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En rejse for feinschmeckere    
Sætter I pris på vin, kultur og komfortabel indkvartering, så er denne rejse noget for jer. Her kombinerer vi nemlig et dejligt 
krydstogt med Celebrity Eclipse langs vinlandet på USA’s vestkyst med nogle interessante oplevelser på land i Portland Oregon, 
og Los Angeles, Californien. USA er verdens 4. største vinproducerende land, og på denne rejse går vi et spadestik dybere i vin-
landet USA. Vi besøger nogle af Oregons og Californiens bedste vingårde - seks i alt - og får forståelse for, hvorfor vine herfra ikke 
hører til de billigste i verden.

Inden krydstogtet har vi tre overnatninger i Oregons hovedstad Portland, hvor vi udover at smage fremragende Pinot Noir-vine 
skal besøge smukke nationalparker og nyde byens arkitektoniske og kulturelle perler. Fra Portland flyver vi til Los Angeles, hvor 
vi går ombord på det elegante krydstogtskib Celebrity Eclipse. Det bliver vores hjem de næste syv dage, mens vi sejler op og 
ned langs Californiens smukke kyststrækning. Hver dag byder på nye spændende oplevelser, når vi går i land med vores danske 
rejseleder i byerne Santa Barbara, San Francisco og Monterey. 

Skibet har også stop på øen Catalina og i Mexico, hvor man på en af skibets udflugter eller på egen hånd kan gå i land og 
få endnu flere oplevelser. Efter syv dages krydstogt er vi retur i Los Angeles, englenes by, hvor to overnatninger på et dejligt 
hotel og endnu flere oplevelser venter. Her udforsker vi de mest kendte dele af den gigantiske storby - bl.a. The Getty Center, 
Downtown Los Angeles, Hollywood og Beverly Hills, inden vi sætter kursen mod Danmark. 

Vi rejser sammen med en dygtig og vinkyndig rejseleder i små grupper med 15-24 deltagere, og prisen inkluderer alle oplevelser 
før og efter krydstogtet samt helpension på skibet med mulighed for gratis drikkepakke, hvis man opgraderer til udvendig kahyt 
eller en højere kategori. De tre private udflugter undervejs på krydstogtet er et tilkøb til rejsen. Glæd jer til at opleve smuk natur, 
spændende kultur og ikke mindst vinlandet USA!

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Krydstogt
Langs Californiens kyst – en rejse i vinlandet
Krydstogt med dansk rejseleder, 14 dage 
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – Portland, Oregon. Afrejse fra Københavns Lufthavn,  
 evt. Billund eller Aalborg, via Amsterdam til Portland, Oregon –  
 USA’s ofte oversete perle! Rejselederen møder os i hyggelige Port- 
 land og tager os med til velkomstmiddag.

Dag 2. Portland, besøg på to vingårde, inkl. frokost. Vi oplever natu- 
 ren nær Portland og besøger to af Oregons kendte vingårde, hvor  
 vi bl.a. smager Pinot Noir-vine. Frokosten indtager vi på en berømt  
 gourmetrestaurant.

Dag 3. Portland, en dag i naturen og besøg på vingård. Heldagsud- 
 flugt til Oregons top seværdigheder når det gælder uforglemmelige  
 naturoplevelser - Columbia Gorge og Multnomah Falls. Vi sejler på  
 floden og besøger endnu en vingård.

Dag 4.  Portland - Los Angeles, ombord på skibet. Vi flyver til Los  
 Angeles og går ombord på Celebrity Eclipse, der bliver vores fly dende 
  hjem de næste syv dage. Der er afgang i løbet af eftermiddagen.

Dag 5. Santa Barbara, privat udflugt til Solvang og vinsmagning.  
 I dag skal vi på en privat udflugt i land og opleve byen Santa Barbara  
 og danskerkolonien Solvang. Herudover naturligvis en vinsmagning.  
 Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.

