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Denne rejse kombinerer to ting, som vi holder meget af: en spændende rundrejse i Cuba med dansk rejseleder og et 
krydstogt mellem tre skønne øer i Det Caribiske Hav. 

Rundrejsen i Cuba koncentrerer sig om de absolutte højdepunkter i Viñales, Trinidad og Havana og byder således på 
oplevelser i både naturen, historien og kulturen. Vi indkvarteres på de såkaldte casas particulares, minihoteller oprettet i 
private hjem, hvilket giver os en unik mulighed for at mærke, hvordan livet leves i en cubansk familie.

I Viñales skal vi udforske noget af Cubas – og måske verdens – allersmukkeste natur og besøge en bondemand, der ruller 
sine egne cigarer, og i Trinidad skal vi på rundtur i det, som anses for at være en af de prægtigste kolonistilsbyer i hele 
Caribien. Byen kendes på sine brostensbelagte gader og fine palæer bygget i 1700- og 1800-tallet af hovedrige suk-
kerbaroner. I Havana koncentrerer vi os om de smukke pladser i den gamle bydel, der er UNESCO-verdensarv – ligesom 
Trinidad, i øvrigt. 

Vores rejseleder er på hjemmebane i alt, hvad der har med Cuba at gøre, og der vil være rig mulighed for at blive klogere 
på både fortid, nutid og måske endda fremtiden i Cuba.

Efter en uge rundt i Cuba vinker I farvel til rejselederen og går om bord på krydstogtskibet MSC Opera, et godt turistklas-
seskib, der ligger ved kajen helt inde i Havanas gamle bydel. Den næste uge er I på flydende badeferie, og I besøger tre 
caribiske perler undervejs: Jamaica, Caymanøerne og Cozumel (Mexico). Når skibet er i havn, kan I gå i land på egen hånd, 
eller I kan deltage i nogle af de udflugter, som skibet udbyder. 

Cuba og krydstogt i Caribien – en oplagt kombination til os, der elsker både oplevelser og badeferie. 

Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Cuba 
Cuba & krydstogt i Caribien
Med dansk rejseleder i Cuba og krydstogt på egen hånd, 14 dage 
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Havana - Viñales. Vi forlader Danmark om  
 morgenen og ankommer til Havana om aftenen. Her mødes  
 vi med den danske rejseleder og kører med det samme  
 vest på til Viñales, der ligger midt i Cubas smukkeste natur.  
 Herefter indkvartering på casas particulares med udsigt til  
 autentisk cubansk hverdagsliv.

Dag 2. Viñales, på hesteryg og besøg hos en tobaksbonde.   
 På turistvenlige heste drager vi ud i Viñalesdalen med udsigt  
 til de smukke Mogotesbjerge. Vi skal besøge en tobaks- 
 bonde, der gerne viser, hvordan en cigar skal rulles. Om  
 aftenen er det oplagt at gå ud og høre levende musik på  
 nogle af byens mange spillesteder.

Dag 3. Viñales - Cienfuegos - Trinidad. Rejsen går videre til  
 Trinidad, en af Caribiens smukkeste kolonistilsbyer. På vejen  
 stopper vi i Cienfuegos, et lille stykke Frankrig i Cuba, men  
 stadig umiskendeligt cubansk. Også i Trinidad indkvarteres  
 vi på hyggelige casas particulares.

Dag 4.  Trinidad, byrundtur i UNESCO-idyllen. Rundt på gåben  
 i den hyggelige by med brostensbelagte stræder og pastel- 
 farvede huse. Her levede sukkerbaronerne i fine palæer fra  
 midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. Fælles- 
 middag om aftenen på en af byens hyggelige restauranter. 

Dag 5. Trinidad, udflugt til Sukkermølledalen. Vi kører ud i  
 Sukkermølledalen for at se de plantager, der var grundlaget  
 for byens rigdom. Her levede afrikanske slaver et hårdt liv.  
 Eftermiddagen er fri til egne eventyr.

