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BESTIL SPECIALKATALOGER

VI ER PASSIONEREDE 
OG LANGSIGTEDE
Der er to mål, der overskygger alt, hvad vi gør i Stjernegaard. Det ene 
er, at vores gæster får så gode rejseoplevelser, at de foretrækker at rejse 
med os næste gang. Det andet er, at vores medarbejdere er glade og 
har det godt. 

Stjernegaard Rejser er vores liv og vores passion, og vi er dybt enga- 
geret i detaljerne i dagligdagen. Vi tænker langsigtet og tager ingen 
kortsigtede beslutninger. Det giver os stor livskvalitet i hverdagen, og vi 
er taknemmelige for at have det bedste team i rejsebranchen.

Asger Domino   Peter Nielsen 
Adm. direktør, ejer   Produktionsdirektør, ejer

67 SPÆNDENDE 
SPECIALKATALOGER
Vi udarbejder trykte specialkata- 
loger for alle vores rundrejser 
med et detaljeret dagsprogram. 

Det er usædvanligt i dag, men vi 
ved, at vores gæster sætter pris 
på det, fordi det giver et godt 
indtryk af rejsen, og man kan 
tyvstarte rejseoplevelsen. Du 
kan bestille vores kataloger på 
www.stjernegaard.dk.

SPECIALISTER
Vores rejsekonsulenter er 

specialister og arbejder i stærke 
teams, hvor de konstant udveksler 
erfaringer og deler viden fra deres 

årlige omfattende studieture
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Havana

Santa Clara
Cienfuegos

Las Terrazas        

Viñales

Trinidad

Jibacoa

Cuba
14 dage, fra kr. 19.900

Cuba Fantastico
- inklusive badeferie

Denne rundrejse kombinerer kul-
turelle oplevelser i det vestlige 
Cuba med 5 dages badeferie ved 
den dejlige Jibacoa-strand. 

Vi får et spændende indblik i Cubas 
historie i bl.a. Havana, Cienfuegos, 
Trinidad og Santa Clara og nyder 
den uendeligt smukke natur i 
Viñalesdalen, hvor tobakken til de 
verdensberømte cigarer dyrkes. 

Herefter slapper vi af på et skønt 
All Inclusive-resort ved Jibacoa- 
stranden. 

Holguin

Gibara

Havana

Camagüey

Viñales
Trinidad

Cuba
15 dage, fra kr. 18.900

En rejse rundt i 
hele Cuba, hvor 
vi benytter lokale 
turistbusser og 
bor på miniho-
teller (casas par-
ticulares), som 
ejerne driver i deres private hjem 
– et resultat af de nye vinde, der 
blæser i Cuba. 

Vi begynder i det ukendte Gibara 
– en lille, stille perle som rummer 
meget spændende historie. 

Herudover oplever vi UNESCO- 
beskyttet idyl i Camagüey, Trini-
dad og Havana, inden vi slutter i 
Viñales’ smukke natur. 

Havana

Cienfuegos
Viñales Trinidad

Cuba
14 dage, fra kr. 15.900

På denne rejse til 
højdepunkterne i 
det vestlige Cuba 
bor vi på mini-
hoteller (casas 
particulares) og 
kommer tættere 
på cubanerne, end man normalt gør. 

Rejselederne lægger særlig vægt 
på at vise os det nye Cuba, hvor 
det private initiativ har fået lov at 
blomstre lidt mere. 

Glæd jer til at opleve Havana, 
Viñales, Cienfuegos og Trinidad. 
Der er også tid på egen hånd, og 
transporten foregår med lokale 
turistbusser.

Minihoteller 
og lokale 

turistbusser

AFREJSE: MARTS OG NOVEMBER

Havana

Santa Clara

Bayamo
Santiago de Cuba

Cienfuegos

Camagüey

Baracoa

Viñales

Trinidad

Cuba
16 dage, fra kr. 26.900

Den store Cubarejse
En komplet rund- 
rejse fra vest til 
øst. Vi får alle 
historierne og 
et herligt kig 
bag facaden 
med vores rejse- 
ledere, som er 
blandt Danmarks bedste. 

Oplev bl.a. sanselige Havana, 
Baracoa, hvor Columbus gik i land, 
Santiago, der summer af dans og 
musik, Trinidads smukke koloni- 
stilsarkitektur og Viñales’ grønne 
tobaksmarker. 

Kom med og få styr på, hvad der 
er nyt i Cuba, og hvor alt er ved 
det gamle.

Den
komplette 
rundrejse

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, APRIL, 
JULI, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, 
APRIL, NOVEMBER, DECEMBER

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, 
APRIL, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

AFREJSE: OKTOBER, NOVEMBER,
DECEMBER

Bestil vores specialkataloger

Autentiske Cuba 
- hele øen

Autentiske Cuba 
- den vestlige del

” Lokal indkvartering 
var rigtig spændende 
Mona & Svend, Jelling

En rejse 
for Cuba-

entusiaster

FANTASTISKE
REJSELEDERE
Vi ved, hvor meget rejselederen betyder for en 
rundrejse. Vi er glade for at arbejde sammen nogle 
af de absolut bedste og mest erfarne rejseledere 
i Danmark. De er eksperter og stærke person-
ligheder, og de deltager meget aktivt i udviklingen 
og den løbende forbedring af vores rejser.

Gælder alle vores rundrejser i hele verden

CUBA
Cuba er fuld af dejlige mennesker, musik, 
dans, UNESCO-beskyttede byer, smuk og 
meget varieret natur og ikke mindst skønne 
strande. Vi har et meget stærkt Cuba-team 
med 10 eksperter og har arrangeret rejser 
til Cuba i snart 20 år.

Trinidad, Cuba

Viñales-dalen, Cuba
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SanurTanah Lot

Ubud

Bratan-søen
Jatiluwih

(risterrasser)

Candi Dasa

Kintamani
Mount 
Agung

Mount Batur

Bali
17 dage, fra kr. 9.900

Mageløse oplevelser
En rejse udviklet i 
samarbejde med 
vores charmerende 
balinesiske rejse- 
ledere, som taler 
flydende dansk. 

På denne rejse 
er udflugtspakken et tilkøb, som 
består af seks unikke udflugter, 
hvor vi besøger de oplagte sevær-
digheder, men hvor vi også kom-
mer bag facaden, fordi vi har ba-
linesiske rejseledere, der kender 
vejen ind til steder, hvor andre ikke 
kommer. En uges intense oplevel- 
ser og en uges afslapning i skønne 
omgivelser.

