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Stjernegaards krydstogter 
Rejseforslag og muligheder i hele verden - ring og få input på 4526 0000

Krydstogtrejser stormer frem som ferieform, efterhånden som flere og flere får øjnene op for denne behagelige måde 
at se verden på. Hos Stjernegaard Rejser tør vi godt kalde os eksperter inden for krydstogter, og vi sætter en ære i 
at få alle detaljer til at hænge sammen.  I dette katalog har vi samlet en række forslag til, hvor jeres krydstogt kan gå 
hen, men det er kun et lille udsnit af mulighederne. Hvis I vil snakke i dybden om disse forslag, eller hvis I har andre 
krydstogtsdrømme, så ring og lad os sammen finde frem til det krydstogt og den rejse, der passer lige netop til jer. 
Ring og få input på tlf. 4526 0000.

Hvad er vigtigt, når man skal vælge et krydstogt?

Der er så mange muligheder, at det kan være svært at vælge, men vores vidende krydstogteksperter hjælper jer gerne på 
vej i beslutningen. Det første, I skal overveje, er naturligvis ruten, og hvor lang tid I vil være afsted. Skal det være en tur, hvor 
forkælelse eller oplevelser er vigtigst – eller måske en god kombination? Vil I gerne koble en badeferie eller et storbyophold 
på i forlængelse af krydstogtet, og skal det være før eller efter? Vi arrangerer det, som I finder frem til sammen med vores 
eksperter. Valg af skib er også helt afgørende - der er nemlig meget stor forskel. Nogle skibe er meget store, andre er min-
dre med de fordele, der ligger i hver sin kategori. Nogle skibe har mange faciliteter og aktiviteter for børnefamilier, mens 
andre lægger vægt på faciliteter for det mere modne publikum. 

Når ruten og skibet er på plads, skal I overveje at bestille udflugter, fordi populære udflugter ofte bliver hurtigt udsolgt – vi 
vejleder jer om dette fra gang til gang, Der er også en hel del andre praktiske ting og gode tips, som vi hjælper jer med, så 
I får mest muligt ud af togtet, f.eks. om I ønsker tidlig eller sen middag i restauranten.

Royal Caribbean, Celebrity Cruises & Azamara

Vi har valgt ovenstående tre rederier som vores samarbejdspartnere, fordi vi kan stå inde for den kvalitet, de har på 
deres skibe, og den udsøgte service, I modtager ombord. Med de tre rederier dækker vi et kæmpe udvalg af ruter over 
hele verden.

Vi arrangerer hele rejsen og ikke kun krydstogtet - jeres garanti

Det er utrolig vigtigt, at flybillet, krydstogt, lokale transporter og eventuelle forlængelser hænger sammen. Det tager 
vi det fulde ansvar for, så I kan slappe af og nyde turen. 

Velkommen på krydstogt!

Med venlig hilsen

Asger Domino, Adm. Direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser A/S
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Vi har mange flere krydstogter, 
end I kan se i dette katalog
Ring til vores krydstogtkonsulenter på 4526 0000 
og fortæl om jeres ønsker, så finder vi det helt rig-
tige krydstogt til jer – uanset hvor i verden det er.

Priserne
• Priserne i prislisten indeholder altid fly, kryds- 
 togt med helpension og nødvendige overnat- 
 ninger på hotel.

• Det fremgår tydeligt i prislisten, hvad der er  
 inkluderet i prisen.

• Flypriser er baseret på afrejse fra København,  
 spørg efter priser fra Billund.

Udflugter fra skibene
• Der findes uanede muligheder for udflugter  
 - se nogle af vores anbefalinger under hvert  
 krydstogt på www.stjernegaard.dk.

• Nogle udflugter skal helst bestilles hjemmefra,  
 andre anbefaler vi, at I bestiller på skibet  
 - spørg vores krydstogtkonsulenter.

Forlængelser af krydstogtet
Krydstogterne starter eller slutter ofte et spæn-
dende sted, hvor det vil være oplagt at tage nogle 
ekstra dage. Ring og hør hvad det koster – alt kan 
lade sig gøre.

Krydstogter m. dansk rejseleder
Stjernegaard arrangerer også en række krydstogter 
med dansk rejseleder til spændende steder rundt 
omkring i verden. 
Se rejserne på www.stjernegaard.dk

Krydstogter i Caribien
Det vestlige Caribien - A ............................................... side 4

Det vestlige Caribien - B ............................................... side 5

Det sydlige Caribien - A ................................................ side 6

Det sydlige Caribien - B ................................................ side 7
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Det vestlige Middelhav ................................................side 10

Det østlige Middelhav med græske øer ..................side 11
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Indhold

Kampagnepriser 
Krydstogtrederierne lancerer jævnligt kampagner, 
hvor man kan spare penge på f.eks. opgraderin-
ger eller drikkepakker, hvis man køber et kryds-
togt inden for en bestemt periode. Vores rejse-
konsulenter bliver løbende orienteret om kam-
pagnerne, så I kan være sikker på at få den rabat, 
I er berettiget til. Ring og forhør jer eller følg med 
på vores hjemmeside www.stjernegaard.dk.  
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I ankommer til Miami dagen før krydstogtet begynder og har en enkelt 

nat på Crowne Plaza Hotel tæt på lufthavnen, hvor I kan vænne jer til 

den nye tidszone og få en god nats søvn. På dag 2 tager I til havnen Fort 

Lauderdale og tjekker ind på Royal Caribbeans Allure of The Seas - verdens 

største krydstogtskib. 

Foran jer venter et skønt og oplevelsesspækket krydstogt på 7 dage rundt 

i det azurblå hav mellem de vestlige caribiske øer Haiti, Jamaica og Cozu-

mel. Disse charmerende øer er intet mindre end den ultimative udendørs 

legeplads, hvad enten man er til snorkling, svømning, shopping eller golf. 

Strandene er kridhvide, vandet turkisblåt og øerne, som I har god tid til 

at inspicere, hører til de absolut smukkeste i verden. Allure of the Seas er 

et meget familievenligt skib med et væld af aktiviteter og underholdning 

for alle aldersklasser.

Det vestlige Caribien - A
10 dage 

Allure of the Seas, Royal Caribbean

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  København - Miami. I rejser til Miami via en europæisk 

lufthavn og tjekker ind på Crowne Plaza Hotel tæt på luft-

havnen.

Dag 2. Fort Lauderdale og til søs. Fort Lauderdale ligger ca. 45  

 km nord for Miami og I kan tjekke ind på skønne Allure of The  

 Seas ved middagstid. Der er afgang kl. 17, og det er hyg- 

 geligt at stå på dækket, når skibet lægger fra kaj. Her er der  

 garanti for godt humør blandt de forventningsfulde gæster.

Dag 3. På havet. Skibet har 18 dæk, og blandt faciliteterne finder I  

 fire pools, boblebad og et fredfyldt soldæk kun for voksne.  

 På Allure of the Seas finder I også rigtigt mange faciliteter for  

 børn og naturligvis en spa, fitnesscenter og butikker. Når  

 sulten melder sig, kan I vælge mellem mange kulinariske spe- 

 cialiteter fra kokkenes globale kogebøger. Find et stille hjørne  

 med en liggestol, hvor I kan læse, nyde udsigten og slappe af.

Dag 4.  Labadee, Haiti. Allure of the Seas lægger til ved Royal  

 Caribbeans private strandområde, Labadee, på Haiti kl. 8 om 

 morgenen. Efter en god morgenmad kan I gå i land og nyde  

 stranden, som ganske enkelt har bountykvaliteter. I kan  

 snorkle, padle kajak, eller bare finde en liggestol og høre bøl- 

 gerne skvulpe. Solcreme er et must på denne tur.

Dag 5. Falmouth, Jamaica. Reggae-kulturen er heldigvis ikke til at 

 komme udenom, når skibet lægger til kaj på Jamaica kl. 10.30. 

  Men der er mange andre spændende ting at opleve her. I kan  

 opleve byen på egen hånd, eller I kan købe en af de mange  

 ture, som skibet arrangerer.  Er I Bob Marley-fans? Så har I  

 her muligheden for en tur rundt i hans fodspor.

Dag 6. På havet. I dag kan I igen nyde alle faciliteterne om bord.  

 I kan fx opleve teaterforestillinger, skøjteshows, live musik og  

 meget mere. I kan også fortsætte jeres kulinariske rundtur på  

 skibets mange restauranter, og hvis I kommer til at spise for  

 meget, kan I gå i fitnesscentret og benytte det moderne  

 udstyr eller melde jer til pilates, yoga, kickboxing og aerobics.

Dag 7. Cozumel, Mexico. Havet omkring Cozumel er så blåt, at  

 man næsten ikke kan tro det, og øen er kendt som et af 

 verdens bedste snorklesteder. En dag under overfladen er  

 derfor et naturligt valg. Det er også muligt at besøge de  

 gamle maya-ruiner fra 1200-tallet ved Tulum på fastlandet.

Dag 8.  På havet. I har sikkert et kamera fuld af billeder, og i dag har  

 I god tid til at se dem igennem og arrangere dem, mens I ny- 

 der livet i liggestolen på dækket eller måske i jeres egen kahyt.

Dag 9.  Fort Lauderdale. Skibet anløber Fort Lauderdale allerede  

 kl. 6.15, men I har tid til at spise morgenmad, inden I forlader  

 skibet. Dagen kan evt. bruges i et af de store shopping malls  

 uden for byen, eller I kan deltage i skibets udflugt til Miamis  

 seværdigheder eller shoppingcentre, som slutter med, at I  

 sættes af i Miami lufthavn. Jeres fly afgår først på aftenen. 

Dag 10.  Hjemkomst til Danmark 

Miami
Fort Lauderdale
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Haiti

Jamaica

Cozumel

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Forlæng 
evt. rejsen

i Miami 
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Tag med på et luksuriøst krydstogt med Celebrity Cruises rundt i det vestlige 

Caribien. I ankommer til Miami dagen før krydstogtet begynder og har en 

enkelt nat på Crowne Plaza Hotel. Her kan I få jetlaggen ud af kroppen og 

en god nats søvn. På 2. dagen tager I til Fort Lauderdale og tjekker ind 

på Celebrity Silhouette - et skønt krydstogtskib i den eksklusive Solstice-

klasse, som er kendt for 5-stjernet forplejning og service.

Foran jer venter et skønt og oplevelsesspækket krydstogt på 7 dage rundt 

i det azurblå hav mellem Cozumel (Mexico) og de vestlige caribiske øer 

Grand Cayman, Jamaica og Hispanola (Haiti). Alt i alt et 5-stjernet kryds-

togt med kulturelle oplevelser, turkisblåt vand og hvide strande. Celebrity 

Silhouette er meget velegnet til det voksne publikum.

Miami
Fort Lauderdale

Haiti

Jamaica

Cozumel

Grand Cayman

M
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R
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. København - Miami. I rejser via en europæisk lufthavn til  

 Miami og tjekker ind på Crowne Plaza Hotel tæt på lufthavnen.

Dag 2. Fort Lauderdale og til søs. I tager til Fort Lauderdale ca.  

 45 km nord for jeres hotel og tjekker ind på det eksklusive  

 Celebrity Silhouette ved middagstid. Der er afgang kl. 16.30  

 og det er hyggeligt at stå på dækket, når skibet lægger  

 fra kaj. Her er der garanti for godt humør blandt de forvent- 

 ningsfulde gæster.

Dag 3. På havet. Hele dagen på havet med god tid til både at slap- 

 pe af og udforske alle skibets 5-stjernede faciliteter. Celebrity  

 Silhouette tilhører Solstice-klassen, som flere gange har vun- 

 det priser som "best cruise ship". Prøv at spise på en af spe- 

 cialrestauranterne mod et beskedent ekstra gebyr, f.eks. den  

 nyskabende Qsine eller den elegante italienske Tuscan Grill.