Dag 6.  Trinidad - Santa Clara - Havana, tjek-ind på skibet. 
 På vej til Havana besøger vi historiske Santa Clara, hvor Che  
 Guevara, en af revolutionens største helte, ligger begravet.  
 Her hører vi spændende historie. Fremme i Havana stopper  
 vi ved El Morro-fortet, som spanierne byggede i kolonitiden.  
 I løbet af eftermiddagen er der tjek-ind ind på MSC Opera,  
 der ligger i havnen helt inde i den gamle bydel.  

Dag 7.  Havana, byrundtur til de historiske pladser. Vi går i  
 land igen efter morgenmaden for at opleve byen sammen  
 med vores danske rejseleder. Vi spiser også frokost på land,  
 hvorefter I vinker farvel til rejselederen. Resten af rejsen er I  
 på egen hånd.

Dag 8. Havana og til søs. Der er mulighed for at gå i land på  
 egen hånd og opleve mere af skønne Havana. Eller at blive  
 ombord og lære skibet at kende. Tidlig aften er der afgang,  
 tag plads på dækket og vink farvel til Havana.

Dag 9.  På havet. En hel dag til at gå på opdagelse på skibet og  
 nyde solen fra pooldækket. 

Dag 10.  Montego Bay, Jamaica. I dag lægger skibet til ved Mon- 
 tego Bay på Jamaica. Gå ud i gaderne på egen hånd eller  
 deltag eventuelt i en af skibets udflugter. I skal bare sørge  
 for at være ombord inden afgang mod nye horisonter.

Dag 11. Georgetown, Cayman Islands. Nu befinder I jer i et sandt  
 marineparadis med mange muligheder for aktiviteter. Skibet  
 tilbyder bl.a. udflugter med snorkling og mulighed for at  
 komme helt tæt på djævlerokker.  

Dag 12.  Cozumel, Mexico. Sidste tropiske paradis på denne rejse  
 er den mexicanske ø Cozumel ud for Yucatanhalvøen. I kan  
 blive ombord og nyde skibets faciliteter, gå i land på øen  
 eller tage ind til fastlandet og opleve mayaruiner og under- 
 jordiske floder.  

Dag 13.  Havana, hjemrejse. Skibet ankommer til Havana først på  
 eftermiddagen, og på land venter en chauffør på at køre jer  
 til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 14. Ankomst til Danmark. I er hjemme igen i løbet af dagen.

Viñales - Cienfuegos - Trinidad - 

Santa Clara - Havana - Krydstogt i Caribien:

 Jamaica, Cayman Islands & Cozumel

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplevelser i Viñales, Cubas smukkeste natur

• Kolonistilsidyl i Trinidad

• Havanas historiske pladser

• Krydstogt med stop ved Jamaica, Cayman  
 Islands og Cozumel i Mexico

!
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VIÑALESDALEN

Viñalesdalen i det nordvestlige hjørne af Cuba er et 
af landets smukkeste og mest særprægede naturom-
råder. De frodige dale mellem bjergene er som skabt 
til kaffe- og tobaksproduktion, og det er da også her, 
at den berømte vueltabajo-tobak dyrkes. 

På en udflugt i dalen besøger vi en tobaksbonde, 
som viser os, hvordan en cigar skal rulles, og han 
giver også smagsprøver på sine afgrøder. Udflugten 
foregår på hesteryg, men vi er under opsyn af et par 
kyndige lokale ”cowboys”.
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særdeles venlige heste, som er vant til at 

lunte af sted med uerfarne turister. Vi ledsa-

ges også af et par kyndige "cowboys", som 

har fuldstændigt styr på vores heste. 

Vi rider ud i Mogotesbjergene, der har næsten 

surrealistiske former. På mar-

kerne for foden af bjergene 

dyrkes der blandt andet 

tobak, majs og mange forskel-

lige frugter. 

Efter et par timers ridetur er 

vi fremme ved turens høj-

depunkt -  besøget hos en 

cubansk bondemand, som 

dyrker tobak, kaffe og meget 

mere. Han demonstrerer cigar-

rulningens kunst, og derefter dækkes der op til 

en god landfrokost med en formidabel udsigt 

til den storslåede natur. Efter frokosten rider 

vi tilbage til byen og har resten af dagen til fri 

disposition.