SanurTanah Lot

Ubud

Cykeltur

Lovina

Bratan-
søenMunduk

Candi Dasa

Kintamani

Mount Batur

Bali
13 dage, fra kr. 15.995

På sansernes ø
En unik rejse 
med vores dansk- 
talende baline- 
siske rejseledere, 
som sætter en 
ære i at vise os 
deres ø. Vi begyn- 
der ved Agung- 
vulkanen og kører ad snoede veje 
forbi kunstfærdige risterrasser. 

I Lovina oplever vi delfiner i sol- 
opgangen, og i Munduk besøger vi 
markedspladser, der eksploderer 
i dufte og kulører. I Ubud møder 
vi måske en procession af yndige 
kvinder med meterhøje opsatser af 
smukt arrangerede offergaver.  

Forlæng 
med ekstra

 dage i Sanur

Bagan Heho
Inlesøen

Yangon

Hsipaw

Gokhteik
Pyin Oo Lwin
Monywa

Mandalay

Burma
16 dage, fra kr. 21.990

Gyldne oplevelser
I det mytiske Burma hensættes vi 
til en svunden tid med oksekærrer 
på hovedvejen og oplever gyldne 
pagoder med lange rækker af 
rødklædte munke, spektakulære 
vandreture i højlandet, 1000 år 
gamle bedekamre og ikke mindst 
Bagansletten med over 2000 tem-
pler og pagoder. 

Vores øjne forkæles af Inlesøens 
flydende marker og landsbyer, 
inden vi slutter ved 
Shwedagon - måske 
verdens smukkeste 
pagode. 

Singapore

SUMATRA

JAVA

BALI
Yogyakarta Bromo

Sanur

Medan
Berastagi

Samosir
Bukit Lawang

Sumatra & Java
14 dage, fra kr. 22.990

Det ultimative eventyr
En rejse til jer 
som gerne vil 
derhen, hvor der 
ikke kommer så 
mange andre. 

Vi bor på kanten 
af junglen, midt 
i søen og på en bjergtop med ud-
sigt til rygende vulkaner. 

På Sumatra er vi udkig efter oran- 
gutanger i det fri, og på Java 
oplever vi hindutemplet Pramba-
nan og det buddhistiske tempel 
Borobudur, begge storslåede byg-
ningsværker fra 700-tallet. Afslut-
ning på stranden ved Sanur på Bali.

Vi har
 eget kontor 

i Burma

Vores 
balinesiske 
rejseledere 
taler dansk

Til os
med eventyr

i blodet

Bestil vores specialkataloger

ASIEN 
Overalt i Asien venter store oplevelser  
i naturen og blandt befolkningerne. Og 
der venter spændende fortællinger om 
fortid og nutid i samfund, der er præget 
af både tusindårige traditioner og mo-
derne livsstil.

AFREJSE: APRIL, SEPTEMBER, OKTOBER AFREJSE: JAN, FEB, MAR, APR, JUN, JUL, 
SEP, OKT, NOV, DEC

AFREJSE: JANUAR AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, 
NOVEMBER

Grand Palace, Thailand

Borobudur, Java
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Thailand
På �oder gennem østens mystik

Bangkok
Hua Hin
(forlængelse)

River Kwai Ayutthaya

Chiang Rai

Den Gyldne Trekant
Mae Sai

Thaton

Chiang Mai

Thailand
13 dage, fra kr. 14.990

På floder gennem 
Østens mystik
Sammen med vores 
fantastiske rejsele- 
dere, har vi sammen- 
sat en rundrejse, der 
i særklasse giver jer 
det bedste af Thai-
land på den mest 
komfortable vis. 

Vi oplever Bangkoks China- 
town, gamle kongebyer og 
området ved River Kwai. I 
det nordlige Thailand ind- 
tager vi Chiang Mai i tuk-
tuk, besøger stammelandsbyer 
og nyder landets fabelagtigt smuk-
ke natur. Næsten alt er inkluderet i rejsen.

Forlæng på skønne Sheraton Hua Hin på stranden.

” En god rejse med mange 
spændende oplevelser.
Alt fungerede perfekt.
Leif, Vejen

BURMA

THAILAND

Bagan
Inlesøen

Yangon
Bangkok

Koh Samet

Mandalay

Burma & Thailand
14 dage, fra kr. 17.990

Helligdomme og 
svajende palmer
Denne rejse kombinerer to 
ting man kun kan hol-
de af: seværdigheder i 
verdensklasse i Burma og 
paradisstrande med svajende 
palmer i Thailand. Vi oplever 
Burmas spændende kultur, 
gamle kongebyer, gyldne templer og 
klostre, der myldrer med rødklædte 
munke. 

På thailandske Koh Samet, den måske 
skønneste ø i Siambugten, kan vi slappe af, 
svømme i havet og læse bøger i 
skyggen af en palme. 

Oplevelser 
kombineret 

med 
badeferie

THAILAND

CAMBODIA

Bangkok
River Kwai Siam Reap

Koh Samet

Khao Yai

Battambang

Thailand & Cambodia
16 dage, fra kr. 19.990

En symfoni af oplevelser
En kombination af op- 
levelser i naturen, kul- 
turelle og historiske 
højdepunkter og bjerg- 
tagende UNESCO-ver- 
densarv i Thailand 
og Cambodia. 

Vi rejser langs floder, 
og gennem frodige 
regnskove. Ved Angkor 
Wat venter nogle af 
verdens mest impone- 
rende templer, inden 
rejsen slutter på Koh 
Samet med skønne strande 
og et hav af fisk og koraller. UNESCO-

verdensarv 
og skønne 
strande

SMÅ GRUPPER
- HELT AFGØRENDE
Vores rejser gennemføres med kun 10-15 deltagere, og vi 
har aldrig flere end 20-25 gæster med. En rundrejse kan 
laves billigere med 30-35 deltagere, men det synes vi er 
for mange. De små grupper giver en god gruppedyna-
mik, det er let at høre rejselederen, og vi kan besøge helt 
særlige steder. Du kan altid se det maksimale antal delta- 
gere på en rejse på www.stjernegaard.dk

Gælder alle vores rundrejser i hele verden

Bestil vores specialkataloger

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, NOVEMBERAFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, APRIL, OKTOBER, 
NOVEMBER, DECEMBER

AFREJSE: JANUAR MARTS, OKTOBER

Bromo, Java
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EN TAND 
BEDRE

Vi arbejder meget med detaljerne 
og er først rigtigt tilfredse med en
rundrejse, når vi kan sige præcist, 

hvorfor den er en tand bedre 
end andre rundrejser til et

bestemt land

Bestil vores specialkataloger

Hanoi

Hué
Danang

Hoi AnMy Son

Halongbugten

Saigon 
(Ho Chi Minh City)Mekong-

deltaet

Vietnam
15 dage, fra kr. 21.990

Fra nord til syd
En unik rundrejse, hvor 
vi udforsker det bedste 
af Vietnam til lands, til 
vands, med tog (om dagen) 
og på cykel gennem landlig 
idyl. 