Dag 4. Cozumel, Mexico. Havet omkring Cozumel er så blåt, at  

 man næsten ikke kan tro det, og øen er kendt som et af 

 verdens bedste snorklesteder. En dag under overfladen er  

 derfor et naturligt valg. Det er også muligt at besøge de  

 gamle maya-ruiner fra 1200-tallet ved Tulum på fastlandet.

Dag 5.  Georgetown, Grand Cayman. Den største af de tre Cayman 

 Islands. Før i tiden var den kendt som sørøvernes paradis,  

 men i dag har havskildpadder og kæmperokker overtaget  

 pladsen.

Dag 6.  Falmouth, Jamaica. Reggae-kulturen er heldigvis ikke til 

 at komme udenom, når skibet lægger til kaj på Jamaica kl.  

 8.00. Men der er mange andre spændende ting at opleve  

 her. I kan opleve byen på egen hånd, eller I kan købe en af 

 de mange ture, som skibet arrangerer. Byens historiske 

  centrum har en imponerende samling af smukke, georgian- 

 ske bygninger fra briternes tid på øen, som er blevet fint  

 istandsat. Her føler man sig hurtigt hensat til det 18. og  

 19. århundrede.

Dag 7.  Labadee, Haiti. Celebrity Silhouette ligger til ved Royal  

 Caribbeans private strandområde, Labadee, på Haiti kl. 10  

 om formiddagen. I kan nu gå i land og nyde stranden, som  

 ganske enkelt har bountykvaliteter. I kan snorkle, padle kajak,  

 eller bare finde en liggestol og høre bølgerne skvulpe.

Dag 8. På havet. I dag kan I igen nyde alle faciliteterne om bord. I  

 kan opleve storslåede shows i teatersalen og lytte til live 

 musik på en af de hyggelige barer. Hvis I kommer til at spise  

 for meget, kan I tage en tur på løbebåndet i det veludstyrede  

 fitnesscenter - udsigten over det blå hav fejler ikke noget. 

Dag 9.  Fort Lauderdale. Skibet anløber Fort Lauderdale allerede  

 kl. 7.00, men I har tid til at spise morgenmad, inden I for- 

 lader skibet. Deltag evt. i en af de udflugter, skibet udbyder  

 til Miamis seværdigheder og/eller shoppingcentre, som slut- 

 ter med, at I sættes af i Miami lufthavn, eller smut en tur  

 forbi et af de store shopping malls på egen hånd. Jeres fly  

 afgår først på aftenen.

Dag 10.  Hjemkomst til Danmark

Det vestlige Caribien - B
10 dage

Celebrity Silhouette, Celebrity Cruises

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk
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San Juan

Barbados

Antigua

St. Maarten

St. Lucia

St. Croix

St. Thomas

Krydstogtet begynder i San Juan i Puerto Rico, hvor I har de første to næt-

ter i den gamle koloniby, inden I går om bord på det imponerende skib, 

Adventure of the Seas, som tilhører Royal Caribbeans Voyager-klasse. 

Her venter et skønt og oplevelsesspækket krydstogt på 7 dage rundt i det 

azurblå hav mellem perlerne Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Maarten og 

St. Croix i det gamle Dansk Vestindien. De charmerende øer er spækket 

med historiske småbyer, enestående natur og fabelagtige strande. 

I går i land på St. Croix, hvor I har 3 dage i historiske omgivelser på The 

Buccaneer – øens bedste hotel. Herefter tager I vandflyveren til St. Thomas 

og tilbringer 3 dage på Emerald Beach Resort, som ligger lige i vandkanten 

og tæt på maleriske Charlotte Amalie, som er spækket med dansk histo-

rie. Hvis I ønsker mere tid i Dansk Vestindien eller en anden fordeling af 

overnatninger, så ring til os og hør om mulighederne.

Det sydlige Caribien - A 
16 dages rundrejse inkl. 2 dage i Puerto Rico, 

7 dages krydstogt og 6 dage i Dansk Vestindien 

Adventure of the Seas, Royal Caribbean

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  København - San Juan. Fly via en europæisk lufthavn til 

San Juan på Puerto Rico og tjek-ind på Hotel Sheraton i Old 

San Juan.

Dag 2.  San Juan, Puerto Rico. Fridag til at udforske historiske 

San Juan. Den hyggelige by opleves bedst til fods. I bor lige i 

smørhullet med alt inden for rækkevidde.

Dag 3.  Tjek-ind på skibet og til søs. I tjekker ud fra hotellet ca. 

kl. 12.30 og tager til krydstogtskibet Adventure of the Seas 

for at stikke til søs kl. 20.30. Det er festligt at stå på dæk-

ket, når skibet stævner ud. 

Dag 4.  På havet. Hele dagen på havet med god tid til både at 

slappe af og udforske skibet. Skibet tilhører Voyager-klassen 

og har faciliteter for både store og små, som fx pools, fitness-

center, teater, udendørs biograf og en kæmpe butiksarkade. 

Skibets mange restauranter tilbereder hver dag dejlige målti-

der fra det globale køkken. Synk ned i en liggestol og find en 

god bog frem eller slap af med udsigt over det blå ocean. 

Dag 5.  Bridgetown, Barbados. Første stop på togtet er hoved-

staden på Barbados, som blev bygget af britiske kolonister 

i 1628. Slå en sludder af med de lokale, og test, om I kan 

forstå Barbados-engelsk – der er ikke helt lige til. Der er 

afgang igen kl. 17.

Dag 6.  Castries, St. Lucia. Dramatisk landskab med frodige grønne 

bjerge og tæt regnskov. Nyd nogle timer på stranden eller gå 

en tur i den hyggelige by, som bærer præg af de mange kolo-

nimagter, der har været her. Ankomst kl. 8 og afgang kl. 17.

Dag 7.  St. John’s, Antigua. I er nået til hovedstaden i Antigua, 

som er en fascinerende labyrint af trange gader og stræder. 

Landskabet er vulkansk og øen siges at have en strand for 

hver af årets dage – måske man skulle overveje at emigrere! 

Dag 8.  Philipsburg, St. Maarten. Den unikke caribiske ø St. 

Maarten er delt over i en fransk og en hollandsk stat. De 

to stater har dog verdensrekord i fredelig sameksistens. 

Adventure of the Seas ligger til på den hollandske side i den 

brostensbelagte hovedstad Philipsburg fra det 17. århundrede. 

Der er afgang igen kl. 18.

Dag 9-11. Frederiksted, St. Croix. Inden I afmønstrer skibet, har  

 I tid til at kigge på Frederiksted på egen hånd. I spiser en  

 god frokost på skibet, inden I tager en taxa til det dejlige  

 4+-stjernede Hotel Buccaneer, som ligger lige uden for Chris- 

 tiansted - kun 5 minutter til Christiansted med taxa. I kan nu 

 se frem til 3 dage omgivet af dansk historie og caribisk charme

Dag 12-15. Charlotte Amalie, St. Thomas. I tager vandflyveren  

 over til St. Thomas, hvor I tager en taxa til Emerald Beach  

 Resort lidt uden for byen. De næste par dage har I tid til at  

 fordybe jer i dansk kolonihistorie og nyde at have fast grund  

 under fødderne, formentlig afbrudt af en dukkert i det blå  

 hav. Jeres hotel ligger lige i vandkanten, og det er tid til at  

 optage de sidste C-vitaminer, inden det går hjemad igen. De  

 ambitiøse kan også nå en dagstur til St. John. På dag 15 er  

 det tid til at forlade Dansk Vestindien for denne gang.

Dag 16.  Hjemkomst til Danmark

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  København - San Juan. Fly via en europæisk lufthavn til 

San Juan på Puerto Rico og tjek-ind på Hotel Sheraton i Old 

San Juan.

Dag 2.  San Juan, Puerto Rico. Fridag til at udforske historiske 

San Juan. Den hyggelige by opleves bedst til fods. I bor lige i 

smørhullet med alt inden for rækkevidde.

Dag 3.  Tjek-ind på skibet og til søs. I tjekker ud fra hotellet ca. 

kl. 12.30 og tager til krydstogtskibet Celebrity Summit for at 

stikke til søs kl. 20.30. Det er festligt at stå på dækket når 

skibet stævner ud. Skibets mange restauranter tilbereder 

hver dag måltider af fremragende kvalitet. Synk ned i en lig-

gestol og find en god bog frem eller slap af med udsigt over 

det blå ocean. 

Dag 4.  Frederiksted, St. Croix. Første kig til det gamle Dansk Vest-

indien, når I lægger til ved pontonen ud for Frederiksted. Tag 

ind og kik på fortet, hvor Guvernør Peter von Scholten frigav 

slaverne i 1848. Tæt på skibet kan I gå en tur på øens bedste 

strand, som også er på havskildpaddernes liste over steder, 

man skal se.   

Dag 5.  Basseterre, St. Kitts. Fra kl. 8 til kl. 17 kan I opleve denne 

lille by, som på fineste vis blander caribisk charme med 

engelsk kultur. Deltag evt. i et af skibets udflugter eller tag 

ud på egen hånd, måske til søster-øen, Nevis, som også 

kaldes Queen of the Caribbean.

Dag 6. Roseau, Dominica - Øen med varme og kolde vandfald,  

 frodig regnskov og mulighed for vandreture ad irgrønne  

 stier. Der er dykning i verdensklasse for dem, der lyster.  

 Ankomst kl. 8 og afgang kl. 17.

Dag 7. St. George, Grenada. Krydderiøen med St. George er  

 en sand perle, som er placeret op ad bjergsiden og er en af 

 de mest maleriske byer i Caribien. Synet kan nydes fra den  

 hesteskoformede naturhavn neden for byen. Her dufter der  

 af kardemomme, kanel og nelliker.

Dag 8.  På havet. Hele dagen på havet med god tid til både at 

slappe af og benytte skibets mange faciliteter. Skibet tilhører 

Celebrity Cruises’ luksuriøse Millennium-klasse og blev gen-

nemgribende renoveret i 2012. Her er plads til 2.158 gæster, 

som bla. kan boltre sig i store og små pools, et veludstyret 

fitnesscenter, en teatersal og selvfølgelig en velduftende spa.

Dag 9-11. Charlotte Amalie, St. Thomas. Formiddagen på skibet  

 eller i Charlotte Amalie på egen hånd. I spiser sikkert en god  

 frokost på skibet, inden I tager en taxa til det dejlige Eme- 

 rald Beach Resort, som ligger lige i vandkanten lidt uden for  

 byen. I kan nu se frem til 3 dage omgivet af dansk historie  

 og caribisk charme.

Dag 12-15. Christiansted, St. Croix. I tager vandflyveren over  

 til St. Croix og tager en taxa til øens bedste hotel The Buc- 

 caneer lidt uden for Christiansted. De næste 3 dage har I tid  

 til at fordybe jer i dansk kolonihistorie og til at suge de sid- 

 ste solstråler til jer, inden det går hjemad igen. På dag 15 er  

 det tid til at forlade Dansk Vestindien for denne gang.

Dag 16.  Hjemkomst til Danmark

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Nyd to dage i den skønne gamle koloniby San Juan i Puerto Rico, inden I 

går om bord på det smukke strømlinede skib, Celebrity Summit, der til-

hører Celebrity Cruises’ eksklusive Millennium-klasse. Her venter et skønt 

og afslappende krydstogt på 7 dage rundt i det Caribiske Hav med besøg 

ved de små perler St. Croix, St. Kitts, Dominica, Genada og St. Thomas. 

