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FÖLJ MED SEMNOS EVENT
& HOMECOMINGVÄNNERNA

PÅ EN SENSATIONELL RESEUPPLEVELSE!

KÄRA VÄNNER!
Det har varit en glädje för mig och Gloria
att få presentera och visa Alaska för alla
“Homecoming-fans” över hela världen
under de senaste 30 åren. Att uppleva
glaciärer och små pittoreska samhällen
på samma gång som vi njuter av den musik
vi älskar så mycket gör det här legendariska
resemålet ännu bättre och intressant. Men
den här kryssningen tar allting till en helt ny nivå!
Vi är nämligen glada att få berätta om att den här efterlängtade resan
har fått ett tillskott av ett inslag som är lika älskad av våra Homecomingfans: våra rötter i Countrymusiken! Klassisk Country och Bluegrass är
nära kusiner till Southern Gospel, så den här kryssningen kommer att
kännas som en efterlängtad familjeåterträff... Vi hoppas att du följer
med oss på den här resan av helt ojämförligt innehåll och upplägg på
en så spektakulär och fantastisk världsdestination som Alaska.
Alla favoritartister som du känner igen från Homecominginspelningarna
kommer att vara med, och du kommer att få lyssna till dem flera gånger
varje dag. Men tillsammans med dessa musikaliska giganter medverkar
även kristna countrylegender som Larry Gatlin and the Gatlin Brothers,
Bradley Walker och Rory Feek. Dessa artister och musiker, från sina olika
genres, kommer att bjuda på oförglömliga musikaliska upplevelser.
Du kommer att få uppleva och beröras så mycket när vi prisar Gud
tillsammans. Missa inte detta ... en Southern Gospel-kryssning med en
krydda av kristen country!
Och det är inte den enda unika aspekten av den här kryssningen. Vi
kommer också att upptäcka de underbara vattnen kring Stephens
Passage, där valarna nästan är fler än de skogsbeklädda öarna
och vi kommer också bland annat att tillbringa en dag i Victoria,
British Columbia, trädgårdsstaden.
Som alltid ser vi framemot att återse och träffa dig och tillsammans
med den oslagbara femstjärniga servicen ombord vårt toppenrederi
Holland America ligger minnen och väntar på att bli gjorda! Vi hoppas
att få träffa dig på den här fantastiska resan i Alaska. Because He Lives!
					

Bill & Gloria Gaither
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VÄLKOMMEN ATT RESERVERA DIN PLATS!

WWW.SEMNOSEVENT.SE
0370-198 27
Ring för mer information eller för att boka

MS EURODAM
Tidlös elegans kännetecknar det femstjärniga kryssningsrederiet Holland America
Line. Noga utvalda detaljer välkomnar ombord; de färska blommorna, de exklusiva
möblerna och inredningen, de imponerande konstverken och den oslagbara
servicenivån och vänligheten är alla viktiga delar för Holland America Line. Med
en konstsamling värd mångmiljonbelopp som bakgrund, kommer din värld under
en vecka att kretsa kring en myriad av möjliga aktiviteter, fräscha hytter, stora
gemensamma utrymmen och en gedigen kvalitet in i minsta detalj. Holland America
Line serverar ojämförbara måltider ombord, med en variation som slår det mesta.
Med allt från perfekt serverade middagar i matsalen och dignande bufféer på däck
till de läcka kvällsbufféerna kommer maten att vara allting du förväntar dig och
mycket mer. Den vänliga personalen är överlåtna att ge sitt allra bästa till dig som
gäst och är kända för sin excellenta servicenivå. Holland America erbjuder allting
som du kan tänkas vilja ha på en flytande resort i världsklass.