Vi smager på Hanois gadekøk-
kener, cykler mellem rismark-
erne i Ha Tay-provinsen og 
oplever Halongbugten ombord 
på et 5-stjernet skib. 

Vi hører spændende histo-
rie i Hué og Hoi An, inden vi 
sejler på Mekongfloden, går 
under jorden i Cu Chi-tunnellerne og 
slutter i pulserende Ho Chi Minh City.  

Se flere rundrejser i Vietnam på stjernegaard.dk

Sigiriya
Minneriya NPAnuradhapura

Kandy
Dambulla

Polonnaruwa
Hiriwadunna

Colombo
Nuwara Eliya

Tissamaharama
Yala NP

Mirissa (strand)
Galle

Beruwala

Sri Lanka
13 dage, fra kr. 18.990

Templer, te og safari
Sri Lanka er en perle i  
Det Indiske Ocean og 
rummer, udover usæd- 
vanligt  imødekom- 
mende mennesker, 
2.000 års spæn- 
dende historie med 
prægtige ruiner fra 
fortidens konge-
riger og fra Buddhas 
liv på øen. 

UNESCO har udpeget verdensarv til højre og ven-
stre på denne lille ø. Vi tager på safari og besøger 
højlandet med teplantager og den skønne by 

Kandy med Temple of the Tooth. 

Mulighed 
for forlæn-
gelse ved 
stranden

” Vi har aldrig oplevet 
en rejseleder så dygtig,
vidende og hjælpsom
Jørgen & Anne Mette, Agedrup

AFREJSE: JANUAR, MARTS, OKTOBERAFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS, OKTOBER, 
DECEMBER

VIETNAM

Hanoi Halongbugten

Hué
Hoi An
Danang

CAMBODIA
CAMBODIA

Phnom Penh

Siem Reap

Vietnam & Cambodia
16 dage, fra kr. 19.990

Det bedste af Indokina
En rejse til to sagnomspundne lande i det gamle 
Indokina. I Vietnam oplever vi kolonistilscharme 
og et af verdens syv naturvid- 
undere i Halongbugten, hvor vi 
overnatter på en fin junke. 

Vi oplever historiske Hué 
med Den Forbudte Lilla By og 
Hoi An, Vietnams hygge- 
ligste by. I Cambodia taber 
vi mælet ved Angkor 
Wat-templerne og stifter be- 
kendtskab med landets 
hjerteskærende nyere historie. 

To unikke 
lande med 
spændende 

historie

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, OKTOBER

Angkor Wat, Cambodia
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Kota 
Kinabalu

Kinabalu
National Park Sabah Tea Gardens

Sukau-regnskoven 

Selingan IslandTunku Abdul
Rahman

marinepark Sandakan
Sepilok

Borneo
13 dage, fra kr. 22.490

Ultimative 
naturoplevelser
En rejse i hælene 
på David Atten- 
borough og Jac-
ques Cousteau 
til Borneos fan- 
tastiske natur med 
tropisk regnskov 
og hvide sandstrande. 

Vi tager på opdagelse blandt næ-
seaber, orangutanger, solbjørne, 
havskildpadder og mange andre 
fascinerende dyr og overnatter 
på Selingan Island og Sukau Rain- 
forest Lodge. På hængebroer i 
trætoppen og vandreture i regn- 
skoven kommer vi helt tæt på øens 
flora og fauna.

Kuala Lumpur
Melaka

Cameron
Highlands

Ipoh

Belum
Rainforest

George
Town

Singapore

Langkawi

Malaysia
16 dage, fra kr. 20.990

Malaccahalvøens
hemmeligheder
Kontrasterne mel- 
lem landlig idyl, 
hektisk storby 
og stemnings-
fuld kolonistil er 
slående på den-
ne rejse til det 
vestlige Malaysia. 

Vi besøger Singapore og Kuala 
Lumpur, hvor vi oplever arkitektur 
i stål og glas sammen med gamle  
koloniale huse, og de charmerende  
UNESCO-beskyttede handelsbyer 
Melaka og George Town, hvor kine-
sere, arabere 
og europæere 
har sat deres 
præg. 

Rejsen slutter 
på en para- 
disisk  strand 
på Langkawi.

Dehli

Amritsar

Jaipur

Ranthambore

Agra

Jhansi

Varanasi
Khajuraho

Indien
16 dage, fra kr. 23.990

Nordindiens 
mange perler
En storslået rejse, 
som sender san-
serne på over-
arbejde: Kvinder 
klædt i farverige 
sarier, dufte fra 
det stærke in-
diske køkken, livlig trafik, som 
styrer uden om de hellige køer, 
og sikhernes Gyldne Tempel, hvor 
den hellige bog pakkens ind hver 
aften og lægges i seng. 

I Jaipur besøger vi maharaja- 
paladser, inden vi rejser til Taj 
Mahal og til sidst Varanasi, hvor 
inderne send- e r 
deres kære ud p å 
den sidste rejse p å 
Gangesfloden.Tokyo

Hakone
Mt. Fuji

Nara

Kyoto
Hiroshima

Miyajima

Japan
12 dage, fra kr. 29.990

Solgudens ø-rige
Vi bor i den gamle kejserby  
Kyoto og hoved- 
staden Tokyo på 
denne rundrejse 
fyldt med ople- 
velser - et sandt 
overflødigheds- 
horn af fine 
templer og helligdomme, smukke 
zenhaver og en spændende kultur 
med geishaer og te-ceremonier. 

Mellem de to byer rejser vi med 
Shinkansen - en oplevelse i sig 
selv. Vi bevæges ved et besøg i 
Hiroshima og snapper efter 
vejret foran den hellige 
vulkan, Mount Fuji. 

Vi rejser på de bedste 
årstider.