Dag 6.  San Francisco, vinforedrag og byvandring med rejselederen. 
 Rejselederen holder et interessant foredrag om vin, inden vi   
 ankommer til San Francisco og tager på byvandring med rejse- 
 lederen til bl.a. Fisherman’s Wharf og Chinatown. Aftenen er til fri  
 disposition i byen.

Dag 7.  San Francisco, privat udflugt til vinområderne Napa og   
 Sonoma. På denne private udflugt har vi fokus på vinen i de   
 kendte områder nord for byen i Napa og Sonoma. Vi oplever også  
 Golden Gate Bridge. Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.

Dag 8. Monterey, privat udflugt til den smukke kyststrækning.  
 Endnu en privat udflugt med besøg på Montereys verdensberømte  
 akvarium og en tur langs den smukke kyststrækning 17 Mile Drive  
 med udsigt til kæmpe villaer og en af verdens fineste golfbaner.  
 Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.

Dag 9.  Catalina Island. Denne ø er en af Channel Islands i havet ud for  
 Californiens kyst. Nyd den smukke øs unikke natur på egen hånd  
 eller deltag i en af skibets udflugter.

Dag 10.  Ensenada, Mexico. Vi skal også lige have en bid af Mexico på 
 denne rejse. Nyd dagen på egen hånd her i den farverige   
 Ensenada, eller deltag i en af skibets udflugter.

Dag 11. Los Angeles, på land igen. Vi er retur i "englenes by", hvor vi har  
 to nætter på land. Vi forlader skibet og besøger et par af byens  
 berømte seværdigheder: Det fantastiske Getty Center og Venice  
 Beach kendt for bl.a. sine strandløver og -løvinder.

Dag 12.  Los Angeles, besøg i Hollywood og Downtown. Hele dagen er  
 vi på udflugt i Los Angeles med besøg i bl.a. Hollywood, det meget 
 mondæne Beverly Hills og det spændende Downtown-område,  
 hvor vi bor.

Dag 13.  Los Angeles og hjemrejse. Vi tager en tur forbi skønne Santa  
 Monica på vej til LAX, Los Angeles' internationale lufthavn, hvorfra  
 vi rejser hjem med stop i Amsterdam undervejs.

Dag 14. Ankomst til Danmark 

3 nætter Portland, Oregon

7 nætter krydstogt, Celebrity Eclipse

2 nætter Los Angeles, Californien

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• Nyd livet på det elegante skib Celebrity Eclipse
• Oregons overvældende natur
• Smag vin på seks af USA’s kendte vingårde
• Los Angeles' mest kendte seværdigheder

!
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OREGONS SPÆNDENDE VINE

Oregon Wine Board siger, at hvis man var 
en vindrue, så ville man ønske, at man var 
plantet i Oregon! Den geografiske belig-
genhed betyder nemlig mange soltimer og 
kølige nætter, og det er lig med en læn-
gere levetid for druerne. 

Der er 18 vinområder i staten, herunder Wil-
lamette Valley som vi besøger, og Top 5-dru-
erne er Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, 
Riesling og Cabernet Sauvignon. Oregon er 
USA’s 3. største vinproducent, men de fleste 
vingårde er forholdsvis små med en produk-
tion på under 5000 kasser om året.
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Dag 1. Danmark – Portland, Oregon
Vi flyver fra København, evt. Billund eller Aal-

borg, til Amsterdam og derefter over Atlanten 

til rundrejsens første destination – Portland, 

der er hovedstad i staten Oregon. Her venter 

vores danske rejseleder i lufthavnen, og sam-

men kører vi ind til byen og indkvarterer os på 

et dejligt, centralt beliggende hotel. 

Portland er en spændende storby med lidt 

over 600.000 indbyggere, der ligger i smuk 

natur med det 3.426 høje Mt. Hood i horison-

ten og Willamette River, der løber tværs gen-

nem byen. Vi får et lille indtryk af byen sam-

men med rejselederen, når vi strækker benene 

på en let gåtur i lokalområdet. Tidsforskellen 

sørger for, at vi får nogle timer forærende, så 

vi prøver at holde den kørende og mødes om 

aftenen til fælles velkomstmiddag et hyggeligt 

sted i byen.