Øerne har hver deres særkende, men fælles for dem er den fabelagtige 

natur med strande og hav i verdensklasse. I går i land på St. Thomas, hvor 

I har 3 dage på det dejlige Emerald Beach Resort, som ligger lige i vand-

kanten uden for historiske Charlotte Amalie. Herefter tager I vandflyveren 

til St. Croix og indlogerer jer tre dage på The Buccaneer – øens bedste 

hotel, som ligger i en stor privat park med egne strande lige uden for 

Christiansted. Det ultimative sted at koble af, inden det går mod Danmark 

igen. Hvis I ønsker mere tid i Dansk Vestindien eller en anden fordeling af 

overnatninger, så ring til os og hør om mulighederne.

Det sydlige Caribien - B 
16 dages rundrejse inkl. 2 dage i Puerto Rico, 

7 dages krydstogt og 6 dage i Dansk Vestindien

Celebrity Summit, Celebrity Cruises

San Juan

St. Croix

St. Thomas

Grenada

Dominica

St. Kitts
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. København. I checker ind på skibet Serenade of the Seas  

 i løbet af eftermiddagen og finder jeres kahyt. I er nu klar  

 til 8 dages eventyr i særdeles behagelige omgivelser, hvor  

 oplevelserne kommer til jer, uden at I skal bo i en kuffert.  

 Skibet lægger fra kaj kl. 17 og det er en særlig oplevelse  

 at stå på dækket og vinke farvel, når skibet stævner ud i  

 den sene eftermiddagssol.

Dag 2. På havet. En dejlig dag på havet, hvor I har god tid til at  

 lære skibet at kende. Nyd livet ved den indendørs pool med  

 en god bog, i spaen eller i fitnesscenteret. Eller hvad med  

 en tur i teateret? Der er mange muligheder på Serenade  

 of the Seas, som blev gennemgribende renoveret i 2012.

Dag 3. Stockholm, Sverige. Skibet ankommer til Stockholm kl.  

 9.00. Byen blev grundlagt i midten af det 13. århundrede  

 og spreder sig i dag over flere øer i skærgården. Især 

 Gamla Stan er et besøg værd med sine snævre brostens- 

 belagte gader. Måske kan I også nå en tur ud til Vasa- 

 museet og se verdens ældste bevarede skib. Serenade of  

 the Seas sejler videre kl. 17.00.

Dag 4. Tallinn, Estland. Skibet ankommer til Tallinn i Estland kl.  

 9.30. Byen blev grundlagt helt tilbage i 1154 og er en af  

 de ældste byer ved Østersøen. Den gamle bydel står mere  

 eller mindre, som den gjorde for 600 år siden med snævre  

 brostensbelagte gader og stræder. Meld jer evt. til en cykel- 

 tur og se det hele på to hjul. Skibet sejler igen kl. 17.30.

Dag 5. St. Petersborg, Rusland. Kl. 7 ankommer skibet til  

 St. Petersborg, som må siges at være turens højdepunkt.  

 I må endelig ikke gå glip af kunstmuseet Eremitagen, som 

  er en del af Vinterpaladset, de russiske zarers hovedresi- 

 dens. Museet har mere end 3 mio. kunstgenstande. Plad- 

 sen udenfor var arnested for Oktoberrevolutionen i 1917.  

 Byen rummer et utal af andre seværdigheder, herunder  

 Isak-Katedralen, hvor Kejserinde Dagmar for nylig fik sit  

 gravsted. Hvis I deltager i skibets udflugter slipper I for at  

 skulle søge visum til Rusland. Skibet sejler igen kl. 19.30.

Dag 6. Helsingfors, Finland. I dag kl. 7 ankommer I til Helsing- 

 fors, Finlands smukke hovedstad. Byens beliggenhed mel- 

 lem Rusland og Skandinavien mærkes tydeligt, både histo- 

 risk og geografisk. Byen byder desuden på meget smuk  

 arkitektur, både det middelalderlige, nyklassisistiske og det  

 ultramoderne tegnet af bla. Aalto og Saarinen. Skibet sej- 

 ler igen kl. 14.

Dag 7. På havet. Efter mange dage spækket med oplevelser kan 

 I nyde en sidste dag på havet. Find jer en liggestol, måske  

 i det overdækkede poolområde, hvis vejret er køligt, og  

 saml tankerne. I kan også prøve en af de fremragende  

 temarestauranter, hvor I for et beskedent ekstrabeløb kan  

 væge mellem endnu mere luksus.

Dag 8. København. Skibet ankommer til København kl. 7 og I  

 går fra borde efter morgenmaden, forhåbentligt med en  

 oplevelse for livet og kameraet fuld af gode minder.

Her er det ultimative krydstogt til zarens Rusland direkte fra København. 

Undervejs besøger I Tallinn, en af de ældste byer ved Østersøen, og 

Stockholm med den smukke skærgård, inden I ankommer til majestætiske 

St. Petersborg, hvor I kan besøge Vinterpaladset og til fulde fornemme 

historiens vingesus.

På hjemvejen lægger I vejen forbi smukke Helsingfors, og når I ikke er i 

land for at opleve højdepunkter på ruten, kan I nyde skibets luksuriøse 

faciliteter. Det nyrenoverede Serenade of the Seas tilhører Royal Carib-

beans Radiance-klasse og byder på indendørs og udendørs pools, hvoraf 

den ene kun er for voksne, et teater med Broadway-underholdning, en 

velduftende spa, fitnesscenter og meget mere.

Mad og drikke om bord er et kapitel for sig, og I kan vælge mellem adskillige 

restauranter, caféer og barer. Kort sagt, skønne Skandinavien, Baltikum 

og zarens Rusland i skøn forening.

Østersøens perler
8 dage 

Serenade of the Seas, Royal Caribbean

København

Stockholm
Talinn

St. Petersborg

Helsingfors

Ud af 
København

Se også www.stjernegaard.dk
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Dette krydstogt er en meget smuk rejse til søs langs de spektakulære 

norske fjorde og med besøg i fine byer på den norske vestkyst. Det er 

også en meget bekvem rejse, som begynder og slutter i Københavns nye 

krydstogtterminal.

I tjekker ind på skibet i løbet af eftermiddagen og vinker farvel til København 

og kobberspirene på byens tårne kl. 17. Herefter har I en nat og en dag 

på havet, hvor I kan nyde de dejlige faciliteter på Serenade of the Seas, 

som tilhører Royal Caribbeans Radiance-klasse og senest blev renoveret 

i slutningen af 2012. Om bord på skibet er alle måltider og aktiviteter 

inkluderet i rejsens pris, og niveauet på de mange restauranter er højt, 

hvad både mad og vin angår.

I lægger til kaj i Stavanger, som bærer præg af både gamle og nye tider, 

Bergen med de maleriske træhuse og fiskerbyen Ålesund, inden skibet 

bevæger sig ind i Geirangerfjorden. Denne fjord er ganske enkelt en af 

verdens smukkeste sejlture med brusende vandfald, grønne sletter og 

sneklædte tinder. Efter Geirangerfjorden har I en dag på havet, hvor I kan 

fordøje alle oplevelserne. På 8-dagsturen er I herefter tilbage i Køben-

havn, og på 9-dagsturen har I et sidste stop i Kristiansand, som med sin 

skærgård og sit milde klima tiltrækker mange sommergæster, inden I er 

tilbage i København igen.    

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København og til søs. Serenade of the Seas ligger i  
 Københavns krydstogtterminal og venter på jer. I tjekker  
 ind i løbet af eftermiddagen, finder jer til rette i kahytten  
 og gør klar til afgang kl. 17. Det er skønt at stå på dækket  
 og se det store skib glide ud på havet.

Dag 2. På havet. En dejlig dag på havet, hvor I har god tid til at  
 lære skibet at kende. Nyd livet i en dækstol ved poolen  
 med en god bog, i spaen eller i fitnesscenteret – der er  
 mange muligheder. Gå på opdagelse i restauranterne og  
 book evt. bord på en af de forrygende temarestauranter,  
 hvor I mod et beskedent ekstra gebyr får endnu mere at  
 vælge mellem. Det er en god ide at læse skibets nyheds- 
 brev, som I får leveret kahytten hver aften, så I kan holde  
 jer orienteret om, hvad der sker. 

Dag 3. Stavanger, Norge. I ankommer til Stavanger kl. 8 om  
 morgenen. Denne by er en dejlig blanding af det gamle og  
 det nye Norge. Havnen er en arbejdende og meget leven- 
 de havn, og byen er klinet ind mellem hvide sandstrande  
 og grønne og golde fjelde. Midt i byen ligger en gammel  
 markedsplads, hvor der er blevet solgt frisk fisk og grønt- 
 sager siden det 9. århundrede. Tag ud på egen hånd, eller  
 deltag i en af skibets mange udflugter.

Dag 4. Bergen, Norge. Næste stop på denne rejse er mageløse  
 Bergen, Edvard Griegs hjemby, og når man er her, forstår  
 man, hvad der inspirerede ham til at komponere sin smuk- 
 ke musik. I skal naturligvis gå en tur langs Bryggen, byens  
 pittoreske havnefront med de smukke træhuse malet i  
 forskellige farver. Tag evt. også Fløibanen 320 meter op til  
 toppen af Fløyen og nyd udsigten ud over byen.

Dag 5. Ålesund, Norge. Skibet ankommer om morgenen til den 
 hyggelige fiskerby Ålesund midt i Norges turistcentrum.  
 Selvom byen har ligget her siden vikingetiden er den præ- 
 get af en fin art nouveau-stil, som den blev genopbygget i  
 efter en brand i 1904.

Dag 6. Geirangerfjorden, Norge. Turen ind gennem Geiranger 
 fjorden er intet mindre end en af verdens mest spektaku- 
 lære sejlture. Grønne fjelde, brusende vandfald, sneklædte  
 tinder og gletsjere er det, som gør denne tur til en helt  
 fantastisk oplevelse. Kameraet kommer på overarbejde her.

Dag 7. På havet. En dag til søs, hvor I kan sidde i jeres yndlings- 
 krog og fordøje alle oplevelserne, læse en god bog eller  
 deltage i nogle af de mange aktiviteter om bord. Shop- 
 ping, en tur i teateret eller en tur på løbebåndet med ind- 
 bygget udsigt over havet er selvfølgeligt også en mulighed.  
 Så er der plads til mere mad og vin.

Dag 8. København eller Kristiansand, Norge. På 8-dagsturen  
 lægger I til kaj i København kl. 7 om morgenen, men I har 
  tid til at spise en god morgenmad, inden I forlader skibet.  
 På 9-dagsturen har I endnu en oplevelse, I skal have med.  
 Kl. 7 om morgenen ankommer I til Kristiansand i det syd- 
 lige Norge – en dejlig by omgivet af vand på tre sider.  
 Byen blev grundlagt i 1641 og er kendt for sin smukke  
 skærgårdskyst med hyggelige havne, der sommeren igen- 
 nem besøges af mange lystbåde. Gå i land og se de fine  
 gamle huse i byen, som også er kendt som et kulturelt  
 centrum med egen musikfestival.

Dag 9. Kun 9-dagsturen: København. I lægger til kaj i Køben- 
 havn kl. 7 om morgenen, men I har tid til at spise en god  
 morgenmad, inden I forlader skibet.

København

Ålesund
Geiranger

Bergen

Stavanger
Kristiansand

De norske fjorde
8 eller 9 dage

Serenade of the Seas, Royal Caribbean

Ud af 
København

Se også www.stjernegaard.dk

Se også Langs 
Norges kyst på 
stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-Barcelona, Spanien, og til søs. I lander i  
 Barcelona sidst på formiddagen, tjekker ind på skibet først  
 på eftermiddagen og vinker farvel til byen kl. 19. Pak evt.  
 badetøj i håndtasken, så I ikke behøver vente på, at jeres  
 bagage kommer frem til kahytten. Eventyret til søs begynder  
 nu. Lær skibet at kende og find jer til rette i kahytten og ikke  
 mindst ved poolen.