Viñales har mange små musiksteder, måske har 

I lyst til at gå ud om aftenen og høre lokale sal-

saorkestre og kigge på eller deltage i dansen. 

Dag 3. Viñales - Cienfuegos - Trinidad 
Rejsen går videre mod Trinidad i dag, en køre-

tur på samlet omkring 6 timer. På vejen stop-

per vi i en helt særlig by, Cienfuegos, der lig-

ger meget smukt ved Jaguabugten. Det særlige 

Dag 1. Danmark – Havana - Viñales
Der er afgang fra Danmark om morgenen og 

ankomst til Havana samme aften. Uden for 

lufthavnen modtages vi af vores danske rej-

seleder. Havana gemmer vi til senere, og vi 

kører derfor straks vest på til Viñales, en lille 

by i Pinar del Rio-provinsen. Naturen her anses 

for at være noget af det allersmukkeste, landet 

– ja, måske hele verden - kan præstere, og så 

er det ikke mindst her, at tobakken til de ver-

densberømte cigarer dyrkes.

Vi indkvarteres i minihoteller, eller casas par-

ticulares, som de kaldes, det vil sige private 

hjem, der er omdannet til bed & breakfast-

hoteller, typisk med 2 til 5 værelser i hvert hus. 

Selvom det er et privat hjem, er der naturlig-

vis bad og toilet til alle værelser. Ved at bo på 

casas particulares kommer vi tæt på lokalbe-

folkningen og får et enestående kig til ægte 

cubansk hverdag.

Dag 2. Viñales, på hesteryg ud i dalen 
og besøg hos tobaksbonde
Cuba er på mange måder et levende museum. 

Oksekærrer og cowboys på hesteryg er et 

almindeligt syn i landet, og i dag skal vi selv 

på hesteryg ud i Viñalesdalen. 

Man kan også vælge at tage turen på gåben, 

men har man bare den mindste smule lyst, 

bør man unde sig selv oplevelsen med de 

ved Cienfuegos er, at den blev grundlagt af en 

gruppe franskmænd i midten af 1800-tallet. 

De byggede en majestætisk og meget smuk by 

med egen Triumfbue, der blev opført til minde 

om uafhængigheden fra Spanien i 1901.

Vi kigger os omkring i byen 

og spiser en frokost, inden 

vi fortsætter langs Det 

Caribiske Hav til Trinidad, 

der ligger fantastisk med 

Escambray-bjergene i bag-

grunden. 

Også her indkvarteres vi på 

casas particulares i gåafstand 

til det meste i denne skønne 

by, hvis maleriske centrum er på UNESCOs liste 

over verdensarv.

Dag 4. Trinidad, byrundtur i den gamle
bydel og fællesmiddag med overraskelse
Trinidad er måske den smukkeste af alle span-

ske kolonistilsbyer. Pastelfarvede palæer og 

huse, brostenslagte gader og en stemning fra 

en anden tid gør et besøg i denne by til noget 

helt særligt. 

Efter morgenmaden skal vi på en gåtur i byen, 

inden solen bliver alt for stærk. På turen rundt 

i de stemningsfulde gader vil rejselederen 

fortælle om byens historie og meget mere. 

På vej til Trinidad stopper vi i Cienfuegos, en smuk by som i sin tid blev grundlagt af en gruppe franskmænd, der søgte lykken i Cuba. Byen er kendetegnet 
ved smukke palæer og og stille liv.

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

Oksekærrer og cow-
boys på hesteryg er 
et almindeligt syn i 
landet, og i dag skal vi 
selv på hesteryg ud i 
Viñalesdalen
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Byen havde sin storhedstid i første halvdel af 

1800-tallet, da Trinidad var førende på suk-

kerproduktion i Cuba. Hovedrige sukkerbaro-

ner fik bygget palæer til sig selv i centrum af 

byen, og selvom de rige familier efter revolu-

tionen mistede store dele af deres jordbesid-

delser, står palæerne stadig smukt som minde 

om en tid, hvor pen-

gene flød i Trinidad.