En unik 
rejse til 

det rigtige 
Borneo

Afslutning 
på skønne 
Langkawi

Kirse- 
bærtræer 

eller efterårs-
farver

Inklusive det 
Gyldne Tempel 

i Amritsar

EGET 
KONTOR I 

BURMA

VI LYTTER TIL 
VORES GÆSTER
80% af vores gæster udfylder et spørgeskema, når de kom-
mer hjem. Det er en gave, som gør os i stand til hele tiden at 
udvikle vores rejser og vores service. En god kommentar/idé 
bliver ikke liggende, den bliver sat i værk med det samme.

Gælder alle vores rundrejser i hele verden

Bestil vores specialkataloger

AFREJSE: JANUAR AFREJSE: MARTS, APRIL, JULI, 
SEPTEMBER, NOVEMBER

AFREJSE: MARTS, NOVEMBER AFREJSE: JANUAR

Den Gyldne Pavillon, Japan

Det Gyldne Tempel, Indien
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San
Juan

Miami

Barbados

Antigua

St. Lucia

St. Croix St. Kitts
& Nevis

St. Maarten

Krydstogt og 
Vestindien
16 dage, fra kr. 22.990

Det bedste af 
Caribien - A
To dage i San Juan, Puerto Rico, og 
en uges krydstogt på det nyreno- 
verede Jewel of the Seas (Royal 
Caribbean) til 5 skønne caribiske 
øer, inkl. St. Thomas. Herefter fly 
til St. Croix, hvor I indkvarteres 5 
nætter på øens bedste hotel, The 
Buccaneer. 

Rejsen inkluderer en udflugt på St. 
Thomas og 2 udflugter på St. Croix 
med vores egne fastboende rej-
seledere. En behagelig rejse med 
direkte fly ud og hjem. 

ca
. 
7
0
 k

m
.

ST. JOHNST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
 Amalie

Christiansted

Cruz Bay

Frederiksted

Dansk 
Vestindien
16 dage, fra kr. 15.900

Det tabte paradis
Oplev den gamle 
danske trope-
koloni i Caribien 
på en eventyrlig 
rundrejse, hvor 
vores fastbo-
ende danske rej-
seledere viser de skønne øer frem 
og introducerer jer til et særdeles 
spændende kapitel i dansk historie. 

Vi flyver direkte med Norwegian 
og har 7 nætter på St. Croix og 7 
nætter på St. Thomas. St. John kan 
opleves på en dagsudflugt. God tid 
til både oplevelser og afslapning 
på vidunderlige strande.

Tilkøb ud-
flugtspakke 
med vores 

danske rejse- 
ledere

San
Juan

Barbados

St. Maarten

Dominica

Grenada

St. Croix

St. Thomas

Miami

Krydstogt og 
Vestindien
16 dage, fra kr. 23.990

Det bedste af 
Caribien - B
I begynder med to dage i San Juan, 
Puerto Rico, og en uges krydstogt 
på det nyrenoverede Jewel of the 
Seas (Royal Caribbean) til 5 cari-
biske perler, inkl. St. Croix. 

Herefter flyver I til St. Thomas, hvor 
I indkvarteres 5 nætter på Emerald 
Beach Resort, der ligger direkte på 
en af øens bedste strande. Rejsen 
inkluderer en udflugt på St. Croix 
og en udflugt på St. Thomas med 
vores egne fastboende rejseledere. 

DBAC - D

San Juan
St. Thomas

St. Croix-

-
-

-

St. Kitts
& Nevis

Bonaire
Aruba

Curaçao

-

-
-

-

Miami

Krydstogt og 
Vestindien
16 dage, fra kr. 23.990

I begynder med 
en nat i San Juan, 
Puerto Rico, og 7 
dages krydstogt 
på Adventure of 
the Seas. Sejlruten 
for dette krydstogt skifter fra uge til 
uge. Herefter flyver I til St. Thomas 
og bor 3 nætter på Emerald Beach 
Resort direkte på stranden og videre 
til St. Croix og bor 3 nætter på The 
Buccaneer, øens bedste hotel. 

Bestil vores specialkataloger

DANSK VESTINDIEN
Vi har arrangeret rejser til Dansk Vestindien 
i 20 år. Ingen kender øerne bedre end vores 
fantastiske danske rejseledere, Simon, Birgit, 
Troy og Anna Monica, der har boet på øerne 
i mange år. 

AFREJSE NORWEGIAN: NOVMBER-MARTS
AFREJSE BRITISH AIRWAYS: HELE ÅRET

AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR, MARTS AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR AFREJSE: JANUAR, MARTS, NOVEMBER

Det bedste af 
Caribien - D

Inklusive
udflugter 

med danske 
rejseledere

Trunk Bay, Dansk Vestindien
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NEBRASKA

Phoenix

Grand
Canyon

Monterey

San
Francisco

Los Angeles

Santa Maria

Bryce 
Canyon

Red Rock 
Country

Las Vegas

Santa Barbara

Yose-
mite

Zion 
Death
Valley

Mammoth
Lakes

Tioga Pass

Modesto

USA
15 dage, fra kr. 27.900

På eventyr i det vestlige USA 
Gennem USA’s bjergtagende nationalparker, 
Grand Canyon, Bryce, Zion, Death Valley og  
Yosemite med afveksling i skønne storbyer som 
Las Vegas og San Francisco og yndige kystbyer 
på Highway 1.

Vores rundrejse koster lidt mere end mange  
andre, men vi tør godt sige, at rejsen er pengene 
værd. Vi rejser i små grupper og kører ad den 
berømte 180 km strækning på Highway 1, hvor 
de store busser ikke kan køre.  

” Vi fik mange 
enestående oplevelser
Susan og Jørgen, København

Bestil vores specialkataloger

VIRGINIA

VERMONT

RI

Newport

Boston

Hyannis

Niagara Falls
Toronto

Washington D.C.

Cape
Cod

Philadelphia

Bird-in-Hand,
Lancaster

New York

USA
13 dage, fra kr. 26.990

På eventyr i det nordøstlige USA
Et spændende besøg i magtens, kulturens, økono- 
miens og historiens højborge. 

I Washington D.C., Philadelphia, 
New York og Boston oplever vi 
travle storbyer med museer og 
arkitektur i verdensklasse, og 
i New England besøger vi det 
privilegerede USA’s ferieparadis 
omkring Newport og Hyannis på Cape Cod. 