Dag 2. Palma de Mallorca, Spanien. Fra kl. 8 til kl. 16 kan I op- 
 leve den skønne Middelhavsø Mallorca, som er blevet et  
 rigtigt in-sted med smukke bjerglandskaber og hyggelige små 
  kyst- og bjergbyer. Palmas smukke, gamle centrum og den  
 store katedral er absolut et besøg værd.

Dag 3. Provence (Marseilles), Frankrig. Marseilles har en af  
 Frankrigs mest maleriske havne, så I ligger godt på dette  
 stop. Gå en tur langs havnefronten med de mange restau- 
 ranter og den hyggelige stemning og besøg evt. Notre Dame 
  de la Garde, byens guldbelagte kirke, hvorfra der er en  
 fabelagtig udsigt over byen.

Dag 4. La Spezia (Firenze/Pisa), Italien. Besøg f.eks. Firenze,  
 hvor den italienske renaissancekunst blev født, og se impo- 
 nerende værker på nogle af verdens bedste museer. Eller  
 besøg det skæve tårn i Pisa og tag nogle sjove billeder.  
 Skibet arrangerer en række udflugter, men I kan også tage  
 ud på egen hånd.

Dag 5. Rom (Civitavecchia), Italien. Rom er et overflødigheds- 
 horn af seværdigheder: Peterskirken og Vatikanet, Colos- 
 seum, Forum Romanum, Trevi-fontænen og den spanske  
 trappe bare for at nævne nogle få stykker. Slå jer ned på en  
 af byens mange pladser og nyd en espresso.

Dag 6. Napoli (Capri), Italien. I må i land og smage på Napolis  
 helt eget bidrag til verdens køkken: pizzaen, som blev  
 opfundet til ære for dronningen af Italien i 1889. Det er  
 muligt at tage på udflugt til den smukke Amalfi-kyst, som  
 har tiltrukket kunstnere fra hele verden, og ikke mindst til  
 Pompei.

Dag 7. På havet. I har nu en dag til at nyde alle skibets faciliteter.  
 Børn og barnlige sjæle kan møde figurer som f.eks. Shrek og 
  Kong Fu Panda fra DreamWorks-universet, I kan gå i fitness- 
 center og smide et par kilo eller slappe af i en dækstol med  
 en god bog.

Dag 8. Barcelona, Spanien og hjemrejse. I lægger til i Barce 
 lona kl. 5 om morgenen, men I har tid til at spise en god  
 morgenmad, inden I forlader skibet og flyver hjem.

I går ombord på det kæmpestore og familievenlige skib, Allure of the Seas 

(Royal Caribbean) spækket med faciliteter for børn og voksne i alle aldre 

for at opleve det vestlige Middelhavs absolutte højdepunkter. Første stop 

er vidunderlige Mallorca, og i Frankrig besøger I den maleriske gamle by 

Marseilles med mulighed for at opleve ægte Provence-stemning. Næste 

stop er La Spezia i Italien med mulighed for et besøg i den fantastiske 

renaissanceby Firenze eller måske det skæve tårn i Pisa.

Herefter når I til Rom, som er et overflødighedshorn af seværdigheder, 

og maleriske Napoli, hvor pizzaen blev opfundet. Til sidst har I en dag på 

havet, hvor I kan nyde skibets mange faciliteter med bl.a. det såkaldte 

DreamWorks Experience, hvor store og små kan møde populære filmfigurer 

fra bl.a. Shrek og Madagascar, inden I er tilbage i Barcelona.

Undervejs på krydstogtet spiser I virkelig godt i skibets mange restauranter. 

Ud over den klassiske hovedrestaurant, hvor alt mad er inkluderet i prisen, 

kan I mod beskedne gebyrer i mange specialrestauranter prøve både det 

japanske og det italienske køkken og svælge i store brasilianske steaks. I 

kommer ikke sultne hjem! 

Det vestlige Middelhav
8 dage 

Allure of the Seas, Royal Caribbean

Se også www.stjernegaard.dk
Barcelona

Palma de Mallorca

Marseilles Pisa/Firenze

Rom

Napoli

 

FORLÆNG 
EVT. REJSEN I 
BARCELONA 
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-Rom, (Civitavecchia), Italien, og til søs.  
 I tjekker ind på skibet først på eftermiddagen. Jeres even- 
 tyr til søs begynder, og I har god tid til at lære skibet at  
 kende og finde jer til rette. Det er en fornøjelse at stå på  
 dækket og vinke farvel, når skibet glider fra kaj kl. 17.

Dag 2. Messina (Sicilien), Italien. Første stop er Sicilien, og for  
 de historieinteresserede er der meget at tage fat på, f.eks.  
 Taormina med det velbevarede amfiteater fra ca. 200 f.Kr.

Dag 3. På havet. I har nu en dag til at nyde alle skibets facilite- 
 ter. Celebrity Reflection blev bygget i 2012 og har alt,  
 hvad man kan drømme om af faciliteter: forrygende  
 restauranter, en velduftende spa, butikker, et fitnesscenter  
 med holdaktiviteter og træningsmaskiner med indbygget  
 udsigt, og meget andet.

Dag 4. Mykonos, Grækenland. Nyd f.eks. en dag på stranden, 
 eller besøg øens kloster, som stammer tilbage fra  
 1600-tallet.

Dag 5. Kusadasi (Efesos), Tyrkiet. Se den fantastiske romer- 
 ske ruinby Efesos med templer, teatre og fine huse om- 
 givet af en bymur. I kan bl.a. se resterne af Artemistemplet  
 fra ca. 560 f.Kr., som er et af verdens syv vidundere.

Dag 6. Rhodos, Grækenland. Måske har I lyst til en dag på  
 stranden eller til en køretur rundt på den dejlige ferieø,  
 som er en del af Dodekaneserne. Ved den lille havneby  
 Lindon finder I klassiske templer og byzantinske kirker.

Dag 7. Santorini, Grækenland. Sceneriet bliver næppe mere  
 græsk end her. Det er her billederne til postkortene er  
 taget hen over de hvide huse med blåmalet tag på klippe 
 skråningen med havet i baggrunden. Se det med egne  
 øjne i dag!

Dag 8. Athen (Piræus), Grækenland. Besøg f.eks. Akropolis,  
 som gennem hele oldtiden var Grækenlands religiøse cen- 
 trum, med de imponerende Parthenon- og Nike-templer.  
 Akropolis’ museum er fantastisk! Deltag i skibets udflugter  
 eller tag ud på egen hånd.

Dag 9. På havet. Nyd en dag på havet og lad alle indtrykkene  
 samle sig. Prøv evt. en af temarestauranterne, hvor man  
 for et lille ekstra beløb får endnu mere at vælge mellem.  
 Selv de bedst vante ganer bliver overrasket over kvaliteten  
 på Celebrity Reflection.

Dag 10. Napoli, Italien. I må i land og smage på Napolis helt  
 eget bidrag til verdens køkken: pizzaen, som blev opfundet  
 til ære for dronningen af Italien i 1889. Det er også muligt  
 at tage på udflugt til den smukke Amalfi-kyst, som har  
 tiltrukket kunstnere fra hele verden, og ikke mindst til den  
 antikke havneby, Pompei.

Dag 11. Rom (Civitavecchia), Italien og hjemrejse. I lægger til  
 kl. 5 i krydstogthavnen 2½ times kørsel fra Rom (transport  
 til lufthavnen kan tilkøbes på skibet eller hos Stjernegaard  
 Rejser). I har tid til at spise en god morgenmad, inden I  
 flyver hjem.

Dette krydstogt tager jer rundt i det østlige Middelhav til historiske byer og 

skønne ferieøer. I løbet af eftermiddagen den første dag tjekker I ind på 

Celebrity Reflection, som blev søsat i oktober 2012 og tilhører Celebrity 

Cruises' luksuriøse Solstice-klasse. Herefter går turen mod syd til idylliske 

Sicilien og videre østpå til Mykonos i Grækenland og antikke højdepunkter 

i Efesos i Tyrkiet.

I Grækenland besøger I to perler, Rhodos og Santorini - yndige øer med 

hvide huse og blåmalet tag, som I kender fra postkortmotiver, og flere 

antikke højdepunkter i Athen. På vej tilbage til Rom stikker I ind forbi 

Napoli for evt. at besøge Amalfi-kysten eller den fantastiske antikke 

havneby Pompei. Ombord på skibet er alt inden for rækkevidde: virkelig 

gode restauranter, som tilfredsstiller selv de mest kræsne ganer, et skønt 

poolområde, fitnesscenter, spa og meget andet - ganske enkelt den 

perfekte ramme for en skøn ferie. 

Det østlige Middelhav 
med græske øer
11 dage 

Celebrity Reflection, Celebrity Cruises

Se også www.stjernegaard.dk

Rom

Messina,
Sicilien

Napoli

Athen

Rhodos

Kusadasi
Mykonos

Santorini

 

FORLÆNG 
EVT. REJSEN 

I ROM
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-Venedig, Italien. I ankommer til de 118 øer,  
 som udgør unikke Venedig og tjekker ind på skibet. Der er  
 afgang kl. 16.30, og det er en fornøjelse at  stå på dækket  
 og vinke farvel, når skibet glider fra kaj. 

Dag 2. Koper, Slovenien. Første stop er Koper, Slovenien, som  
 var en del af det venetianske rige, hvilket ses tydeligt i den  
 gamle bydel, der også ligger på en ø. Byens vartegn er det  
 prætoriske palads fra 1500-tallet.

Dag 3. Zadar, Kroatien. Zadar på den idylliske dalmatinske kyst er  
 en gammel by med en smuk bykerne og velbevarede levn fra  
 den romerske tid. Gå f.eks. en tur under trækronerne langs  
 den fine havnepromenade og oplev byens såkaldte havorgel. 

Dag 4. Split, Kroatien. En sand perle. Gå en tur i Splits gamle by- 
 del, som domineres af et romersk palads fra år 295. Byen  
 har et dejligt maritimt præg pga. de mange færger, der sejler  
 ud til småøerne i den kroatiske skærgård, og lystbådene,  
 som fylder godt i byens marinaer.

Dag 5. Dubrovnik, Kroatien. Et af rutens absolutte højdepunkter.  
 Den gamle idylliske by fra 1200-tallet, som ligger hævet  
 over havet omgivet af en bymur, blev voldsomt beskadiget  
 under den jugoslaviske borgerkrig i 1992 men blev efterfølg- 
 ende fuldstændigt genopbygget med hjælp fra UNESCO. Man  
 kan gå en fin tur rundt om byen på toppen af bymuren.

Dag 6. Kotor, Montenegro. Endnu en idyllisk perle på Adriater 
 havskysten. Montenegro er først inden for de senere år ble- 
 vet opdaget af turister, så her er chancen for at være med  
 på den nye trend. Kotor ligger smukt for enden af en af  
 Adriaterhavets længste bugter.

Dag 7. På havet. I har nu en dag til at nyde alle skibets faciliteter.  
 Celebrity Constellation har forrygende restauranter, en vel- 
 duftende spa, et fitnesscenter med indbygget udsigt, butik- 
 ker og meget andet. Der er naturligvis også mulighed for at  
 slappe af i en dækstol med en god bog.

Dag 8. Napoli, Italien. I må i land og smage på Napolis helt eget 
 bidrag til verdens køkken: pizzaen, som blev opfundet til 
 ære for dronningen af Italien i 1889. Tag evt. på udflugt til  
 den smukke Amalfi-kyst, som har tiltrukket kunstnere fra  
 hele verden, eller til sagnomspundne Pompei.

Dag 9. Catania, Sicilien. Byen ligger for foden af Etna-vulkanen,  
 og det er oplagt at tage på tur til vulkanen, som er en af  
 verdens største og med sine 3350 meter Europas højeste.