7 DAGARS
KRYSSNING

JUNEAU
SITKA

KETCHIKAN

KRYSSNINGSSTART:
LÖRDAG 20 JULI, 2019
SEATTLE, WASHINGTON
OMBORDSTIGNING: 11:30-14:30
AVRESA: 16:00
Utfarten från Seattle är vacker! Upptäck
det magnifika fartyget som du kallar ditt
hem under veckan och njut av din första,
av många, utsökta måltider. Tillsammans
startar vi veckan med en förväntan på allt
det som vi ska uppleva och allt det som
Gud kommer att göra.
21 JULI
DAG TILL SJÖSS
Efter en rejäl och fräsch frukost kan du ta
en promenad runt däck och njuta av frisk
havsluft. Eller varför inte gå på fartygets
spa. Ibland kan även ett möte med någon
ny bekantskap, eller kanske med någon av
dina favoritartister, kring lunchbuffén vara
en höjdpunkt på resan.
22 JULI
STEPHENS PASSAGE
Omgärdad av glaciärer och berg som
stupar ner i havet kommer den här
berömda platsen att vara något du inte
vill lämna i första taget. Under en laddad
samling med troende från hela världen
växer vi närmare Gud och är med om en
härlig stund av minnesvärda upplevelser.
22 JULI, 13:00–22:00
JUNEAU, ALASKA
Äventyret väntar på dig i Alaskas
huvudstad. Kanske börjar din dag med
bibelläsningen på din balkong eller på
däck. Sedan kan du välja att gå i land och
strosa i din egen takt och uppleva den här
kuststadens alla underbara sevärdheter.
23 JULI, 10:00–16:00PM
TRACY ARM
Håll utkik efter örnar och björnar vid

KETCHIKAN

STEPHENS
PASSAGE

PACIFIC OCEAN

VICTORIA, B.C.

SEATTLE
kustlinjen som med sitt klarblå vatten möter
de stora glaciärerna. Efter att du njutit av de
majestätiska vidderna i Guds stora natur så
samlas vi för ännu en konsert som innebär
tid tillsammans inför Guds närhet som
kommer att dra oss ännu närmare Honom.
24 JULI, 8:00-17:00
SITKA, ALASKA
Sitka är en smältdegel av det ursprungliga
Alaska och dess fascinerande ryska arv.
Upptäck platser som St. Michael’s Russian
Orthodox Cathedral och så samlas vi åter
för en konsertkväll med både glädje, skratt
och inspirerande sång och musik.
25 JULI, 7:00-13:00
KETCHIKAN, ALASKA
Här kan du besöka Creek Street som är
byggt rakt över vattnet. Se alla historiska
minnesmörken som är unika för regionen,
så återvänder vi till fartyget för ännu mer
upplevelser av den bästa musik du hört!
26 JULI, 18:00PM-23:30
VICTORIA, B.C., CANADA
Ännu en dag i Guds närhet. Njut av
fartygets alla aktiviteter som du ännu
inte hunnit uppleva och ta sedan en tur i
fantastiska “City of Gardens”.
KRYSSNINGSAVSLUTNING:
LÖRDAG 27 JULI, 2019
SEATTLE, WASHINGTON
ANKOMST: 7:00
Med reservation för eventuella förändringar.

STEPHENS PASSAGE

JUNEAU

HYTTALTERNATIV OCH RESEUPPLÄGG
INGÅR I RESANS PRIS

INTERIOR STATEROOM

Hytt med sittplats, skrivbord, tv och två sängar som kan göras
till en dubbelbädd. Badrum med dusch. Storlek 15-25 m2.

DELUXE VERANDAH OCEANVIEW

MOT ETT PRISTILLÄGG

För den som vill ha balkong. Sittplats med skrivbord, tv och
två sängar som kan göras till en dubbelbädd. Badrum med
dusch. Storlek 25-35 m2, inkl balkong.

RESANS UPPLÄGG

PRIS OCH INNEHÅLL

Vi flyger med Icelandair från Stockholm eller
Köpenhamn (ev. gemensam buss från Jönköping)
via Island direkt till Seattle den 18 juli 2019.