Dag 2. Portland, besøg i Oregons mest 
kendte vinområder, 2 x vinsmagning
Efter en tiltrængt nattesøvn og en god mor-

genmad skal vi på bustur ud af Portland og 

opleve dels naturen omkring byen, dels et af 

Oregons mest kendte vinområder. På vej hertil 

kører vi gennem det flotte Tualatin River-fugle-

reservat, der er hjemsted for knap 200 fugle-

arter, over 50 arter af pattedyr og 25 arter af 

spændende reptiler. 

Resten af dagen skal handle om vin. Vi skal 

besøge Willamette Valley, som er det mest 

udviklede distrikt i området og kendt for især 

Pinot Noir-druen. Området ligger ned til floden 

på skråninger, som er meget velegnet til dyrk-

ning af vin, fordi de er varme og solrige om 

dagen og kølige om natten.

Vi skal besøge to kendte vingårde, Ponzi Vine-

yards og North Valley 

Vineyards (dog med for-

behold for ændringer). 

Begge har fokus på Pinot 

Noir men også Chardon-

nay og rosévine, og vi 

skal selvfølgelig smage 

deres forskellige vine og 

høre om produktionen 

fra jord til bord. 

Mellem de to vingårds-

besøg spiser vi frokost på et af områdets mest 

kendte spisesteder, der laver gourmetmad 

baseret på råvarer fra nærliggende gårde, og 

herudover har det også et enormt vinkort med 

vine fra mange af statens vingårde. Sidst på 

dagen er vi retur i Portland og har tid til at 

nyde stemningen i byen – resten af dagen og 

aftenen er til fri disposition.

Dag 3. Portland, oplevelser i Columbia River 
Gorge, sejltur på floden og vinsmagning
Dagen i dag byder på uforglemmelige naturop-

levelser. Vi sætter kursen mod Columbia River-

kløften, en ca. 130 km lang strækning, der er 

kåret som en af USA’s ti flotteste køreture.  Kløf-

ten er flere steder op til 1200 meter dyb og er 

et imponerende syn skåret ud af floden Colum-

bia, der begynder sin 2.000 km lange rejse i 

den canadiske del af The Rocky Mountains og 

munder ud i Stillehavet her i Oregon. 

Vi oplever også USA’s næsthøjeste vandfald, 

det spektakulære Multnomah Falls, der 

brager 189 meter nedad bjergsiden – 

et betagende syn, som vi kan nyde fra 

to niveauer. 

Fra nederste niveau kan vi betragte 

både vandfaldet og den ikoniske bro, 

der spænder hen over vandfaldet – 

et motiv som er et postkort værdigt. 

I dette område har vi også et flot kig 

til Oregons højeste bjerg - det førom-

talte 3.426 meter høje Mt. Hood, der 

egentlig er en vulkan. 

Vi skal herefter nyde naturen fra vandsiden og 

går ombord på en flodbåd for at sejle en times 

tid ned ad floden, mens vi samler appetit til 

frokosten og endnu et besøg på en af Oregons 

fremragende vingårde. 

Denne gang gælder der Gramercy Cellars (dog 

med forbehold for ændringer) - en boutique-

vingård, hvis fokus er på de lidt tungere rød-

vine som Cabernet Sauvignon og Syrah. Mætte 

af overvældende naturoplevelser og god vin 

returnerer vi til hyggelige Portland, hvor afte-

nen er til fri disposition.

Krydstogt langs Californiens kyst - en rejse i vinlandet
14 dage

Køreturen gennem Columbia River-kløften er en af USA's smukkeste. Kløften er flere steder 1200 meter dyb. Multnomah Falls er med sine 189 meter 
USA's næst højeste vandfald.

Vi skal selvfølgelig 
smage deres for-
skellige vine og 
høre om produktio-
nen fra jord til bord 
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Dag 4. Portland – Los Angeles, 
ombord på Celebrity Eclipse
Anden del af vores rejse begynder i dag, og 

vi tjekker ud fra vores hotel for at køre tilbage 

til Portlands lufthavn, hvorfra vi flyver til Los 

Angeles i løbet af formiddagen. 