Dag 10. På havet. Endnu en dag på havet til at fordøje alle indtryk- 
 kene. Find jeres yndlingskrog og slap af i solen eller benyt  
 jer af de mange faciliteter. Der er sikkert også en restau- 
 rant, som I mangler at krydse af på listen.

Dag 11. Ravenna, Italien. De motorsportsinteresserede vil nok  
 benytte lejligheden til at besøge Ferrari-museet. Ravennas  
 to oldkristne kirker er på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 12. Venedig, Italien. I ankommer til Venedig kl. 8 og har hele 
  dagen og noget af næste dag til at udforske denne perle af 
 en by, som ikke kan sammenlignes med nogen anden. I må  
 selvfølgelig besøge Markuspladsen, sejle i gondol på kanal- 
 erne og slentre rundt i gaderne, som er lukket for trafik.

Dag 13. Venedig, Italien, hjemrejse. I forlader skibet efter mor- 
 genmaden. Afhængig af hvornår flyet til Danmark afgår, har  
 I noget tid i byen på egen hånd.

Drømmer I om at sejle på Adriaterhavets mørkeblå vande og udforske 

nye kyster, så har I chancen her på dette dejlige krydstogt med Celebrity 

Constellation. I begynder i Venedig, som man som bekendt skal se, inden 

man dør. Herfra går turen til forholdsvis ukendte Koper i Slovenien med en 

smuk venetiansk bydel, og til de kroatiske perler Zadar, Split og Dubrovnik 

med hver deres historiske og maleriske bykerner.

Montenegro er "det nye sted" i regionen, og her besøger I idylliske Kotor, 

inden I runder den italienske støvlespids og besøger to klassikere, Sicilien 

og Napoli. Sidste stop, inden I lægger til kaj i Venedig, hvor I har en ekstra 

nat, er byen Ravenna, som byder på så forskellige oplevelser som UNESCO-

fredede, oldkristne kirker og et fantastisk Ferrari-museum. 

Celebrity Constellation danner med sine luksuriøse faciliteter en perfekt 

ramme om alle oplevelserne. Skibet tilhører Millenniumklassen og blev 

senest opgraderet med de nyeste faciliteter, som f.eks. iLonge og nye 

restauranter i 2013. 

Napoli

Catania,
Sicilien

Koper

Zadar

Split
Dubrovnik

Montenegro

Venedig

Ravenna

Det blå Adriaterhav
13 dage

Celebrity Constellation, Celebrity Cruises

Forlæng 
evt. rejsen i 

Venedig 

Se også www.stjernegaard.dk
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På krydstogtet Det Hellige Land møder I oldtidens kulturer og besøger 

nogle af verdens mest imponerende historiske seværdigheder. I lægger ud 

med et besøg i Napoli, hvor Pompei ligger inden for rækkevidde, inden I 

sejler til steder i Israel, som er hellige for både kristne, jøder og muslimer. 

Herfra videre til tyrkiske Efesos med Artemistemplet, som er et af verdens 

7 vidundere. På vej mod Athen og Akropolis med de mest berømte græske 

templer stopper I på den dejlige græske ferieø Mykonos, som kan byde 

på et fint gammelt kloster fra 1600-tallet.

Sidste stop inden I er tilbage i Rom er i Valletta på Malta, som blev grund-

lagt i 1500-tallet af Johanniter-ordenen. Når I ikke er i land for at opleve 

højdepunkter på ruten, kan I nyde skibets luksuriøse faciliteter. Mad og 

drikke om bord er et kapitel for sig, og selv de mest forkælede ganer vil 

blive overrasket over kvaliteten. Kort sagt, kulturhistorie og luksus i skøn 

forening.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-Rom (Civitavecchia), Italien. I forlader  
 København om morgenen og ankommer til Rom ved mid- 
 dagstid. Eventyret begynder ved afgang fra Rom kl. 17.

Dag 2. Napoli/Capri, Italien. Tag f.eks. på udflugt til sagnom- 
 spundne Pompei eller langs den smukke Amalfi-kyst, som  
 har tiltrukket kunstnere fra hele verden. I må også i land og  
 smage på Napolis helt eget bidrag til verdens køkken: pizza- 
 en, som blev opfundet til ære for dronningen af Italien i 1889.

Dag 3-4. På havet. To dage på havet, hvor I har god tid til at lære  
 skibet at kende. Nyd livet ved poolen med en god bog, i  
 spaen eller i fitnesscenteret.

Dag 5. Jerusalem (Ashdod), Israel. Jerusalem kan dateres tilbage  
 til år 4000 f.Kr. og er hellig i tre af de store verdensreligio- 
 ner. Her kan I spejde ud over Vestmuren, den sidste rest af  
 Herodes’ tempelkompleks, eller se solen spejle sig i Klippe- 
 moskeens guldkuppel.

Dag 6. Jerusalem (Ashdod), Israel. I dag kan I f.eks. besøge al  
 Aqsa-moskeen, det 3. helligste sted inden for islam efter  
 Mekka og Medina. Listen over seværdigheder i Jerusalem er  
 lang: Via Dolorosa, Fødselskirken, Gravkirken, Golgata mm.

Dag 7. Haifa, Israel. Besøg f.eks. den gamle by Akko (Acre), hvis  
 historie som korsfarerby går 5000 år tilbage i tiden. Byen er  
 på UNESCOs liste over verdensarv.

Dag 8. På havet. En dag på havet, hvor I kan fordøje de mange  
 oplevelser, sortere billeder på kameraet, prøve flere restau- 
 ranter og slappe af i dækstolen.

Dag 9. Kusadasi (Efesos), Tyrkiet. Se f.eks. den fantastiske  
 romerske ruinby Efesos med templer, teatre og fine huse. I  
 kan bl.a. se resterne af Artemistemplet fra ca. 560 f.kr., som  
 er et af verdens syv vidundere. Deltag i skibets udflugter  
 eller tag ud på egen hånd.

Dag 10. Mykonos, Grækenland. Denne græske ferieø har et fint  
 gammelt kloster fra 1600-tallet og selvfølgelig nogle dejlige  
 strande, som man kan gå tur langs.

Dag 11. Athen (Piræus), Grækenland. Besøg f.eks. Akropolis, som  
 gennem oldtiden var Grækenlands religiøse centrum, med  
 de imponerende Parthenon- og Nike-templer. Akropolis’  
 museum er fantastisk!

Dag 12. På havet. Tid til at nyde skibets faciliteter. Gå f.eks. i fit- 
 nesscenter, så alibiet til at indtage endnu en god middag  
 er i orden. Kig i butikkerne, få massage i spaen - mulig- 
 hederne er mange.

Dag 13. Valletta, Malta. Valletta blev grundlagt i 1566 af Johanni- 
 terordenen, også kaldet malteserridderne, og I kan stadig se  
 en del bygningsværker fra den tid, bl.a. stormesterens palads.

Dag 14. På havet. Efter mange spændende oplevelser og et fast  
 pakket program har I nok brug for en dag i liggestolen, hvor  
 indtrykkene kan samle sig, mens I sejler videre. Vi kan varmt  
 anbefale en kulinarisk rejse på signaturrestauranten Qcine. 

Dag 15. Rom (Civitavecchia), Italien - Hjemrejse. Skibet er til- 
 bage i Civitavecchia uden for Rom kl. 5.00. Efter morgen- 
 maden må I desværre forlade skibet og flyve tilbage til  
 København (transport til lufthavnen kan tilkøbes på skibet  
 eller hos Stjernegaard Rejser), forhåbentlig med hovedet  
 fyldt af uforglemmelige oplevelser.

Rom

Malta

Napoli

Athen

Haifa

Kusadasi

Jerusalem

Mykonos

Det Hellige Land
15 dage

Celebrity Silhouette, Celebrity Cruises

Se også www.stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1 København-Dubai, FAE. I flyver til Dubai, og ved ankomst  
 bliver I hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Dubai.  
 Tjek-ind på det 4-stjernede Park Regis Kris Kin Hotel. 

Dag 2 Dubai og om bord på skibet. I har formiddagen og noget  
 af eftermiddagen til at opleve Dubai, som er en fantastisk  
 blanding af gamle og nye tider. Besøg f.eks. Dubais vartegn,  
 verdens eneste 7-stjernede hotel, Burj Al Arab, som ligger  
 på en ø for sig selv. Midt på eftermiddagen kører I til kryds- 
 togthavnen og går om bord på Splendour of the Seas. Vær  
 klar på dækket kl. 18 til en festlig afgang, når skibet stævner  
 ud af havnen. Her er det på sin plads at have en kølig drink  
 i hånden. 

Dag 3 Khasab, Oman. Skibet ankommer til Khasab i Oman - en  
 fin gammel by bygget af portugiserne i begyndelsen af 
  1700-tallet, hvor de var koloniherrer her. Det er oplagt at  
 gå en tur på fortet, der fungerede som forsyningsstation for  
 portugisiske skibe, der sejlede gennem Hormuzstrædet.   
 Gå evt. en tur langs med vandet, hvor de traditionelle og  
 maleriske dhowbåde ligger og svajer på bølgerne

Dag 4-5 Muscat, Oman. I ankommer til Muscat, som er en af Mel- 
 lemøstens ældste byer. Besøg f.eks. byens to forter, Al Jalali  
 og Al Mirani, som ligger smukt på bjerget med en blændende  
 udsigt over havnen. Det ligger et hav af oplevelser og ven- 
 ter på jer under vandoverfladen. Oman har 1.700 km klar,  
 blå kystlinje med koralrev og et rigt marineliv, så en tur med  
 maske og snorkel er en oplagt mulighed. 

Dag 6 På havet. En dejlig dag på havet. Nyd livet ved poolen med 
  en god bog, i spaen eller i fitnesscenteret. Eller hvad med  
 en tur i teateret? Der er mange muligheder på et skib som  
 Splendour of the Seas. 

Dag 7 Abu Dhabi, FAE. Skibet ankommer til Abu Dhabi, som er  
 langt det største af de syv emirater. Her finder I både rolige  
 strande, ørkenoaser og vibrerende storbyliv. Byens palads,  
 hvor kongefamilien boede frem til 1966, og den store  
 Sheikh Zayed-moske med plads til 40.000 mennesker er to  
 af byens største attraktioner. 

Dag 8-9 Dubai, FAE. Skibet ankommer til Dubai kl. 8 og I har to  
 hele dage i den fascinerende by. Besøg f.eks. Burj Khalifa,  
 som med sine 828 meter indtil videre er verdens højeste  
 bygning. I skal naturligvis også på shopping f.eks. i Mall of  
 Emirates, som er et af verdens største, eller i den gamle 
  bydels traditionelle marked med krydderier, guld og andet  
 godt. I flyver tilbage til Danmark om aftenen på dag 9.

Dag 10 Hjemkomst til Danmark

Se også www.stjernegaard.dk

De forenede Arabiske Emirater er den nye hotte destination for krydstogter, 

og man kan ikke andet end overgive sig til den overvældende skønhed, 

mikset mellem nyt og gammelt og den spændende historie, som man 

møder i denne krog af verden. 

På denne rejse begynder I med en nat på et skønt 4-stjernet hotel i 

Dubai, den mest kendte af de syv emirater, der udgør Forenede Arabiske 

Emirater. Her kan I opleve spændende og anderledes arabisk kultur, en 

imponerende arkitektur og endeløs shopping f.eks. i den enorme Mall of 

Emirates med 30 mio. besøgende om året og en indendørs skibakke, som 

man skal se, før man tror det. 

På 2. dagen går I om bord på Splendour Of The Seas, som tilhører Royal 

Caribbeans Vision-klasse, og på krydstogtet venter en lang række oplevel-

ser, uanset om I er til kulturoplevelser i smukke, gamle arabiske byer eller til 

snorkling i det azurblå vand. Når I ikke er i land for at opleve højdepunkter 

på ruten, kan I nyde skibets luksuriøse faciliteter. Denne rejser byder på 

arabisk mystik, kultur og luksus i skøn forening.