Undervejs på gåturen 

kigger vi ind på en 

cubansk folkeskole 

(hvis det er muligt) og 

hører om det cuban-

ske skolesystem. De 

cubanske børn har en 

fantastisk udstråling 

og en umiddelbar-

hed, som er god til at 

smelte hjerter. 

Vi kommer også forbi et stort kunsthåndvær-

kermarked, hvor der vil være lidt fritid, og i de 

nærliggende gader ligger mange gallerier med 

spændende kunst til rimelige priser.

Resten af dagen er til fri disposition, men om 

aftenen mødes vi igen for at spise på en af de 

mange gode restauranter, der er dukket op i 

byen i de seneste år, efter at cubanerne har 

fået lov af styret til at drive privat forretning 

inden for visse brancher. 

Dag 5. Trinidad, besøg i 
Sukkermølledalen uden for byen
I dag skal vi en tur uden for byen for at se 

nærmere på det, der skabte rig-

dommen i Trinidad, nemlig suk-

kerplantagerne. 

Vi besøger et par haciendaer 

med tilhørende marker i den 

såkaldte Sukkermølledal. Den 

første hacienda på vores rute 

blev bygget i 1830’erne og var 

meget avanceret for sin tid, men 

da produktionen ophørte i 1890, 

forfaldt hovedbygningen og det 

treetagers klokketårn. Nu, hvor 

der igen flyder penge ind til Tri-

nidad – denne gang fra turismen – pågår der 

en restaurering af de smukke bygninger.

Næste stop er Manaca Iznaga-haciendaen, 

som er en af de mest velbevarede i området, 

og som har det højeste udkigstårn, hvor-

fra man kunne holde øje med slaverne, der 

skabte rigdommen i markerne med deres gra-

tis arbejdskraft.  Hvis man selv spæder et par 

CUC i kassen, kan man komme op i tårnet og 

nyde udsigten.

Vi er tilbage i Trinidad ved frokosttid og har 

resten af dagen fri. Måske har I aftalt med 

jeres casa-værter at spise middag hos dem – 

ellers kan I spørge rejselederen til råds om, 

hvor de gode spisesteder ligger. 

Efter middagen er det oplagt at gå ud og lytte 

til dejlig levende musik – der spilles musik 

hver eneste aften, og spillestederne ligger 

side om side i musikgaden. Nyd de glade 

toner og måske et glas rom sammen med de 

lokale cubanere.

Dag 6. Trinidad – Santa Clara – Havana,
tjek-ind på MSC Opera
Efter morgenmaden tjekker vi ud fra vores 

casas particulares for at køre til Havana, og 

vi har indlagt et stop i Santa Clara på vejen, 

hvor vores rejseleder vil give en spændende 

historielektion fra tiden omkring den cubanske 

revolution, der fandt sted i 1959. 

Vi besøger således Santa Claras revolutions-

plads, som blev indviet til ære for selveste 

Che Guevara - en argentinsk læge, der var en 

slags rejsende i revolutioner i hele den syd-

amerikanske og caribiske region. Under det 

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

På en udflugt ud i den såkaldte Sukkermølledal besøger vi et par haciendaer, hvor der i 1700- og 1800-tallet blev dyrket sukkerrør - den råvare, der 
skabte stor rigdom i Trinidad.

Der spilles musik hver 
eneste aften, og spille-
stederne ligger side om 
side i musikgaden. Nyd 
de glade toner og måske 
et glas rom sammen 
med de lokale cubanere
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TRINIDAD

Mange anser Trinidad på Cubas sydkyst for at 
være landets smukkeste by. Den er præget af lave, 
pastelfarvede huse og brostensbelagte stræder, 
og hele byens centrum er på UNESCOs liste over 
verdensarv. Byen havde sin storhedstid i det 17. 
århundrede, hvor velhavende sukkerbaroner byg-
gede de smukke huse, som stadig ses i dag.