Fremme i Los Angeles vi kursen mod kryds-

togthavnen, The World  

Cruise Center, hvor Celebrity 

Eclipse venter på os. Ved 

14-tiden går vi ombord på 

skibet, der bliver vores hjem 

de næste syv dage. 

Vel installeret i vores kahyt-

ter, kan vi på egen hånd 

bruge resten af eftermid-

dagen til at lære skibet lidt 

at kende og nyde udsejlin-

gen fra Los Angeles. Er der 

stemning for det, mødes vi med rejselederen 

og nyder en drink, inden vi spiser krydstogtets 

første fælles middag.

Dag 5. Santa Barbara, privat udflugt 
til Solvang og vinsmagning
I løbet af natten er vi sejlet nordpå til Californi-

ens smukkeste by - Santa Barbara, også kendt 

som den amerikanske riviera. Skibet ligger lidt 

uden for havnen, og vi bliver derfor sejlet i land 

af de såkaldte tenderbåde, når vi skal på vores 

egen heldagsudflugt sammen med rejselede-

ren (kræver tilkøb af udflugtspakken). 

Santa Barbara er en atypisk amerikansk by 

helt uden højhuse og gennemsyret af en smuk 

spansk kolonistil, som er et resultat af spanske 

franciskanermunkes indtog i byen i sidste halv-

del af 1700-tallet. 

Fra Stillehavets kyst strækker byen sig ind i lan-

det og opad mod Santa Ynez Mountains. Her 

cykles en del, man mødes 

på byens cafeer, man dyr-

ker yoga og nyder i det hele 

taget det gode liv. Vi gætter 

på, at gennemsnitsindkom-

sten i Santa Barbara ligger 

et pænt stykke over mange 

andre amerikanske byer. 

På vores private udflugt skal 

vi nyde byens flotte spansk-

inspirerede arkitektur - bl.a. 

den imponerende retsbyg-

ning midt i byen og den historiske mission, 

som spanierne grundlagde i 1786. Herefter 

fortsætter vi uden for byen ca. 45 minutter til 

byen Solvang, der blev grundlagt af danske 

højskolefolk i 1911, og som er et must for dan-

skere at besøge, når man er på disse kanter. 

Alle trækker på smilebåndet ved duften af 

æbleskiver og wienerbrød og især ved synet af 

miniudgaverne af Rundetårn, Kronborg og den 

lille havfrue. Men det er alligevel rørende at 

se, at man gennem så mange år har gjort sig 

umage for at holde danske traditioner i hævd. 

Vi skal selvfølgelig også på vinsmagning, og i 

dag gælder det vingården Rusack (dog med 

forbehold for ændringer), der ligger i Bal-

lard Canyon en kort køretur fra Solvang. Her 

laves der kvalitetsvine bl.a. på druerne Syrah, 

Chardonnay, Zinfandel og Sauvignon Blanc, og 

udover at smage de forskellige vine kan vi få en 

sludder med medarbejderne og nyde en stund 

på vingårdens terrasse. Herefter returnerer vi 

til skibet i Santa Barbaras havn og slapper af, 

inden vi mødes til middagen.

Dag 6. San Francisco, byvandring 
med rejselederen
I løbet af dagen når vi frem til San Francisco - 

en af USA’s mest eftertragtede storbyer. Inden 

vi går i land, holder rejselederen et foredrag 

om den amerikanske vinbranche. 

Ved 14-tiden går vi i land sammen med rejse-

lederen, der tager os på en byvandring i byens 

kuperede gader - så husk de gode vandresko. 

Vi skal bl.a. opleve Fisherman's Wharf, som er 

byens turistcentrum med masser af souvenir-

butikker og restauranter.

Vi går videre til Little Italy og til Chinatown, 

hvor det myldrer med både kinesere og turi-

ster. San Franciscos Chinatown er således 

den ældste Chinatown i Nordamerika og den 

største kinesiske enklave uden for Asien. Her 

lever de mange kinesere efter egne skikke og 

normer - langt væk fra den traditionelle ame-

rikanske livsstil. 