I priset ingår flyg, svensk färdledning,
engelsktalande guide i Seattle, busstransfer,
dricks till busschaufför, hotellövernattningar samt
program i Seattle. En veckas kryssning med tillgång
till kryssningsfartygets utbud och program, del i två
personers insideshytt (balkonghytt mot pristillägg)
samt helpension under kryssningen; ät så mycket
du orkar, hur ofta du vill. I priset ingår också
konferensavgift och inträde till Gaithers program
med flera konserter och samlingar varje dag med
nämnda artister, samt att vi gör din obligatoriska
online-incheckning inför kryssningen.

Resans första dagar spenderar vi i storstaden
Seattle och vi räknar med att få in en sightseeingtur som täcker in så mycket av fina upplevelser som
möjligt. Engelsktalande guide, tolkad till svenska,
är med oss under sightseeing-turen. Vi räknar med
att kunna bo på Sheration Seattle, ett förstklassigthotell med ett underbart läge mitt i storstaden.
Vår buss tar oss sedan på lördagen direkt till
kryssningshamnen där vi går ombord på fartyget
som ska kryssa oss runt i exotiska Alaska.
Väl ombord tar vi på egen hand, och i den
takt vi själva vill, del i de aktiviteter som finns
i fartygets program samt Gaithers dagliga
Homecomingkonserter. Resan har därför inget
programarrangemang utöver detta under dagarna
ombord.
Fullmatade med intryck och upplevelser efter
en kryssningsvecka lägger så fartyget till igen i
Seattles hamn där vår buss hämtar upp oss. Vi
räknar med att få in någon mer upplevelse på väg
till flyget som tar oss hem direkt från Seattle via
Island och vi landar igen den 28 juli.

Den svaga svenska kronan påverkar priset på
resor till bl a USA. Vi har trots detta lyckats
få fram ett mycket fördelaktigt pris för hela
resan, dessutom med bra och korta flygtider.
Denna fullmatade Musikresa kostar 36 760:-.
Med andra ord väldigt mycket upplevelser,
konserter och mat för pengarna! Vår tekniska
arrangör, Amerikaspecialisten Swanson´s, står
för gruppresetryggheten genom resegarantin
från Kammarkollegiet. Alaska är en synnerligen
spännande destination. Juneau, till exempel, kan
endast nås från havet. Resrutten är verkligen
omväxlande. Små trevliga städer, hisnande natur,
djupa fjordar, glaciärer och guldgrävarhistoria...

Space Needle är Seattles troligen mest
kända landmärke. Tornet byggdes 1962
för världsutställningen. Andra kända
landmärken inkluderar Smith Tower, Pike
Place Market och skyskrapan Bank of
America Tower, den tolfte största i USA.

VARMT VÄLKOMMEN MED!
Vill du få möjlighet att vara med på en resa med
musikaliska och andliga upplevelser och dessutom
får chansen till helt unika naturupplevelser?
Bästa sättet att se Alaska är genom en kryssning
och varför inte tillsammans med Bill & Gloria
Gaither och deras Homecomingvänner!
Detta är ett drömresmål för många... Över 300
resenärer har varit med på musikkryssning i
Karibien. Nu inbjuder vi, på mångas begäran och
önskan, till en unik möjlighet att få vara med om en
“once in a lifetime”-resa. Vi kommer bara att ordna
en Alaskaresa med detta reseupplägg tillsammans
med Gaithers vid ett tillfälle, så det är nu det gäller.

PAYMENTS
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Så, är detta något du inte vill missa? Maila
ditt namn och adress till info@semnos.
com eller ring 0370-198 27 så skickar vi en
anmälningsblankett till dig.
Vi har ett begränsat antal platser och först
till kvarn gäller för anmälan. Så tveka inte att
höra av dig så snart som möjligt om du har
frågor eller vill ha en anmälningsblankett.
Detaljerade villkor och resespecifikationer
finns på anmälningsblanketten.

Med temperaturer som en bra svensk sommar och
med en natur olikt någonting annat du kanske sett
är den här Gaitherkryssningen troligtvis en av de
bästa reseupplevelser man kan vara med om!
Kryssningen med det femstjärniga fartyget m/s
Eurodam erbjuder:

Teknisk researrangör:

• Varierande konsertprogram varje dag med
toppgrupper och artister inom den kristna
musiken Dessutom morgonsamlingar och
speciella temakonserter.
• Att tillsammans med 2 000 andra musikentusiaster
vara med om både andliga och musikaliska
upplevelser under konserterna. Hela fartyget är
chartrat av Gaither, så barer och kasino är stängda!
• Chans att se och upptäcka nya underbara
naturmiljöer och platser varje dag.
• Helpension (frukost, lunch, fika och middag)
med dignande buffébord eller bordsservering
ingår. Beställ frukost till hytten, eller prova också
fartygets andra temarestauranger (mot en
nominell kostnad) för ännu fler unika kulinariska
upplevelser!
• Utöver konserter ingår självklart även fartygets
övriga aktiviteter som dagligen presenteras
ombord. Det finns också möjlighet att på egen
hand köpa till ytterligare utflykter när vi är i land.
Varför inte spendera några härliga sommardagar
i slutet av juli 2019 i Alaska?! Några av de bästa
upplevelserna du kan vara med om till både ande,
själ och kropp väntar på dig runt hörnet… Vi ser
fram emot att dela den här upplevelsen ”over
there” tillsammans med nya och gamla resenärer!
Skepp Ohoj! All Aboard!
Malin & Joakim Sunesson
SEMNOS EVENT

Besök oss online, ring eller maila
för mer information och bokning

WWW.SEMNOSEVENT.SE
TEL: 0370-198 27
info@semnos.com
Bokningar i Sverige av det här
reseupplägget är endast möjligt
exklusivt genom Semnos Event.

Musiken var i toppklass och
atmosfären var himmelsk.
Det var en livsförvandlande
reseupplevelse.
– MERNA J.

Tack för allt som resan
gav oss till både anden
och själen. Allt var helt
fantastiskt, men äran
tillhör Herren...
HAN VISSTE att vi
behövde vara med på
den här resan!
– TRINA AND MARK C.

SAGT AV
RESENÄRER
Det var som en glimt av
himlen att få möjligheten att
få möta så många underbara
människor och att få vara med
om så fantastiska äventyr, samt
att få vara med på underbara
konserter… Ett perfekt sätt att
fira vår bröllopsdag på.
– GREG & SUSAN W.

Det var jättetrevligt
att få lära känna
andra kristna. Hela
resan gjorde ett stort
intryck på mig, även
andligt… En helt
fantastisk upplevelse!
– ERIC J.

DET ÄR VÅR BÖN ATT DIN
RESA MED OSS SKA VARA
INSPIRERANDE!
Är din nästa semesterresa något mer än bara en
semester? Vår målsättning på Inspiration Cruises
& Tours är att ge dig en upplyftande och fräsch
upplevelse där du kan få uppleva en förnya
relation både till Gud och till andra.
Under mer än fyrtio år har vi varit pionjärer inom
den kristna resebranschen. Vi har kombinerat
den bästa tänkbara servicen med reseupplägg
som innehåller en andlig fördjupning och
inspiration. Din Alaskakryssning kommer att
vara fullmatad med inte bara enastående
sköna naturupplevelser, utan även oförglömliga
ögonblick av gudsnärvaro och en gedigen andlig
atmosfär. 174 920 troende har varit med på våra
resor sedan 1981. Kom och var med du också!
Vi ser framemot att ha roligt och uppleva saker
tillsammans med dig under en helt oslagbar och
unik reseupplevelse. Semnos Event i Sverige är
samarbetspartner till Inspiration Cruises & Tours.

20 CONSECUTIVE YEARS
Of Being a Top Travel Provider
Holland America Line

2017 & 2018
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