Dubai

Khasab

Muscat

Abu Dhabi

SAUDI ARABIEN

OMAN
EMIRATERNE

INKL. 
EN NAT I 
DUBAI

Dubai og Oman 
10 dage 

Splendour of the Seas, Royal Caribbean
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-San Diego, USA. I flyver til San Diego og  
 finder ind til hotellet.

Dag 2. San Diego, USA - På havet. Oplev lidt af San Diego, inden  
 I tjekker ind på skibet, som stævner ud kl. 16.30 eller 17.00.  
 Foran jer venter store oplevelser, som I aldrig glemmer. 

Dag 3. På havet. En dejlig dag på havet, hvor I har god tid til at  
 lære skibet at kende. Nyd livet ved poolen med en god  
 bog, i spaen eller i fitnesscenteret. 

Dag 4. Cabo San Lucas, Mexico. Velkommen til Baja-halvøen i  
 Mexico. Her kan I snorkle i det klare vand, tage på jeep- 
 safari eller bare nyde livet om bord på skibet.

Dag 5. Puerto Vallarta, Mexico. Besøg den gamle maleriske by  
 med små hyggelige butikker og cafeer. Byen er omgivet af  
 nogle af verdens mest udfordrende golfbaner, som I kan  
 spille på, hvis I er golfere. 

Dag 6-7. På havet. To dage til søs, hvor I kan sidde i jeres yndlings- 
 krog og læse eller deltage i nogle af de mange aktiviteter om  
 bord, eller I kan arbejde videre på jeres sommerkulør. 

Dag 8. Puerto Quetzal, Guatemala. Besøg fx Atitlán-søen,  
 kendt som en af verdens smukkeste bjergsøer. Den er 300 m  
 dyb og dermed Mellemamerikas dybeste og ligger smukt  
 omgivet af vulkaner.

Dag 9. På havet. I kan nok forlige jer med en dag i liggestolen,  
 hvor indtrykkene kan samle sig, mens skibet sejler videre.  
 Prøv nye restauranter, og nyd livet ved poolkanten eller  
 måske endda i spaen.

Dag 10.  Puntarenas, Costa Rica. En tur ind i Costa Ricas tætte  
 regnskov er næsten et must her. Der er mange muligheder,  
 alt efter om I er til adventure, fuglekiggeri eller noget helt  
 tredje. Tjek skibets udflugtsprogram. 

Dag 11.  På havet. Slap af i dækstolen og lad op til morgendagens  
 kæmpestore oplevelse: sejladsen gennem Panamakanalen.

Dag 12.  Panamakanalen. Skibet når frem til Panamakanalen kl. 6.  
 Kanalen forbinder Stillehavet med det Caribiske Hav og blev  
 bygget af amerikanske ingeniørtropper. Den åbnede i 1914  
 og skal snart udvides igen. Der er 3 sluser, der skal passeres,  
 og ved de snævreste passager er vandspejlsbredden kun 93  
 meter. Det føles ikke af meget, når man selv befinder sig på et  
 35 meter bredt skib. Tag en dyb indånding og nyd oplevelsen.

Dag 13.  Colon, Panama. Verdens næststørste toldfri havn, så  
 mon ikke shoppingtrangen kan stilles her. Til dem, der hol- 
 der mere af at opleve naturen, tilbyder skibet f.eks. ture  
 ind i regnskoven. 

Dag 14.  Cartagena, Colombia. Cartagena smager lidt af Indiana  
 Jones og er i øvrigt en smuk, gammel kolonistilsby med en  
 række fine katedraler. 

Dag 15-16. På havet. De to sidste dage på krydstogtet foregår til søs.  
 I har nok nogle fotos, I skal have sorteret i, og vi kan varmt  
 anbefale en kulinarisk rejse på skibets specialrestauranter. 

Dag 17.  Fort Lauderdale, USA. Skibet ankommer til Fort Lauderdale i 
 Florida tidlig morgen. Efter morgenmaden må I forlade skibet  
 og begive jer i lufthavnen med bagagen fuld af oplevelser.

Dag 18.  Hjemkomst til Danmark

På dette enestående krydstogt gennem Panamakanalen oplever I storby i 

USA, ørken i Mexico, regnskov i Costa Rica og meget mere, inden I passerer 

gennem 3 sluser i den legendariske Panamakanal. Her taler vi virkelig om en 

oplevelse for livet. På den anden side af kanalen møder I kolonistilscharme 

i Colombia, og når I ikke er i land for at opleve højdepunkter på ruten, kan I 

nyde skibets 4- eller 5-stjernede faciliteter. Glæd jer til et mellemamerikansk 

eventyr i skøn forening med de mange fordele, som et krydstogt byder på. 

Gennem Panamakanalen  
med Celebrity Cruises eller Royal Caribbean

Krydstogtet gennem Panamakanalen udbydes af både Celebrity Cruises 

og Royal Caribbean og besejles i denne sæson af henholdsvis Celebrity 

Infinity og Legend of the Seas. Krydstogtskibe tildeles normalt ikke stjerner, 

men hvis vi for at illustrere forskellen på de to skibe skulle gøre det, så 

ville vi give Celebrity Infinity 5 stjerner og Legend of the Seas 4 stjerner.  

Forskellen afspejles naturligvis i prisen, men vi vil gerne understrege, at 

vi står inde for kvaliteten på begge skibe. Se www.stjernegaard.dk/kryds-

togter/krydstogtskibe/ for en beskrivelse af de to skibe.

San Diego

San Capo Lucas
Puerto Vallarta

Guatemala

Fort Lauderdale

Costa Rica
Panama

Colombia

MEXICO

USA

Gennem Panamakanalen
18 dage

Celebrity Infinity eller Legend of the Seas

Se også www.stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  København - Singapore. Afgang om eftermiddagen.

Dag 2-3. Singapore. I ankommer til Singapore om morgenen og  

 går om bord på skibet først på eftermiddagen. I kan gå fra 

 borde igen og opleve Singapores seværdigheder, fx det  

 legendariske Raffles Hotel, hvor I kan nyde en Singapore  

 Sling i baren. Eller I kan nyde skibets mange faciliteter og  

 ikke mindst spise i de lækre restauranter. I har en nat på  

 skibet og der er afgang kl. 17 på dag 3.

Dag 4-5.  To hele dage på havet. Nyd skibet, som blev renoveret i 

2012 og nu har alle Solstice-klassens faciliteter, inkl. inden-

dørs og udendørs pool, spa, fitnesscenter, butikker, kunstgal-

leri, teater og mange barer og restauranter. Maden ombord 

er af meget høj kvalitet og udvalget af vine er imponerende.

Dag 6-7. Bangkok, Thailand. I ankommer til Laemchabang 120  

 km syd for Bangkok kl. 7 om morgenen. Som noget helt sær- 

 ligt kan I vælge at forlade skibet og overnatte i Bangkok.  

 Dette tilvalg inkluderer sightseeing til Bangkoks højdepunkt,  

 Grand Palace, og en sejltur på klongerne. I kan også besøge  

 Bangkok på egen hånd eller deltage i en af skibets udflugter.  

 Afgang fra Laemchabang kl. 18 på dag 7.

Dag 8. På havet. Slap af på skibet - find jeres yndlingssted og læs  

 en god bog med udsigt over havet eller nyd solen og poolen.  

 Prøv evt. en ny restaurant og se et show i skibets teater. 

Dag 9. Ho Chi Minh City, Vietnam. Ankomst til Phu My tæt på  

 Ho Chi Minh City kl. 7.00. Tag på sightseeing i det gamle  

 Saigon, som i dag er en vibrerende og meget charmerende  

 storby. I kan vælge at følge en af skibets udflugter eller tage  

 ud på egen hånd. Afgang igen kl. 20.

Dag 10.  På havet. Hvis I har spist for meget af alt den gode mad, så 

har I god tid i dag til at gå en tur i det veludstyrede fitnesscen-

ter eller følge joggingbanen rundt på skibets dæk. Eller I kan 

forkæle jer selv i spaen eller i liggestolen.

Dag 11.  Hue, Vietnam. I ankommer kl. 7.00 til Chan May tæt på  

 Vietnams gamle kongeby, Hue, og den smukke gamle han- 

 delsby, Hoi An. Hue har Citadellet og de imponerende konge- 

 grave, og Hoi An har det maleriske, bilfri centrum med snævre  

 handelsgader og et væld af hyggelige caféer. Begge steder er  

 I garanteret at møde det berømte vietnamesiske smil. 

Dag 12-13. Hanoi/Halongbugten. Skiber ligger for anker i den  

 storslåede Halongbugt, som er et af verdens syv naturlige  

 vidundere. Herfra kan I besøge Vietnams hovedstad Hanoi,  

 med smuk arkitektur fra franskmændenes tid blandet med  

 asiatiske templer og snævre gader.  

Dag 14.  På havet. Tid til at slappe af og fordøje de mange oplevel- 

 ser og måske sortere i kameraets billeder.

Dag 15-16. Hong Kong, Kina. I ankommer kl. 7 om morgenen og  

 har god tid til at udforske denne pulserende by, som består  

 af Hong Kong-øen og Kowloon på fastlandet. Byen var indtil  

 1997 en britisk kronkoloni og blandingen af Europa og Kina  

 er udtalt og meget charmerende. Afrejse mod Danmark om  

 aftenen på dag 16. Tilkøb evt. ekstra nætter i Hong Kong.

Dag 17.  Hjemkomst til Danmark

Hue

Ho Chi Minh City

Bangkok

Singapore

Hanoi
Halongbugten Hong Kong

Her er chancen for at opleve vidunderlige Sydøstasien på en lidt utradi-

tionel måde, nemlig fra dækket af det luksuriøse krydstogtskib, Celebrity 

Millennium. Turen går fra den ene metropol til den anden: fra Singapore i 

syd til Hong Kong i nord, og på vejen passerer I Thailand og Vietnam – de 

ypperligste eksponenter for lige præcis det, man forbinder med Sydøst-

asien: venlighed og æstetisk skønhed. Få fast grund under fødderne en 

nat i Bangkok centrum (tilkøb), og oplev Vietnams gamle kongeby Hue, 

inden I kaster anker i Halongbugten, et af verdens syv naturlige vidundere, 

og derfra drager mod Hanoi, en af Asiens allermest charmerende byer. 

Slut af i dynamiske Hong Kong – alt i alt en 5-stjernet oplevelse!

Sydøstasiens herligheder
17 dage  

Celebrity Millenium, Celebrity Cruises

Se også www.stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - New York. I forlader København ved mid- 
 dagstid og ankommer til New York midt på eftermiddagen  
 lokal tid. Her tjekker I ind på Holiday Inn i Midtown i gå- 
 afstand fra byens seværdigheder.

Dag 2.  Cape Liberty, New Jersey og til søs. I tager en taxa til  
 Cape Liberty og tjekker ind på skibet ved middagstid.  
 Skibet forlader New Jersey kl. 16. 

Dag 3.  På havet - En dejlig dag på havet. Nyd livet ved poolen  
 med en god bog, i spaen eller i fitnesscenteret. Eller hvad  
 med en tur i teateret? Der er mange muligheder på et skib  
 som Liberty Of The Seas.

Dag 4.  Boston, Massachusetts. Boston er kendt som den ameri- 
 kanske revolutions vugge. Byen er en af USA’s ældste, og  
 den emmer af historie og New England-charme. Gå fx en  
 tur ned ad brostenene på Freedom Trail, som tager jer  
 forbi mange af de historiske monumenter i Bostons rige  
 historie.

Dag 5.    Portland, Maine. I vågner op i Portland, Maine, hvor I kan  
 opleve livet på havnekajen i det historiske Old Port Ex- 
 change. Tag evt. med på udflugt til Kennebunkport og tjek,  
 om familien Bush eller andre berømtheder er hjemme.