Vel installeret i vores 
kahytter, kan vi på egen 
hånd bruge resten af 
eftermiddagen til at lære 
skibet lidt at kende og 
nyde udsejlingen fra Los 
Angeles

Krydstogt langs Californiens kyst - en rejse i vinlandet
14 dage

Santa Barbara har ingen højhuse. Her har arkitekturen et spansk præg.

SANTA BARBARA

Denne skønne by kaldes ofte for den ameri-
kanske riviera med henvisning til det beha-
gelige klima og det den høje levestandard. Vi 
kigger nærmere på byens seværdigheder, b.a. 
nogle af de bygninger som spanierne efterlod 
sig, og kører ud til Ballard Canyon for at smage 
kvalitetsvine lavet på bl.a. Syrah-, Zinfandel- 
og Sauvignon Blanc-druen. 
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Aftenen er til fri disposition, og rejselederen 

giver gerne gode råd til, hvordan den kan til-

bringes. Man kan vælge at gå tilbage til skibet 

og nyde middagen der, eller man kan blive i 

byen, der byder på et utal af skønne spise-

steder. Denne nat bliver skibet liggende i San 

Francisco, så vi i morgen kan nyde mere af 

denne dejlige storby.

Dag 7. San Francisco, privat udflugt 
over Golden Gate-broen til vinområderne
Napa og Sonoma
I dag er der fokus på californisk vin, når vi sæt-

ter kursen mod de kendte vindistrikter Napa 

og Sonoma, hvor vi skal besøge to vingårde 

(kræver tilkøb af udflugtspakken). 

For at nå dertil skal vi gennem nogle af San 

Franciscos stejle gader og henover byens nok 

mest berømte vartegn - Golden Gate Bridge. Vi 

gør selvfølgelig stops undervejs, så vi kan nyde 

broen, der blev opført i 1930’erne til en pris af 

35 millioner dollar. Den er en ingeniørmæssig 

genistreg, og da det ofte blæser i San Francisco 

er den bygget til at kunne svaje otte meter! 

Vel over broen kører vi gennem velhaverkvar-

tererne i Marin County og når i løbet af en 

halv times tid frem til de berømte vinområder. 

Først stopper vi dog ved en god delikatesse-

butik, hvor vi henter vores picnic-lunch, som 

vi senere skal nyde på den smukt beliggende 

vingård Dutcher Crossing (dog med forbehold 

for ændring). 

Det er da noget ganske særligt at slentre rundt i en 
californisk provinsby med Dannebrog vejrende i gaderne, 
plastikstorke på tagene og bindingsvæk på husene.

CELIBRITY ECLIPSE 

– ET PRISVINDENDE SKIB

Celebrity Eclipse hører til Celebrity  
Cruises' Solstice-klasse og er et prisvin-
dende og luksuriøst skib med dejlige 
kahytter og en hel pallette af virkeligt 
gode restauranter og barer og fremra-
gende underholdningstilbud. Måltiderne 
indtages i hovedrestauranten eller (mod 
gebyr) i en af de mange specialrestau-
ranter, som den italienske Tuscan Grille, 
den sunde Blu, den nyskabende Qsine 
og den japanske Sushi on Five. Drinks 
kan nydes i bl.a. Martini Bar, og i Cellar 
Masters kan man prøvesmage forskel-
lige vine. Der er daglige forestillinger 
i teatersalen og et fitnesscenter med 
udsigt til det store ocean. 

Skibet har et dejligt stort poolområde, et 
overdækket solarium til de kølige dage 
og mange steder, hvor man kan slå sig 
ned i en dækstol.
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Vi skal naturligvis besøge de berømte vinområder Sonoma og Napa Valley nord for San Francisco. Vi har to smagninger på programmet og en picnicfrokost i det grønne.

