & Greet med ankomsttransfer i San Francisco  
▪ 2 nätter på Sheraton Fisherman’s Wharf, San Francisco, del i dubbelrum 
▪ Frukost dagligen i San Francisco 
▪ Halvdags sightseeing i San Francisco med engelsktalande guide 
▪ Transfer från hotell i San Francisco – fartyget 
▪ 10 dagars Alaska-kryssning med Grand Princess, del i dubbelhytt av vald hyttkategori 
▪ Helpension under kryssningen 
▪ Dricks under kryssningen 
▪ Transfer från fartyget – San Francisco flygplats 
▪ Svensktalande färdledare under hela resan 

 
Tillval: 

▪ Utflykter under kryssningen. Dessa kan förbokas eller bokas ombord 
 
Ingår ej: 

▪ Avbeställningsskydd och reseförsäkring 
▪ Måltider som inte nämns ovan 
▪ Dryck 
▪ Övriga utgifter och utflykter som inte nämns ovan 
▪ Kostnader för inresetillstånd till USA och Kanada 

 
Ovan pris är beräknat på 26 resenärer samt baserat på för dagen gällande valutakurser (per 2018-10-09). Vi 
reserverar oss för förändringar av dessa och valutakurs fastställs vid slutbetalning. 
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ANMÄLAN – SISTA DAG 17 JANUARI 2019 
 

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.  
Sista anmälningsdag är den 17 januari 2019, om inte resan är fullbokad innan dess. 
Anmälan görs via mail till bokning@koch-ljungberg.se eller via telefon 040-47 34 44 
 

BETALNING 
 

En deposition på 20 % ska betalas vid anmälan. Denna deposition är inte återbetalningsbar vid en eventuell 
avbokning (återbetalning sker givetvis om inte resan blir av på grund av för få anmälda deltagare). 
Slutbetalning sker 11 mars 2019. 
 

AVBOKNING 
 

Depositionen återbetalas inte vid en eventuell avbokning.  
Efter slutbetalningen den 11 mars 2019 medges ingen återbetalning. 
 

BAGAGE 
 

Ni får checka in vars en resväska á 23 kg ombord på flyget samt medta vars ett handbagage á 8 kg. 
 

INRESETILLSTÅND OCH PASS 
 

För svenska medborgare behövs inresetillstånd till både USA och Kanada. Passet ska enligt gällande regler vara 
giltigt vid hemresa. Vi rekommenderar dock att passet är giltigt minst 6 månader vid hemresa. 
Vi kommer att behöva kopior på era pass. Vänligen skicka in dessa till oss så snart som möjligt efter att ni anmält er. 
 
USA 
För USA ansöker man om så kallad ESTA, kostar cirka 14 USD per person.  
Ansökan görs här https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1  
Kanada 
För Kanada ansöker man om så kallad ETA, kostar cirka 7 CAD per person. 
Ansökan görs här https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-
canada/eta/apply.html  
 

MÅLTIDER 
 

Meddela eventuella allergier eller andra restriktioner i god tid. 
 

VACCINATIONER 
 

Vi rekommenderar att ni konsulterar er vårdcentral/vaccinationscentral.  
 

RESEHANDLINGAR 
 

Skickas ut cirka 30 dagar innan avresa. 
 

ÖVRIGT 
 

Alla flygtider ovan är preliminära och kan komma att ändras. 
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Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan i händelse av för få anmälda deltagare. Ett sådant beslut tas efter sista 
anmälningsdatum. Vid inställd resa återbetalas erlagd deposition. 
 
Övriga villkor hänvisar vi till SRF:s allmänna villkor för paketresa: 
http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor 
 
Malmö, 11 oktober 2018 
 
Ina Borgström 
Koch & Ljungberg Tours and Travel 
Tel: 040-473444 
ina@koch-ljungberg.se  
info@koch-ljungberg.se 
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