Rejsen krones med naturoplevelser ved Niagara 
Falls, et af verdens største vandfald, og et smut 
til Canada. Vi rejser hjem fra Toronto og spares 
dermed for en lang køretur til sidst.   

Det nord-
østlige USA 

uden kompro-
misser

AFREJSE: SEPTEMBERAFREJSE: SEPTEMBER

Banff

Jasper
Lake Louise

Kamloops 

Rocky
Mountaineer

Rocky
Mountaineer

Calgary

Victoria

Tofino
Vancouver

Whistler

Canada
16 dage, fra kr. 44.900

På eventyr i Rocky Mountains 
med Rocky Mountaineer
Vi trækker frisk luft ned i lunger- 
ne på denne rejse gennem de 
UNESCO-beskyttede Banff og 
Jasper nationalparker. 

Vi tager på Journey through 
the Clouds med det legenda-
riske Rocky Mountaineer-tog 
og kører gennem kringlede slugter forbi brusende 
vandfald. Herefter venter skønne storbyer i Van-
couver og Victoria, bjørnesafari og et besøg i vin-
tersportsbyen Whistler. En kompromisløs rejse i 
Canadas smukke natur.

Se også Canadas Rocky Mountains 
– fra himlen til havet, 16 dage fra kr. 26.900

Inkl. 2 dage 
på Rocky 

Mountaineer-
toget 

AFREJSE: AUGUST

NORDAMERIKA
Pris og kvalitet hænger sammen, og 
vores rundrejser til USA og Canada er 
ikke markedets billigste, til gengæld 
synes vi, de er de bedste. Oplev ikoni-
ske nationalparker, summende storbyer 
og spændende kultur i små grupper, der 
giver særlige muligheder.

Rocky Mountaineer-toget, Canada

Grand Canyon, USA

Washington DC, USA
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Bestil vores specialkataloger

Mompox

Villa de Leyva

Cartagena

Bogotá
Salento

Medellín

Guatavita

Zipa-
quira

Isla Barú
(forlængelse)

Isla Mucura
(forlængelse)

Colombia
16 dage, fra kr. 23.900

På nye eventyr
Colombia er et uspo- 
leret rejsemål og 
tilmed et af Sydameri- 
kas smukkeste lande. 

Vi oplever Bogotás 
guldmuseum og Boteros 
spændende kunst, yndig 
kolonistil i bjergene og 
kaffeplantager i højlandet med 
skyindhyllede skove. 

I Medellín hører vi om den nyere, barske histo-
rie, inden vi tager helt ud på landet til idylliske  
Mompox, der er som taget ud af Gabriel Gar-
cia Marquez’ univers. Afslutning i skønne og  
historiske Cartagena – en af verdens smukkeste 
kolonistilsbyer.

Forlæng evt. ved Det Caribiske Hav

AFREJSE: FEBRUAR

Rio de Janeiro

Tiradentes

São 
PauloIguaçú-

vandfaldene

Belo Horizonte

Amazonas
(forlængelse)

Pantanal
(forlængelse)

Ouro Preto

Salvador

Petropolis 

Brasilien
15 dage, fra kr. 30.900

Intense Brasilien 

Rejsen begynder ved 
verdens største vand- 
fald ved Iguaçu, 
som vi betragter 
fra mange vink-
ler, inden vi rejser 
videre til de skønne 
barokbyer i Minas 
Gerais fyldt med 
UNESCO-verdensarv, 
katedraler og paladser. 

Vi mærker de afrikanske rødder i Salvador – trom-
mernes og voodoo’ens by – og slutter ved Kris-
tusfiguren, Sukkertoppen og Copacabana i Rio, 
som brasilianerne kalder ”den 
vidunderlige by”.  

AFREJSE: MARTS

SYD- OG 
MELLEMAMERIKA
Vores rundrejser i Syd- og Mellemamerika er fyldt 
med kulturelle og historiske oplevelser og spek-
takulær natur. Vi gør meget ud af, at rejserne er så 
komplette som muligt, fordi man ikke kommer så 
tit til Sydamerika.

Beagle Channel

Perito Moreno
Torres del Paine

Ildlandet
Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

Buenos 
Aires

El Calafate

Patagonien

Argentina & Chile
14 dage, fra kr. 37.900

En rejse til verdens ende
En velorganiseret ”ekspedition” 
til sagnomspundne Patagonien 
og Ildlandet i Argentina og 
Chile med højdepunkter i den 
absolutte verdensklasse.

Oplev tango og gastronomi 
i Buenos Aires, Ushuaia - 
sidste stop før Syd- 
polen, national- 
parken Tierra del 
Fuego - et uberørt 
legendeland, nationalparken 
Torres del Paine med forvredne klippetoppe 
og Moreno-gletsjeren ved El 
Calafate, verdens største ind-
landsgletsjer. 

”Det var en perfekt rejse. 
Vores guide var helt perfekt, 
ham kan I være stolte af.
Ulla, Glostrup

Rejselederen
har skrevet 
Turen går til 
Argentina 
& Chile

Rejselederen
har skrevet 
Turen går til 

Brasilien

AFREJSE: FEBRUAR

Cartagena, Colombia

Torres Del Paine Nationalpark, Chile
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Pisco
ParacasBallestas-

øerne Nazca

Arequipa

Cusco
Ollantaytambo

Titicaca-
søen

Puerto Inca
Colca-kløften

Machu Picchu
Lima

Peru
17 dage, fra kr. 27.900

Toppen af Peru
En fantastisk 
rundrejse til se- 
værdigheder i 
verdensklasse. 
Vi går i inka-
ernes spor og 
oplever den 
hvide by, Arequipa, Cusco, Syd- 
amerikas arkæologiske hovedstad, 
og naturligvis mytiske Machu Pic-
chu på toppen af bjerget – et af 
verdens syv vidundere. 

Rejsen byder også på de fantas-
tiske nazcalinjer og et rigt dyreliv 
i form af bl.a. søløver, pingviner 
og måske kondorer. Vi bor godt og  
rejser i et roligt tempo.

Palenque
San Cristóbal 
de las Casas

Qaxaca

Tehuantepec

Uxmal
Chichén Itzá

Det 
Caribiske 

Hav

CampecheMexico City
Teotihuacan

Puebla

Taxco

Mexico
15 dage, fra kr. 21.900

Denne klassiske 
rundrejse er en 
oplevelses- og 
kulturrejse, der 
bringer os gen-
nem en historie, 
der spænder over flere tusinde år 
med de største og mest betyd-
ningsfulde templer og pyramider. 