SAN FRANSISCO

Man bør besøge San Fransisco 
mindst en gang i livet. Her står 
seværdighederne i kø: Golden 
Gate-broen, byens berømte spor-
vogne, der optræder i mange  
Hollywoodfilm, Alkatraz-fænglset 
på øen ud for byen, Chinatown, 
den største kinesiske enklave uden 
for Asien, og hele havneområdet 
ud mod Stillehavet.

Første vinsmagning bliver på filminstruktøren 

Francis Ford Coppolas lækre vingård i Sonoma 

(dog med forbehold for ændring). Den er en 

oplevelse i sig selv - hvad enten man smager 

vin eller ej – her forstår man at sætte scenen, 

og vi er ikke i tvivl om, at vi bevæger sig i fil-

mens univers. Coppola laver vine på mange 

forskellige druer og af høj kvalitet. 

Dagens anden smagning er hos vingården 

Dutcher Crossing (dog med forbehold for 

ændring), der også har et picnic-område, hvor 

vi nyder vores medbragte frokost før eller efter 

vores vinsmagning. På vej retur til San Fran-

cisco gør vi et lille shopping-stop i den hyg-

gelige by Healdsburg. 

Hvis tiden tillader det, kan vi lægge vejen forbi 

et helt specielt museum, der hylder tegneren 

af serien "Radiserne". Vi er retur ved skibet 

allersidst på dagen og sejler fra San Francisco 

kl. 20.00.

Dag 8. Monterey, privat udflugt 
til akvarium og 17 mile drive
Skibet er vendt rundt og sejler nu mod syd, 

hvor vi kom fra, og tidligt om morgenen er vi 

nået frem til byen Monterey, der bl.a. er kendt 

fra romaner af den amerikanske forfatter John 

Steinbeck. På vores private udflugt (som kræver 

tilkøb af udflugtspakken) besøger vi selvfølge-

lig det berømte hovedstrøg Cannery Row, som 
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i sin tid husede et hav af fiske- og konserves-

fabrikker. I dag er de gamle bygninger sat flot i 

stand, og et af dem huser Monterey Aquarium, 

der anses for at være et af verdens ti bedste 

akvarier. Det skal vi selvfølgelig opleve. Udstil-

lingerne er lærerige og meget flot sat op, og vi 

kigger på fisk og sælsomme skabninger både 

inde i akvariet og i bassiner i Stillehavet.  

Vi spiser frokost enten i Cannery Row eller på 

akvariet på egen hånd, inden vi sætter os til 

rette i bussen for at opleve 17 mile drive fra 

første parket. Denne rute er en afstikker fra 

hovedvejen, der går langs den forblæste Stil-

lehavskyst med fantastiske vyer, spændende 

dyre- og fugleliv, Pebble Beach – en af ver-

dens allerfineste golfbaner – og millionvillaer 

i særklasse. 

Skibet sejler videre sydpå kl. 16, så vi er retur 

ca. kl. 15.00.

Dag 9. Catalina Island, 
evt. på udflugt med skibet
Det vrimler med øer ud for Californiens kyst, 

og i dag går vi i land på Catalina Island, en 

knap 200 km2 stor ø, der ligger lidt syd- 

vest for Los Angeles og er en af de såkaldte 

Channel Islands. 

Øen er 35 km lang og 13 km bred og er især 

kendt for sit unikke dyre- og planteliv, hvoraf 

mange af arterne ikke findes andre steder 

i verden. Øen er også kendt for sine skønne 

dykkersteder og dyre hotelresorts. Oprinde-

ligt var øen befolket af indianere, og de første 

europæere ankom hertil i 1542. I dag har øen 

ca. 4.000 indbyggere. 

Man kan vælge at gå 

i land og nyde øen på 

egen hånd, eller man 

kan booke en af skibets 

udflugter (husk at gøre 

det i god tid). 

Skibet byder på forskel-

lige køreture ind over 

øen med god mulig-

hed for at spotte f.eks. 

bisonokser og den hvid-

hovedet havørn, som er 

selve symbolet på supermagten USA. 

Der er også mulighed for at betragte Ava-

lon Bay fra oven – øens berømte bugt, hvor 

sejlskibe fra fastlandet er fortøjet på rad og 

række. Har man lyst til at betragte marinelivet 

rundt om øen, kan man bestille plads på en 

båd med glasbund. 