Dag 6.    Bar Harbor, Maine. Bar Harbor er omgivet af noget af  
 den smukkeste natur på hele østkysten med klipper, maje- 
 stætiske bjerge i Acadia National Park og det blå hav.  
 Mulighed for udflugt til nationalparken. I kan også vælge at  
 slentre rundt på egen hånd i den hyggelige by.

Dag 7.    Saint John (Bay of Fundy). I er sejlet ind i canadisk far- 
 vand og vågner op i Saint John, som blev grundlagt i 1785  
 af loyalister (tilhængere af Storbritanniens krone) på flugt  
 fra den amerikanske revolution. Her kan I se verdens høje- 
 ste tidevand fra Bay of Fundy strømme ind i floden, eller  
 måske tage på hvaltogt. 

Dag 8.    På havet. Endnu en dag på havet. Fik I prøvet skøjte- 
 banen og klatrevæggen? Hvis det er køligt ved udendørs  
 poolen kan I trække ind i det store overdækkede solarium  
 med tropisk haveanlæg. 

Dag 9.    Halifax, Nova Scotia. Gå fx en tur langs byens historiske  
 centrum ved havnefronten med smukt istandsatte, male- 
 riske træ- og murstenshuse og masser af caféer og restau- 
 ranter. Blandt udflugterne kan I fx vælge en tur til fisker- 
 landsbyen Peggy’s Cove, hvor hummerfiskeri er i højsædet. 

Dag 10.  På havet. Nyd en sidste dag på havet. Har I spist for  
 meget, så gå til stålet i det veludstyrerede fitnesscenter,  
 løbebåndet står med udsigt til oceanet. Eller find en dæk- 
 stol og slap af med en bog.

Dag 11.  Cape Liberty, New Jersey og hjemrejse. I ankommer  
 til Cape Liberty kl. 8 om morgenen, og jeres fly til Danmark  
 afgår kl. sidst på eftermiddagen. Hvis I har lyst, kan I nå et  
 par timer på Manhattan, inden I drager mod lufthavnen. 

Dag 12. Hjemkomst til Danmark

I New England i det nordøstlige USA og det østlige Canada er charmen og 

naturens skønhed ikke til at tage fejl af. Løvtræerne stråler i alle tænkelige 

farver, fyrtårne blinker langs kysten og hummerne spræller. Hører I til dem, 

der altid har drømt om at se New England og Canada i efterårsfarver, så 

tag med Royal Caribbean på krydstogt med Liberty Of The Seas fra Cape 

Liberty i New Jersey og op langs den amerikanske og canadiske østkyst. 

Turen går forbi historiske Boston og det mondæne Maine, hvor milliar-

dærerne holder ferie, til de naturskønne kystområder ved Saint John og 

Halifax i Canada. Undervejs nyder I skibets luksuriøse faciliteter, herunder 

swimmingpools, spa, fitnesscenter og meget mere. I har adskillige restau-

ranter at vælge mellem, som alle serverer måltider af fremragende kvalitet. 

Kort sagt, den smukkest tænkelige natur, kultur og luksus i skøn forening.

USA

CANADA

New York og
New Jersey

Portland

Boston

Bar Habor Halifax

Saint John

New England & Canada 
12 dage 

Liberty of the Seas, Royal Caribbean

Se også www.stjernegaard.dk
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  København - Seattle. Fly til Seattle i staten Washington og 

overnatning på Hotel Crowne Plaza Seattle Downtown.

Dag 2.  Tjek-ind på Celebrity Solstice. Skibet stævner ud på 

eventyr kl. 17. Det er festligt at stå på dækket, når skibet 

lægger fra kaj og stemningen er høj blandt de forventnings-

fulde gæster.

Dag 3. På havet. Nyd skibet, som blev renoveret i 2012 og er i  

 tip-top stand. Blandt faciliteterne er indendørs og udendørs  

 pool, spa, fitnesscenter, butikker, kunstgalleri, teater og  

 mange barer og restauranter. Maden ombord er af meget høj  

 kvalitet og udvalget af vine er imponerende.

Dag 4. Ketchikan, Alaska. Udvid horisonten med et besøg på  

 byens spændende Totem Heritage Center eller giv den fuld  

 skrue med en flyvetur ind over vildnisset. Byen er en gam- 

 mel guldgraverby med alt hver dertil hører, bla. Dolly’s  

 House, hvor verdens ældste erhverv blev udøvet helt frem til  

 1950’erne. I dag er det et morsomt museum. 

Dag 5. Tracy Arm Fjord og Juneau, Alaska. Stå tidligt op og  

 oplev en helt uforglemmelig sejlads gennem Tracy Arm  

 Fjord. Blåhvide isbjerge tårner sig op, og det er ikke usæd- 

 vanligt at se både hvaler og sæler. I Juneau, Alaskas hoved- 

 stad som man kun kan komme til med skib eller fly, oplever  

 I pionerånd og et malerisk sceneri.

Dag 6.  Skagway, Alaska, og Alaska Inside Passage.  

Hør morsomme historier om folk og røvere i Skagway på 

byens saloons. Det gik ikke stille af sig, mens guldfeberen 

rasede. Evt. udflugt med veterantog. Ved aftenstide sejler 

I indenskærs i Alaska Inside Passage og får udsigt til regn-

skov, gletsjere og sneklædte bjergtoppe fra dækket. 

Dag 7.  På havet. Hvis I har spist for meget af alt den gode mad, 

så har I god tid i dag til at gå en tur i det veludstyrede fit-

nesscenter eller følge joggingbanen rundt på skibets dæk. 

Eller I kan forkæle jer selv i spaen eller i liggestolen.

Dag 8.  Victoria, British Columbia, Canada. Sejlturen fortsætter  

 frem til kl. 18, hvor I ankommer til Victoria på Vancouver  

 Island, canadiernes foretrukne og smukt beliggende badeby  

 på vestkysten. Tiden er dog begrænset, idet skibet lægger  

 fra kaj igen ved midnatstid.

Dag 9.  Seattle, Washington - Danmark. I er tilbage i Seattle kl. 

 7 om morgenen og medmindre I har planlagt nogle ekstra  

 dage her, så går det efter morgenmaden mod lufthavnen og  

 tilbage til Danmark med hovedet fuld af fantastiske natur- 

 oplevelser. 

Dag 10.  Hjemkomst til Danmark

Dette enestående krydstogt til Alaska giver jer mulighed for at opleve 

nogle af verdens absolut smukkeste naturscenerier med vældige gletsjere, 

blåhvide isbjerge og øde vildmarker. Turen går indenskærs og udenskærs 

mellem hvaler og søløver langs USA’s og Canadas vestkyst fra Seattle til 

Victoria og tilbage igen. Undervejs kommer I forbi de oprindelige indianer-

stammers totempæle og de gamle guldgraverbyer, hvor det gik vildt for sig. 

Bartenderen i de stadigt eksisterende barer kan fortælle alle legenderne, 

og på de lokale kirkegårde kan I læse på gravstenene, at han taler sandt. 

Oplev det hele med base på det 5-stjernede skib Celebrity Solstice – i 

sandhed et eventyrligt krydstogt. Hvis I har lyst til at blive nogle ekstra 

dage i Seattle, så ring til os og hør om mulighederne.

Seattle

Victoria, Vancouver Island

Skagway

Juneau

Ketchikan

Tracy Arm Fjord

USA

CANADA

ALASKA

Alaska & British Columbia
10 dage 

Celebrity Solstice, Celebrity Cruises

Se hele programmet på www.stjernegaard.dk
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Alaskas fantastiske natur
På dette krydstogt sejler I gennem Tracy Arm Fjord og Alaska Inside Pas-

sage, som begge byder på alt det, man forbinder med en rejse til Alaska: 

isbjerge, dramatiske bjergtoppe, vildmark og et rigt dyreliv. Dramaet er 

sjældent langt borte i Alaskas dybe fjorde mellem lodrette bjergvægge, der 

får selv et stort krydstogtskib til at virke meget lille. I besøger det arktiske 

område på den lyse årstid, hvor fuglene er på træk for at yngle og finde 

føden, og hvor store flokke af vildt er på vandring. Her lever elsdyr, geder, 

moskusokser, brune og sorte bjørne - og måske en ensom isbjørn, der 

skal have kroppen polstret med fedt til vinteren. 

Mange helt unikke udflugtsmuligheder
Hvis I har lyst til endnu flere eventyr og oplevelser er det muligt at 

tilkøbe nogle skønne udflugter på dette krydstogt, hvoraf nogle er helt 

unikke. Der er udflugter for enhver smag, pengepung og fysik, som alle 

kan bookes på skibet eller før afrejsen, så snart selve rejsen er bestilt.

Hvem drømmer fx ikke om at flyve hen over Alaskas vildmark med vandfly 

på udkig efter bjørne, der forsøger at fange laks i floden? 

Forlængelse
Har I lyst til at bruge nogle ekstra dage i 

Seattle – en af USA’s skønneste storbyer – 

før eller efter krydstogtet? Alt kan lade sig 

gøre – spørg vores krydstogtkonsulenter!



20

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. København og til søs. I tjekker ind på skibet i Københavns  

 krydstogthavn i løbet af eftermiddagen og stævner ud på  

 Øresund kl. 17. En times tid senere har I Helsingør om bag- 

 bord - klar til eventyr! Alle lagerrum er proppet med gode  

 råvarer, og foran jer venter en række enestående oplevelser. 

Dag 2. Oslo, Norge. Serenade of the Seas lægger til kaj kl. 10,  

 men I bør gå på dækket tidligt og nyde indsejlingen gennem  

 fjorden, som er bjergtagende smuk. I har nogle timer i den  

 hyggelige mini-storby til f.eks. at gå en tur på Carl Johan- 

 gaden, som er Oslos hovedstrøg. 

Dag 3. Kristiansand, Norge. Næste stop er yndige Kristiansand  

 med sine hvide træhuse og den maleriske skærgård. Gå en  

 tur i byen eller deltag i et af udflugterne rundt i området.

Dag 4. På havet. En dejlig dag med god tid til at lære skibet at  

 kende. Nyd livet i en dækstol med en god bog, i spaen eller i  

 fitnesscenteret. Gå på opdagelse i restauranterne og book  

 bord på en af de forrygende temarestauranter, hvor I mod  

 et beskedent gebyr får endnu mere at vælge mellem.

Dag 5. Klaksvik, Færøerne. Øerne er af National Geographic kåret  

 som de mest autentiske og uspolerede øer i verden - intet  

 mindre! Tag f.eks. på fjordsafari på et af skibets udflugter  

 eller tag ud på egen hånd og hils på en søpapegøje.

Dag 6. På havet. En dag til søs, hvor I kan sidde i jeres yndlings- 

 krog og læse eller deltage i nogle af de mange aktiviteter  

 om bord. Læs skibets nyhedsbrev, så I kan holde jer orienteret. 

Dag 7-8. Reykjavik, Island. Selvom det store skib ligger stabilt i  

 havet, vil de fleste nok sætte pris på et par dage i havn. Rey- 

 kjavik er en pulserende og trendy by, som I må opleve. 

Dag 9. Akureyri, Island. På Islands nordkyst kan I opleve varme  

 kilder, vandfald, vulkaner og slugter - alt hvad man forbin- 

 der med Islands unikke natur. Benyt jer af at få fast grund  

 under fødderne, inden næste stræk på havet.

Dag 10-14. På havet. Nu har I fem dage, hvor de mange indtryk, I  

 har samlet indtil videre, kan samle sig, mens skibet sejler  

  over Atlanten. Prøv de restauranter, I endnu ikke har nået,  

 og nyd livet ved den indendørs pool eller måske i spaen. 