Vi oplever mangfoldigheden i den 
mexicanske kultur, charmerende 
byer og ikke mindst landets stor- 
slåede natur med frugtbare 
højsletter, kaktusklædte ørkener, 
frodige regnskove, høje bjerge, 
og underjordiske floder.

Monteverde

La Fortuna
Rincon

de la Vieja

San José

Tortuguero

Carrillo Beach 

Costa Rica
14 dage, fra kr. 26.990

Paradiset i regnskoven
En rejse til Costa 
Ricas national-
parker, der dæk-
ker mere end 
30% af landet. 
Vi sejler i kajak- 
ker på vand- 
vejene i Tortugueros jungle, be-
skuer den perfekt formede Arenal-
vulkan og går tur på hængebroer 
i Monteverde-nationalparkens høj- 
landsregnskov. 

I Rincon de la Vieja-nationalparken 
oplever vi rygende vulkaner og 
boblende mudderhuller, inden 
vi slapper af ved den uspolerede  
Carrillo-strand ved Stillehavet. 

Mange
seværdigheder 

i verdens-
klasse

En rejse for 
os, der elsker 

naturen 

Den 
komplette 

Mexico 
rejse

PERU

Otavalo

Papallacta

Amazonas

Riobamba

Cuenca

Vilcabamba

Lojas

Quito

Cusco

Titicacasøen

Machu
Picchu

Pisac
Lima

Quito
Galapagos

Guayaquil

PERU

ECUADOR

Peru, Ecuador 
& Galapagos
18 dage, fra kr. 57.900

Inkariget og Galapagos
En fantastisk tre-i-en-oplevelse 
i Peru, Ecuador og Galapagos. 
Vi oplever Machu Picchu, et af 
verdens syv vidundere, Cusco, 
inkaernes hovedstad og Titicaca- 
søen med indianernes sivøer i Peru. 

Herfra videre til Ecuadors skønne 
hovedstad, Quito, og et 5-dages 
krydstogt på et dejligt skib ved 
Galapagos-øerne, Charles Darwins 
levende laboratorium, da han ud-
viklede sine teorier om arternes 
oprindelse.

Inkl. 5 dages 
krydstogt på 

M/V Galapagos 
Legend

INDHOLD 
OG RYTME
Vi forsøger altid at inkludere de steder og oplevel- 
ser, der er unikke for det konkrete land. Det gælder 
ikke om at se så meget som muligt, men om at få 
de bedste oplevelser og især dem, som vi ikke kan 
få andre steder. En god rytme og god tid de rigtige  
steder er utrolig vigtigt for at få sjælen med på rejsen.  

Gælder alle vores rundrejser i hele verden

Bestil vores specialkataloger

AFREJSE: MARTS, APRIL, JULI, 
SEPTEMBER, OKTOBER

AFREJSE: FEBRUAR AFREJSE: JANUAR, FEBRUAR,
NOVEMBER

AFREJSE: FEBRUAR, OKTOBER,
NOVEMBER

På sporet af mayaere 
og aztekere

Machu Picchu, Peru
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Krydstogt
24 dage, fra kr. 41.990

Fra Australien til Hawaii - 
drømmekrydstogt i Stillehavet
Dette er et drømmekrydstogt til 
os, der kan lide det store ocean 
og duften af vanilje. 

Vi ser Sydneys højdepunkter, 
før vi sejler via New Zealand til 
Fransk Polynesien. Her oplever  
vi så eksotiske øer som Tahiti, 
Moorea og Bora Bora. Videre herfra til Maui med 
knejsende vulkaner og afslutning i Honolulu på 
Oahu, Hawaii, hvor vi har en udflugt til Pearl Harbor. 

Vi har to nætter i Sydney før krydstogtet og en nat 
i Honolulu til sidst. Tilkøb evt. pakke med 6 private 
udflugter. Forlæng evt. på Hawaii.

Bay of 
Islands

Lahaina, Maui
Honolulu, 
Maui

Papeete,
Tahiti

Moorea
Bora Bora

Sydney
Auckland

AUSTRALIEN

NEW ZEALAND

FRANSK
POLYNESIEN

HAWAII

Vi ankrer 
op i Bora 

Boras lyseblå 
lagune

Krydstogt
18 dage, fra kr. 24.990

Gennem Panamakanalen
Med et 5-stjernet skib på en af verdens mest  
legendariske sørejser fra  
Miami via Colombia, gennem 
Panamakanalen til Costa Rica, 
Guatemala og Mexico med 
slut i San Diego – et umisken-
deligt strejf af eventyr og sø-
mandsnostalgi! 

Udover sejladsen gennem Panamakanalens tre 
slusesæt oplever vi masser af UNESCO-verdensarv 
på land med gamle forter, smuk kolonistil og bjerg-
tagende natur. Tilkøb 4 private udflugter: Byrund-
tur i Cartagena, Panamakanalens udbygningspro-
jekt, Costa Ricas regnskov og byrundtur i Antigua.

Gratis 
drikkepakke 
ved opgra- 
dering af 

kahyt

panama

San Diego

San Capo Lucas

Puerto 
Vallarta

Guatemala

Fort Lauderdale Miami

Costa Rica Panama

Colombia

Krydstogt
21 dage, fra kr. 40.990

Magellanstrædet

Chilenske
fjorde

ILDLANDET

ARGENTINA

CHILE

Montevideo
Punta 
del Este

Puerto Montt
Puerto Madryn

Santiago
de ChileValparaiso

Ushuaia

Punta Arenas

Kap Horn

Buenos
Aires

DBAC - C

Gratis 
drikkepakke 
ved opgra- 
dering af 

kahyt

Drømmekrydstogt 
rundt om Kap Horn 
En rejse for globetrottere rundt om Sydamerikas 
spids ved Kap Horn. Vi sejler fra Chile langs kysten 
gennem Magellanstrædet til Ildlandet og Ushuaia i 
Argentina og videre op langs østkysten til Buenos 
Aires, tangoens by. 

Oplev blåt hav, fjordlandskaber, 
islandskaber og et fabel- 
agtigt dyreliv. 2 næt-
ter i Chile, 14 nætters 
krydstogt med Cele- 
brity Cruises og 2 
nætter i Argentina.  

Bestil vores specialkataloger

AFREJSE: APRILAFREJSE: JANUARAFREJSE: APRIL, OKTOBER, NOVEMBER

KRYDSTOGTER
MED DANSK REJSELEDER
På vores unikke krydstogtsrejser kombinerer vi store 
oplevelser i land med et komfortabelt liv på Celebrity 
Cruises’ 5-stjernede skibe, der byder på restauranter og 
underholdning i verdensklasse.   

Bora Bora, Fransk Polynesien

Fjordlandskab, Chile
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SYDKOREA
JAPAN

KINA
Tokyo

Kobe &
KyotoBusan

Shanghai

Mt. Fuji

Hiro-
shima

Kagoshima
Nagasaki

Jeju Island

Krydstogt
15 dage, fra kr. 34.990

En tre-i-en-oplevelse 
 fyldt til briste- 

punktet med kul- 
turelle og natur- 
mæssige ople- 
velser. Vi tager 

på udflugter bl.a. 
i det moderne 

Tokyo, ved Mt. Fuji og i  
kejserens Kyoto, og vi hører hjerteskærende  
historie i Hiroshima. 

I Korea oplever vi UNESCO-beskyttet, dramatisk 
natur og i Shanghai, Kina, ser vi, hvordan byg-
gekranerne forandrer byen dag for dag. Et kom-
fortabelt krydstogt med alle 
måltider inkluderet.   

Banff
Kelowna

Vancouver

Ketchikan

Juneau

Alaska
Inside
Passage

Icy Strait
Point

USA

CANADA

ALASKA

Krydstogt
14 dage, fra kr. 24.990

Rocky Mountains og Alaska
Vi kombinerer kryds-
togtet langs Alaskas 
kyst med oplevelser i 
Canadas eventyrlige 
nationalparker i Rocky 
Mountains. Vi rejser 
fra Banff til Vancouver 
forbi høje tinder og 
dybe blå søer, inden 
vi går om bord på det  
5-stjernede Celebrity Infinity. 

Vores sørejse går gennem Alaska Inside Pas-
sage, hvor hvalerne holder til, forbi gletsjere og 
til skønne byer med guldgra- 
verstemning og spændende 
oprindelig kultur. Gratis 

drikkepakke 
ved opgra- 
dering af 

kahyt

Vancouver

Ketchikan

JuneauIcy Strait Point

Hubbard 

Anchorage

Denali National Park

Seward

Alaska
Inside
Passage

Skagway

CANADA

ALASKA

Krydstogt
14 dage, fra kr. 34.990

Det ægte Alaska
Rejsen begynder på 
land i det ægte Alaska 
i den mægtige Denali 
National Park, hvor vi 
har en fabelagtig ud- 
sigt til det 6.190 me-
ter høje Denalibjerg 
og tager på udkig efter 
Alaskas Big Five: elgen, 
caribou’en, tykhornsfåret, 
ulven og gråbjørnen. 

Det 5-stjernede Celebrity Millennium sejler her- 
efter fra Seward forbi Hubbard-gletsjeren og ind 
i Alaska Inside Passage med 
hvaler som følgesvende.

Gratis 
drikkepakke 
ved opgra- 
dering af 

kahyt

KVALITET FREM 
FOR PRIS
Vi bruger ikke penge på luksus, men vi laver 
rundrejser af høj kvalitet, som er afgørende for 
rejseoplevelsen. Vi går meget op i detaljerne og 
udvælger hotellerne grundigt med vægt på be-
liggenhed, karakter og charme. Du kan altid se 
hotellerne på www.stjernegaard.dk

Gælder alle vores rundrejser i hele verden

AFREJSE: OKTOBERAFREJSE: AUGUST AFREJSE: SEPTEMBER

Japan, Korea og Kina

Gratis 
drikkepakke 
ved opgra- 
dering af 

kahyt

Juneau, Alaska

Krydstogt
Det ægte Alaska
Krydstogt med dansk rejseleder

Bestil vores specialkataloger
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Antananarivo

Antsirabe
Fianarantsoa

Ranomafana 
National Park
Manakara

Isalo 
National ParkTulear

Ifaty

Andasibe 
National Park

Madagaskar
14 dage, fra kr. 29.990

Eventyrrejse til myternes ø 
En helt unik rejse til det 
geografisk set isolerede 
Madagaskar med en ene- 
stående flora og fauna. 
80% af øens pattedyr 
lever kun her.  

Vi møder bl.a. mange ar-
ter af de sjove lemurer, 
kamæleoner og farve-
strålende fugle. Langs 
vejen ser vi kæmpe baobabtræer med tykke 
“maver” fyldt med vand, så de kan modstå tørke.

Befolkningen er unik - en interessant blanding 
af indonesisk, arabisk, fransk og afrikansk. Vi 
besøger smukke og meget varierede national-
parker og slutter ved det Indiske Ocean. 

Hermanus

Cape Town
Kaphalvøen

Stellenbosch
Frenschhoek

Johannesburg

Pilanesberg
National Park

Sydafrika
14 dage, fra kr. 26.900

Safari, vin og Cape Town 
Rejsen begynder med malariafri safari på en skøn 
4-stjernet lodge i Pilanesberg, hvor vi på daglige 
game drives har gode chancer for at møde The 
Big Five. 

Herefter hører vi om landets nyere historie i  
Johannesburg, hvor vi bl.a. besøger det sorte 
township Soweto, inden vi flyver til 
Cape Town. Vi nyder den 
fabelagtige omkring- 
liggende natur og 
slutter med vin- 
smagninger i  
det idylliske 
vinland.

Cape Town
Kaphalvøen

Hermanus

Montagu
Knysna (Garden Route)

Forlængelse
m/ safari på
Kapama River 
Lodge

Johannesburg

Forlængelse
m/ safari i

Pilanesberg

Stellenbosch

Sydafrika
13 dage, fra kr. 21.900

En rejse i Regnbuelandet 

Vi fokuserer på den sydlige del og begynder i Cape 
Town, som udover en smuk natur ved Kaphalvøen 
byder på særdeles interessant nyere historie.

I Hermanus holder vi udkig med hvalerne, inden 
vi følger den skønne Garden Route langs havet 
til Knysna, hvor vi udforsker lagunen og Feather- 
bed-naturparken. Vi slutter med vinsmag- 
ninger i det idylliske vinland. 

Forlæng evt. med safari eller Rovos Rail.

Bestil vores specialkataloger

AFREJSE: SEPTEMBERAFREJSE: SEPTEMBERAFREJSE: MARTS

AFRIKA OG CENTRAL- 
OG VESTASIEN
Vores dygtige og indsigtsfulde rejseledere giver 
disse eksotiske rejser et helt særligt og personligt 
indhold. Tag med og få store oplevelser, der ud-
vider horisonten.

”De oplevelser tror vi næppe, 
man får med andre selskaber
Anna Marie & Sven, Arden

Vinlandet, Sydafrika
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Marrakech

Aït Ben Haddou

Taroudant Erg Chigaga
Agadir

Marokko
8 dage, fra kr. 14.490

Fra Marrakech 
gennem Atlasbjergene 
til Sahara
En kombination af fantastisk natur 
med ørkener og bjerge og historiske 
Marrakech. I magiske Marrakech 
oplever vi paladser, kongegrave og 
ikke mindst den pulserende basar, 
og vi bor på en dejlig riad tæt på 
byens store plads. 

Herefter over bjergene til Aït Ben 
Haddou-kashba’en og med 4-hjuls- 
trækker til vores ørkenlejr, hvor vi 
overnatter i luksustelte. På vej tilbage 

besøger vi middel- 
alderbyen Tarou-
dant og Agadir.

Marrakech

Casablanca
Fez

Meknes
Rabat

Volubilis

Marokko
8 dage, fra kr. 15.290

Klassisk rundrejse
i de fire kongebyer 
På denne rundrej- 
se fokuserer vi på 
landets kultur og 
historie. Vi skal se 
alle fire kongebyer, 
og vi tager os tid til 
at komme rundt i 
alle de små gader, hvor historien har 
stået stille. 

Samtidig skal vi opleve det pulse- 
rende storbyliv i Casablanca, og uden 
for Marrakech besøger vi en berber-
landsby i Atlasbjergene. Vi benytter 
komfortable sprinter-minibusser for 
ikke at være begrænset af Marokkos 
vejnet.

Shiraz

Yazd
Meybod

Natanz

Persepolis
Pasargardae

Isfahan
Kashan

Teheran

Iran
10 dage, fra kr. 18.990

Oldtidens Persien og
nutidens Iran
Tag med på en 
rejse gennem 
2500 års histo- 
rie og oplev  
1001 nats even- 
tyr, prægtige pa- 
ladser og even-
tyrlige haver. Vi følger udviklingen 
fra det persiske storrige og frem 
til det moderne Iran. 

Undervejs oplever vi imponeren- 
de monumenter og bygnings- 
værker, storslået natur, en meget 
gæstfri befolkning og en kul-
tur, der er fremmedartet men 
på mange måder tæt knyttet til 
vores europæiske historie.

Khiva

Bukhara

Tashkent

Samarkand

Uzbekistan
10 dage, fra kr. 14.290

På sporet af Silkevejen
En rejse til de gamle karavane- 
byer, hvor vi oplever historiske  
højdepunkter og arkitektoniske  
mesterværker, som snildt kan 
sammenligne sig med de største  
seværdigheder i verden. 

Vi besøger de tre hovedbyer på 
Silkevejen, idylliske og smukke 
Khiva, Bukhara og Samarkand, og 
får indblik i både det gamle og det 
nye Uzbekistan. En behagelig rejse 
med fly og hurtigtog på de lange 
stræk og en superdygtig rejseleder. 

Overnatning 
i luksustelt 
i ørkenen

Alle måltider 
inkluderet

En tryg 
rejse gennem 

2500 års 
historie

Små 
grupper
10-14 

deltagere 

MEGET FOR 
PENGENE
Når man sammenligner en pris, skal man huske at se 
detaljerne, og ikke mindst hvad der er inkluderet af 
f.eks. udflugter, måltider, visum og drikkepenge. Hos 
Stjernegaard har vi meget inkluderet i prisen, og det 
fremgår altid tydeligt, hvad der er inkluderet i vores 
materiale og på www.stjernegaard.dk

Gælder alle vores rundrejser i hele verden
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Cairns
Kuranda

Port Douglas

Sydney

Blue
Mountains

Alice 
Springs

Great 
Barrier Reef

Ayers Rock
Kings Canyon

Warrnambool
Grampians National Park

Adelaide
Melbourne
Philip Island

Australien
21 dage, fra kr. 49.990

På eventyr i Australien
Tag med på en kompromisløs rejse downunder 
med oplevelser for livet i Australiens enestående 
natur og skønne byer. Fra Melbourne kører vi  
ad Great Ocean Road til Adelaide, hvorfra vi  
flyver til det røde centrum 
ved Kings Canyon og 
Ayers Rock, Uluru. 

Vi snorkler på 
Great Barrier 
Reef og kører 
med Kuranda 
Rail ind i den 
grønne jungle 
og slutter i fan-
tastiske Sydney 
med bl.a. Blue Mountains og 
Utzons smukke Operahus. Australien 

uden kom-
promisser 

New Zealand
22 dage, fra kr. 49.990

På eventyr New Zealand
En rejse i uovertruffen natur 
rundt på Nord- og Sydøen med 
gyldne strande, storslåede fjorde 
og knaldgrønne og frodige regnskove. 

Vi oplever gletsjere, boblende 
mudderpøle, spruttende gej-
sere og majestætiske bjerge, 
der kan tryllebinde 
enhver naturelsker.

Vi besøger vin-
gårde og smager 
på landets gode 
vine. Alle udflugter er 
inkluderet – også hvalsafri, sejlads på Milford 
Sound og togtur med TranzAlpine. 

Rejselederen har skrevet Turen går til New 
Zealand.

Kaikuora
Marlborougt

Christchurch
Lake Tekapo 
& Mount Cook

Queenstown

Wellington

Auckland

Rotorua

Tongariro 

Bay of Islands

Abel 
Tasman

Nelson
Punakaiki

Milford
Sound

Cambridge

Waipoua
Forest

Kawiti Caves
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OCEANIEN
I Australien og New Zealand står vores to skønne 
rejseledere klar til at fortælle jer om deres andet 
fædreland. De brænder for at vise jer bjergtagen-
de natur og fortælle om livet på den anden side af 
kloden. Vores rejser til Australien og New Zealand er 
uden kompromisser.

VI GLÆDER OS 
TIL AT HØRE 

FRA DIG!

” Vi valgte Stjernegaard pga. 
de små grupper
Lene og Børge, Børkop

Højeste kreditrating

Sydney, Australien

Pukaki Lake, New Zealand