Trinidad er også kendt for sine små hyggelige spil-
lesteder, som ligger side om side i musikgaden. 
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HAVANA

Havana emmer af musik og kunst og er en af ver-
dens mest sanselige hovedstæder. I 1920’erne og 
nogle år frem tiltrak byen den kulturelle elite og vel-
havende amerikanere, ikke mindst fra mafiamiljøet, 
som kom her for at feste på byens mange natklubber. 

Det satte revolutionen en effektiv stopper for i 1959. 
Efter mange års forfald er Havana på vej mod bedre 
tider. De smukke gamle huse og pladser i Old Havana 
bliver nænsomt sat i stand, og det private initiativ 
blomstrer med nye restauranter, cafeer og gallerier. 
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følgende nyder en drink i solnedgangen på 

skibets dæk. Der er på forhånd bestilt bord til 

jer i hovedrestauranten, og I kan derfor glæde 

jer til at indtage den første af en lang række 

gode middage i hinandens selskab.

Dag 7. Havana, rundt til byens skønne
pladser og farvel til rejselederen
Vi mødes med vores rejseleder for at tage 

rundt på gåben i det gamle Havana. Byen 

bærer et smukt vidnesbyrd om den spanske 

kolonitid men også om det socialistiske Cuba 

og det nye spirende Cuba, som 

er ved at vokse frem, og vores 

rejseleder er på hjemmebane i 

hele pensummet.

Vi befinder os midt i det histo-

riske Havana, som med god 

grund er på UNESCOs verdens-

arvliste, og her oplever vi kolo-

nitidens Havana, som da spa-

nierne styrede øen.

Vi besøger byens fem vigtigste 

pladser: Plaza de Armas, som blev grundlagt 

sammen med byen i 1519, og hvor den span-

ske guvernør havde sit palæ, og Plaza Cate-

dral, en af de absolut smukkeste i byen med 

katedralen, der stod færdig i 1777 og tidligere 

har rummet de jordiske rester af Columbus. 

store monument finder vi hans mausoleum, 

hvor han ligger begravet med sine kammera-

ter fra den fejlslagne guerillakrig i Bolivia.

Vi besøger mausoleet, og herefter er det ble-

vet tid til frokost på en af byens restauranter 

tæt på revolutionspladsen. Turen går videre 

mod Havana, hvor det gode skib MSC Opera 

venter på os. Inden vi tjekker ind, har vi et 

stop ved det imponerende fort, El Morro, der 

ligger ved indsejlingen til Havanas havn. 

De spanske koloniherrer påbegyndte bygge-

riet af fortet i slutningen af 1500-tallet, men 

det stod først færdigt omkring 1630. Vi nyder 

udsigten ind over Havana og lægger måske 

mærke til de huller i muren, hvorfra man efter 

sigende smed fanger ned i gabet på bugtens 

hajer. 

Det er nu blevet tid til at tjekke ind på MSC 

Opera, skibet der skal være jeres hjem den 

næste uges tid. Jeres danske rejseleder må 

ikke følge med jer til indtjekning, så her er I 

på egen hånd, men rejselederne er lige i nær-

heden, og I ses igen i morgen til byvandring 

i Havana. 

I finder jeres kahyt, pakker kufferne ud og 

tager måske en runde på det dejlige skib for 

at lære det at kende. Vi gætter på, at I efter-

Herudover ser vi Plaza San Francisco, Plaza 

Vieja og Parque Central.

I løbet af formiddagen går vi også en tur på 

Obispo, strøggaden i den gamle bydel. Her 

går vi i Ernest Hemingways fodspor og pas-

serer Hotel Ambos Mundos, hvor forfatte-

ren boede en rum tid og skrev nogle af sine 

berømte romaner.

Vi kommer forbi nationalteateret, som efter 

en gennemgribende renovering er en af 

Cubas smukkeste byg-

ninger, og den gamle 

parlamentsbygning El 

Capitolio, der er en tro 

kopi af Kongresbyg-

ningen i Washington. 

Overalt i det gamle 

Havana oplever vi 

smuk arkitektur – ofte 

renoveret efter alle 

kunstens regler, men 

også forfaldne bygnin-

ger, der venter på, at velhavende investorer 

rykker ind.

Gåturen slutter med en fælles frokost på en 

af byens skønne restauranter, og herefter er 

det blevet tid til at sige farvel og tak til vores 

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

El Morro-fortet ved indsejlingen til Havana blev bygget af de spanske koloniherrer 
og stod færdigt i 1630.

Måske har I lyst til at opleve byen fra bagsædet af en af de smukke gamle 
amerikanerbiler, der pryder Havanas gader.

Vi befinder os midt i det 
historiske Havana, som 
med god grund er på 
UNESCOs verdensarvliste, 
og her oplever vi koloni-
tidens Havana, som da 
spanierne styrede øen
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MSC OPERA 
Et dejligt turistklasseskib med plads til 2.679 
gæster. På det øverste af de 13 dæk ligger tre 
store poolområder med tilhørende liggestole, hvor 
I formentlig kommer til at tilbringe en del tid. 

Skibet har herudover en teatersal med forestillin-
ger hver aften, en dejlig spa, fitnesscenter, butik-
ker, kasino og naturaligvis flere barer. 

Alle måltider er inkluderet på krydstogtet. Drikke-
pakke og udflugter kan tilkøbes.

MSC Cruises 
tilbyder mange 

udflugter - se pro-
gram og priser på 
stjernegaard.dk
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rejseleder. Den sidste dag i Havana og på sejl-

turen rundt i Det Caribiske Hav er I på egen 

hånd, men dog sammen i den gruppe, som I 

har rejst i indtil videre.

Tilbage på skibet kan I sole sig på dækket, 

slappe af i kahytten, gå i land igen, eller hvad 

I nu har lyst til. 

Dag 8. Havana og til søs
med MSC Opera
Anden del af rejsen, nemlig krydstogtet rundt 

til de caribiske perler Jamaica, Cayman Islands 

og Cozumel, begynder i dag. 

Der er afgang fra Havana tidlig aften, og I har 

således tid til at gå i land i Havana og opleve 

mere af byen på egen hånd. Måske har I lyst 

til at opleve byen fra bagsædet af en af de 

smukke gamle amerikanerbiler, der pryder 

Havanas gader. 

Bilerne stammer fra 1950’erne, og på grund 

af handelsembargoen har cubanerne ikke 

kunnet købe reservedele i USA siden revolu-

tionen. De stolte ejere af bilerne må derfor 

vedligeholde bilerne, som de bedst kan, og 

det gør de, så det er en fryd for øjet.

Det er nemt at aftale en passende betaling 

for en køretur, som f.eks. kunne gå ud til 

Ernest Hemingways smukke hus, Finca Vigia, 

lidt uden for byen. Her boede Papa Heming-

way, som cubanerne kalder ham, i over 20 år, 

og huset står, som da han forlod det, og er 

omdannet til museum.  

Man kigger ind ad de åbne vinduer til bl.a. 

hans arbejdsværelse og spisestuen, der er 

dekoreret med prangende jagttrofæer fra 

hans eskapader i Afrika og med fornem kunst, 

som hans venner i kunstverdenen 

forærede ham. Hvis man lukker 

øjnene, kan man høre skrivema-

skinen klapre…

I skal sørge for at være tilbage på 

skibet i god tid, inden der blæ-

ses til afgang først på aftenen. 

Vi anbefaler jer at tage plads på 

dækket, mens skibet lægger fra 

kaj, så I kan vinke farvel til Havana 

for denne gang. Forude venter en 

uges badeferie til søs i behage-

lige omgivelser på MSC Opera. 

Dag 9. På havet
I kan forvente godt vejr på sejladsen rundt i 

Det Caribiske Hav, så den næste uges tid vil 

føles som en afslappende badeferie for jer, 

hvor I kan fordøje de mange oplevelser, I har 

haft i Cuba. Find jeres yndlingskrog på skibet 

– det kunne være ved en af de to pools, i 

pianobaren eller i kahytten. 

Herudover har skibet bl.a. en teatersal, spa, 

fitnesscenter med fabelagtig udsigt over 

havet, butikker og kasino, og hver dag og 

aften arrangeres der forskellige aktiviteter 

som f.eks. quizzer, danseundervisning, hold-

spil, temaaftner og meget mere. Det er natur-

ligvis helt frivilligt, om man vil deltage. 

Morgenmad og frokost indtager I præcis på 

de tidspunkter, der 

passer jer, mens mid-

dagen som tidligere 

nævnt er fastlagt til 

et bestemt tidspunkt 

i skibets hovedre-

staurant. 

Alle måltider på skibet 

er inkluderet i rejsens 

pris, men det er muligt 

mod ekstra betaling at 

spise i skibets special-

restaurant.

Dag 10. Montego Bay, Jamaica, 
oplevelser på egen hånd
Ved 8-tiden om morgenen ankommer skibet 

til Montego Bay på nordvestkysten af Jamaica, 

samme sted som Columbus anduvede i 1494. 

Jamaica, der er Caribiens 3. største ø, har 

siden 1962 været en selvstændig stat tilknyt-

tet Commonwealth.

Første stop på krydstogtet er på Jamaica, hvor vi både kan opleve kultur og nogle af øens skønne strande.

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

I kan forvente godt 
vejr på sejladsen rundt 
i Det Caribiske Hav, så 
den næste uges tid vil 
føles som en afslap-
pende badeferie for 
jer, hvor I kan fordøje 
de mange oplevelser,
I har haft i Cuba
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I kan vælge at gå i land på egen hånd og gå 

en tur i byen, f.eks. på Gloucester Avenue, 

også kendt som The Hip Strip, hvor I kan købe 

jer en Bob Marley T-shirt eller en hvilken som 

helst anden souvenir med den elskede musi-

kers kontrafej.

I kan også tage en taxa 

ud til en af de dejlige 

strande uden for byen 

eller deltage i en af 

skibets udflugter, f.eks. 

en fredelig sejltur på 

en tømmerflåde lavet 

af bambus, der glider 

langsomt gennem et 

frodigt område, hvor 

den eneste ”larm” er 

fuglekvidder.

Der er afgang ud på havet igen først på afte-

nen, nogenlunde samtidig med at I sætter jer 

til bords for at nyde endnu en dejlig middag.

Dag 11. George Town, Cayman Islands,
oplevelser på egen hånd
Fra kl. 8 til 15 befinder I jer denne dag i 

George Town, der ligger på Grand Cayman, 

en af de tre øer i Cayman Islands. Øerne er 

britisk territorium og et stort center for off-

shore-virksomhed, idet omkring 500 banker 

og tusindvis af andre virksomheder har (skat-

tefri) afdelinger her.

Her venter der jer et tropisk paradis, et sær-

ligt spændende liv under havoverfladen – og 

en masse toldfri butikker. Drømmer I om at 

opleve rokker på tæt hold, så 

besøg Stingray City, hvor kæm-

pestore stingrays (djævlerok-

ker) har vænnet sig til nysger-

rige mennesker og derfor lader 

sig fodre af menneskehånd. De 

store rokker svømmer dog frit i 

havet. I kan selv tage en taxa til 

stedet, eller I kan købe skibets 

udflugt dertil.

Alternativt kan I snorkle ved 

vraget af Cali, et skib der sank i 1948, og 

som i dag er hjem for farvestrålende fisk og 

smukke koraller. Vraget ligger kun 50 meter 

fra kysten på ca. 9 meters dybde, så I har fuld 

sigt i det klare vand. Eller I kan slå jer ned 

på den eventyrligt smukke Seven Mile Beach, 

hvor de lokale strandløver gerne lejer deres 

liggestor ud.

Der er afgang mod nye horisonter midt på 

eftermiddagen. 