Dag 15. Halifax, Nova Scotia, Canada. Halifax har tradition for at 

 byde krydstogtskibe velkommen med sække-pibespil på  

 kajen og byder på en smuk gammel bykerne og en historisk  

 flådestation, Halifax Citadel. 

Dag 16. På havet. Slap af i dækstolen og lad op til morgendagens  

 ankomst til New Jersey og New York. Har I spist for meget,  

 så tag en tur på løbebåndet med udsigt til oceanet.

Dag 17. Cape Liberty, New Jersey, og hjemrejse. I ankommer til  

 Cape Liberty om morgenen. Hvis I skal flyve hjem i dag, kan  

 I besøge New York på egen hånd, der er kun 13 km ind til 

 Manhattan. Seværdigheder er der som bekendt nok af, og 

  shoppingmulighederne er uendelige. I kan også vælge at  

 deltage i skibets udflugt til New Yorks største seværdighed- 

 er, som slutter med, at I bliver sat af i lufthavnen. 

Dag 18. Hjemkomst til Danmark.

På dette transatlantiske krydstogt kan I udleve drømmen om at krydse 

et stort ocean. Eventyret begynder meget bekvemt i København, og på 

jeres vej til Amerika stikker I ind forbi Færøerne, af National Geographic 

kåret som verdens mest autentiske og uspolerede øer, Island med sine 

dramatiske, men smukke vulkanske landskaber og idylliske Halifax i Nova 

Scotia, Canada, inden I lægger til kaj i New Jersey kun 13 km fra New York 

og Manhattan. 

I krydser Atlanten på komfortabel vis om bord på Royal Caribbean’s Se-

renade of the Seas, et dejligt skib som senest blev renoveret i 2012 og 

opgraderet med en hel palet af spændende nye restauranter. Glæd jer til 

et transatlantisk eventyr krydret med enestående oplevelser på steder, 

som nok ligger lidt uden for alfavej, men som ligger vores nordiske hjerte 

nært. Der er afgang fra København 30. august 2015 og ankomst i New 

York den 15. september 2015, og har I lyst til at blive et par dage ekstra 

i byen, der aldrig sover, så arrangerer vi naturligvis det for jer. 

Oslo
Kristiansand København

Færøerne

Halifax

New Jersey

Akureyri

New York

CANADA

USA

Reykjavik

København – New York
18 dage 

Serenade of the Seas, Royal Caribbean  

TRANS-
ATLANTISK 

UD AF 
KØBENHAVN 

Se også www.stjernegaard.dk
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Nordatlantens smukke øer
Det transatlantiske krydstogt fra København til New York (Cape Liberty) 

giver en enestående mulighed for at besøge Færørene og Island og opleve 

den spektakulært smukke natur og særlige stemning, der præger disse 

øer. At ankomme fra havsiden er en ekstra bonus, der understreger dels 

øernes natur, dels deres forholdsvise isolation fra resten af verden, som 

også smitter på folkesjælen og litteraturen. 

Færøerne er af National Geographic kåret som intet mindre end verdens 

mest autentiske og uspolerede øer – alligevel er det et fåtal af danskere, 

der har været her. Island er nok mere etableret som rejsemål for natur-

glade danskere, som vil opleve lagunerne, de varme kilder, islænderheste 

og ikke mindst den hyggelige og pulserende hovedstad Reykjavik, som 

har ry for at være særdeles trendy. Alt dette er muligt i et hug på dette 

spændende krydstogt. 

Serenade of the Seas tilhører Radiance-klassen og er tegnet 

i et smukt og strømlinet super-yacht design. Med glas fra loft 

til gulv på fællesområderne, mange udvendige kahytter og 

glasinddækkede elevatorer, som vender ud mod havet, har du 

hele tiden mulighed for at nyde synet og udsigten fra skibet.

Om bord på Serenade of the Seas finder du bla. teater, fitnes-

scenter, en fantastisk spa, 3 pools, herunder en overdækket 

pool anlagt i en tropisk have (kun adgang for voksne), 16 barer, 

herunder en champagnebar, og 3 restauranter. I hovedrestau-

ranten er alt mad inkluderet i prisen og i de to temarestauranter, 

Chops Grill Steakhouse og Portofino, betaler du et mindre gebyr 

til gengæld for ekstra luksus.

Skibene i Radiance-klassen har samtidig rigtigt mange tilbud 

til børn og barnlige sjæle, som fx minigolfbane, klatrevæg, ba-

sketballbane og videospil. Skibet har naturligvis også et elegant 

kasino om bord samt toldfri butikker.

Serenade of the Seas 

Forlæng rejsen i New York
New York har et væld af seværdigheder, og en af dem er 

naturligvis at slentre i gaderne og kigge på mennesker. Hele 

verden er samlet her i byen, og det ses i bybilledet. Kig 

indenfor på Museum of Modern Art og det naturhistoriske 

museum, besøg byens store, grønne åndehul, Central Park, 

og det nye 9/11 Memorial Museum (book evt. entre hjem-

mefra via nettet). Shopping kommer I nok heller ikke uden 

om, ligesom en tur op i f.eks. Empire State Building eller i 

Rockefeller Center nærmest er et must. Stjernegaard Rejser 

hjælper med hotel og flybilletter – ring på 45 26 00 00 og 

hør om mulighederne.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København-Southampton. I flyver til London og kører  
 med bus til Southampton, hvor I går om bord på dejlige  
 Celebrity Eclipse. Skibet lægger fra kaj under stor ståhej og  
 sætter kurs mod Atlanterhavet og Boston kl. 16.30.

Dag 2-7. På havet. Nyd skibet, som tilhører Celebrity Cruises’ ele- 
 gante Solstice-klasse. Blandt faciliteterne er indendørs og  
 udendørs pool, spa, fitnesscenter, butikker, kunstgalleri,  
 teater og mange barer og restauranter. Maden ombord er 
 af meget høj kvalitet, udvalget af vine er imponerende, og 
 I har god tid til at komme hele vejen rundt. Der hersker  
 altid en særlig stemning på et transatlantisk togt, og der  
 er planlagt mange aktiviteter, som I kan deltage I – husk at  
 holde jer orienteret via nyhedsbrevet, som I modtager i  
 jeres kahyt hver aften.

Dag 8. Boston. Boston er en af USA’s allermest historiske byer.  
 Det var her, ideen om selvstændighed opstod, og i byens  
 centrum findes mange steder, som havde stor betydning i  
 Uafhængighedskrigen. Det er en skøn by at slentre rundt  
 i til fods. Besøg f.eks. Beacon Hill-kvarteret med brostens 
 belagte gader og fine huse fra 1800-tallet.

Dag 9-10. New York. På vej ind i New Yorks havn mærker man  
 også historiens vingesus og får en fornemmelse af det  
 håb, der bredte sig blandt datidens emigranter, når de fik  
 øje på Frihedsgudinden. I kan vælge at indtage byen helt  
 på egen hånd eller deltage i nogle af skibets mange ud- 
 flugter. Skibet lægger til midt på Manhattan, hvor I har  
 nem adgang til alle byens herligheder.

Dag 11. På havet. Endnu en dag på havet, hvor I kan slappe af 
 med en god bog eller sortere i jeres fotos. Et besøg i fit- 
 nesscenteret er også en mulighed, hvis alle de gode mål- 
 tider er begyndt at sætte sig. En massage i den velduf- 
 tende spa er vel heller ikke af vejen.

Dag 12-13. Kings Wharf, Bermuda. Efter mange dage på skibet  
 og noget storbyliv skal det gøre godt med lidt bountystem- 
 ning. På Bermuda kan I f.eks. køre til Horseshoe Bay og  
 nyde stranden og vandet, eller I kan melde jer på en sejltur  
 med katamaran til de nærliggende Devil’s Isles, hvor I kan  
 snorkle fra båden, sejle kajak eller svømme ind til stranden.  
 Der arrangeres naturligvis også fisketure her på Bermuda.

Dag 14. På havet. Bermuda ligger langt ude i Atlanterhavet, så  
 endnu engang er I så heldige at have en dag på havet.  
 Skulle der være en restaurant I ikke har testet endnu, så  
 er det nu, og har I endnu ikke set et show i teateret, så er  
 der også mulighed for det.

Dag 15. Port Canaveral, Florida. I ankommer kl. 8 om morgenen,  
 så der er tid nok til, at I f.eks. kan besøge rumfartscen- 
 teret Kennedy Space Center og måske hilse på en rigtig  
 astronaut. I skal bare være klar til afgang igen kl. 19.30.

Dag 16. Miami, Florida. I ankommer til Miami kl. 7 om morgenen,  
 og skal I med flyveren samme dag, kan I deltage i en udflugt  
 til byens seværdigheder, som slutter med, at I bliver sat af i  
 lufthavnen. Hvis I har valgt at forlænge jeres ophold i Miami, 
 tager I en taxa til jeres hotel på det vibrerende South Beach.  
 Herfra kan I opleve det historiske art deco distrikt, gå på  
 stranden, kigge på mennesker, shoppe og mange andre  
 fornøjelser.

Dag 17. Hjemkomst til Danmark

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Her er turen for inkarnerende krydstogtfans og romantikere, der altid 

har drømt om at krydse det store ocean: et togt over Atlanterhavet fra 

Southampton i England via Boston, New York og Bermuda til Miami i USA. 

Nyd 6 dage på havet med alle Celebrity Cruises' 5-stjernede faciliteter, 

inden I lægger til i historiske Boston. Dagen efter får I Frihedsgudinden 

i New Yorks havn i sigte, og I har 2 dage i den pulserende by, hvor I 

deltage i skibets udflugter eller tage ud på egen hånd til byens mange 

seværdigheder.

Efter endnu en dag på havet har I 2 dage på Bermuda - bountylandet 

langt ude i havet - inden I når frem til Floridas lokkende kyst, hvor I 

besøger Port Canaveral. Sidste stop er Miami med det smukke art-deco 

distrikt og det latinamerikanske islæt. Vi kan arrangere ekstra nætter på 

land i denne skønne by, hvis I har I lyst, inden I krydser Atlanten endnu 

engang, denne gang i et fly.

Southhampton

New York

Bermuda

Boston

Port Canaveral

Miami

CANADA

USA

Southhampton - Miami
17 dage 

Celebrity Eclipse, Celebrity Cruises

Se også www.stjernegaard.dk
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Transatlantiske krydstogter 
Der er en helt særlig stemning på et transatlantisk krydstogt. Man kom-

mer uvilkårligt til at tænke på tiden, hvor emigranter fra hele Europa 

søgte lykken i det nye land og krydsede oceanet, ofte under temmeligt 

barske forhold. I dag rejser vi heldigvis med en komfort, som er helt 

uden sammenligning med den, som de fleste rejste med dengang. Ud 

over den historiske stemning er der også en stemning af at gøre noget 

”man altid har drømt om” – at krydse et ocean og give sig tiden til det i 

stedet for bare at hoppe på et fly. Her er det selve rejsen, der er målet. 

Forlængelse i Miami
Har I lyst til at bruge nogle ekstra dage i slutdestinationen Miami – en 

anderledes storby, som er præget af de mange indbyggere af latiname-

rikansk afstamning, og hvor den afslappede og endda festlige stemning 

hersker? Og er I ikke helt parat til at slippe det dejlige klima, som hersker 

i Miami året rundt? 

Så tal med vores krydstogtkonsulenter 

– alt kan lade sig gøre!

Udflugter i New York
På denne tur har I god tid i New York, og 

skibet lægger til midt på Manhattan, tæt 

på alting. Skibet arrangerer en række ud-

flugter, som I kan deltage i mod betaling, 

men I kan også vælge at opleve byen på 

egen hånd. 

FORLÆNG 
EVT I MIAMI 
– RING OG 

HØR
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Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på  
www.stjernegaard.dk  

Oplevelser for livet

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. Lyngby: (+45) 4526 0000

Tlf. Jylland:  (+45) 7535 4900

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk