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

Montego Bay er Jamaicas pæne ansigt i modsætning til Kingston, der er langt mere kaotisk – og spæn-
dende, vil nogen synes…

Her venter der jer et tro-
pisk paradis, et særligt 
spændende liv under 
havoverfladen – og en 
masse toldfri butikker

JAMAICA, MONTEGO BAY

Første stop med skibet er ved Montego Bay 
på Jamaica, Caribiens 3. største ø. Her kan I 
gå i land på egen hånd eller deltage et en af 
de mange udflugter, som skibet udbyder. Det 
kunne være en tur til stranden eller en sejltur 
i junglen. Husk at få en Bob Marley-souvenir 
med hjem!
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George Town på Grand Cayman er en typisk caribisk by med pastelfarvede træhuse.

GEORGE TOWN, CAYMAN ISLAND

På Grand Cayman har I mulighed for at 
komme tæt på kæmpestore djævlerokker, 
der holder til i det såkaldte Stingray City. De 
har vænnet sig til kontakt med mennesker 
men svømmer stadig frit. 

I kan også vælge en dag i hængekøjen på en 
af øens strande.
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COZUMEL, MEXICO

Det sidste stop med skibet, inden I er tilbage 
i Havana, er ved den mexicanske ø Cozumel, 
der ligger ud for Yucatanhalvøen. 

Der er flere muligheder her: Tag f.eks. færgen 
til Playa del Carmen på fastlandet og besøg 
mayaruinerne ved Tulum eller besøg Xcaret 
Eco Park og få en introduktion til mexicansk 

historie og kultur.
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Dag 12. Cozumel, Mexico, 
oplevelser på egen hånd
Kl. 10 lægger MSC Opera til ved Cozumel, en 

mexicansk ø ud for Yacatanhalvøen. Hertil 

ankommer dagligt omkring ti krydstogtskibe 

i højsæsonen, så I er ikke alene, 

men skibene fordeles på tre 

moler, så trængslen er ikke så 

overvældende.

Uanset de mange skibe, så er 

Cozumel en dejlig ø, og man 

skal lede længe efter et hav, der 

er mere turkisblåt, end det der 

omgiver Cozumel og Yucatan. 

Der er flere spændende ting at 

foretage sig her.

I kan tage færgen ind til fastlandet 

og gå på opdagelse ved de spændende mayaru-

iner ved Tulum, eller I kan udforske en cenote, 

et af områdets eventyrligt smukke undervands-

floder, hvor man svømmer ind i grotter og omgi-

ves af drypsten i forunderlige farver.

Den største attraktion i området er måske Xca-

ret Eco Park, en form for forlystelsespark, eller 

en øko-arkæologisk park, som de selv kalder 

sig, der giver et spændende indblik i mexicansk 

historie og i landets storslåede natur. 

Man har bl.a. taget udgangspunkt i landets 

UNESCO-kulturarv, som f.eks. fejringen af De 

Dødes Dag og flere musikalske traditioner, 

som omsættes til underholdende shows. Her-

udover kan man smage sig gennem Mexicos 

fantastisk køkken.

Det er selvfølgelig også 

en mulighed for jer at 

blive ombord på skibet og 

nyde en sidste dag under 

den tropiske himmel.

Dag 13. Havana, Cuba, 
og hjemrejse
Efter en sidste nat og en 

formiddag på havet læg-

ger skibet til i Havanas 

havn ved middagstid, og 

det er tid til at tjekke ud. En bus venter jer 

på kajen for at køre jer til lufthavnen, hvorfra 

hjemrejsen begynder i løbet af dagen. 

Når flyet befinder sig over Atlanten, falder I i 

søvn i sædet, solbrændte og fulde af oplevel-

ser. Der er ankomst til Amsterdam eller Paris 

tidligt om morgenen på dag 14, og derfra fly-

ver I videre til Danmark.

Dag 14. Ankomst til Danmark 

Cuba & krydstogt i Caribien
14 dage 

Man har bl.a. taget 
udgangspunkt i lan-
dets UNESCO-kulturarv, 
som f.eks. fejringen af 
De Dødes Dag og flere 
musikalske traditioner, 
som omsættes til under-
holdende shows

Cozumels gader og stræder er leveringsdygtige i souvenirs og smagsprøver på tequila og andre lokale drikke.
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