Skibet sejler ud på havet igen først på  

aftenen, mens vi nyder endnu en middag i 

restauranten. 

Krydstogt langs Californiens kyst - en rejse i vinlandet
14 dage

I Monterey går vi tur på hovedgaden, hvor der før i tiden lå fiske- og konservesfabrikker side 
om side. I dag er de charmerende røde træbygninger indrettet som butikker og restauranter. 

Langs the 17 Mile Drive ligger imponerende villaer helt ud til Stillehavet. Vi kører igennem 
området på vores private udflugt (et tilkøb til rejsen).   

Dag 10. Ensenada, Mexico, tid på 
egen hånd eller med skibet på udflugt
Fra Californien til Mexico! Inden vores krydstogt 

slutter, når vi at have en dag syd for Californi-

ens grænse i kystbyen Ensenada på den mexi-

canske halvø Baja California. Byen ligger 125 

km syd for San Diego, har ca. en 

halv million indbyggere og byder 

på et par gode museer, hyggelige 

spisesteder, frisklavede drinks med 

tequila som hovedingrediens og 

det flotte udkigspunkt El Mirador. 

En dejlig slentretur langs havne-

promenaden Malecón er også 

oplagt. Man kan selv gå i land og 

nyde byen eller måske booke en af 

skibets udflugter (husk at gøre det 

i god tid). 

Der er flere muligheder, herunder vinsmag-

ning, hvis man ikke har fået nok af det, mexi-

cansk musik og dans eller en tur til La Bufa-

dora, en af verdens største marinegejsere, der 

kan skyde vandmasser op i 30 meters højde.

Efter en dejlig dag i det mexicanske sætter vi 

kursen mod Los Angeles sidst på eftermidda-

gen. I aften nyder vi sammen den sidste mid-

dag, skibet byder på. Vi skal også pakke kuffer-

ter og gøre os klar til at gå af borde i morgen 

efter morgenmaden.

Der er flere muligheder, 
herunder vinsmagning, 
hvis man ikke har fået 
nok af det, mexicansk 
musik og dans eller 
en tur til La Bufadora, 
en af verdens største 
marinegejsere
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Dag 11. Los Angeles, Californien, 
besøg i Getty Center og på Venice Beach
Vi er denne morgen tilbage i Los Angeles efter 

syv nætter ombord på Celebrity Eclipse, og vi 

går i land sammen med rejselederen. De sidste 

to nætter af vores rundrejse skal vi bo på land 

i Downtown Los Angeles.

En bus venter på os tæt ved kajen, og før vi 

indlogerer os på hotellet, skal vi opleve et 

par af byens seværdigheder. Vi kører først til 

det berømte Getty Center, som er en af USA’s 

mest markante kulturinstitutioner, finansie-

ret af arven fra oliemilliardæren 

J. Paul Getty.

Det er en overvældende oplevelse, 

hvad enten man er til nutidskunst, 

klassisk europæisk kunst, spæn-

dende arkitektur, fascinerende 

haveanlæg eller bare afslapning 

i smukke omgivelser. Her er det 

hele inden for rækkevidde. Vi bru-

ger nogle timer på centret og har 

også tid til at nyde en frokost (for 

egen regning) i en af kompleksets 

restauranter.

Først på eftermiddagen kører vi til Venice 

Beach og oplever lidt af Los Angeles' famøse 

strandliv med badenymfer, muskelbundter, 

skateboardere, surfere etc. 

Sidst på eftermiddagen tjekker vi ind på det arki-

tektonisk spændende hotel Westin Bonaven- 

ture, der ligger midt i Downtown Los Angeles. 

Resten af dagen og aftenen er til fri disposi-

tion, men rejselederen giver gerne gode råd til, 

hvordan tiden kan tilbringes.

Dag 12. Los Angeles, Californien, besøg 
i Hollywood, Beverly Hills og Downtown
I dag skal vi opleve mere af den gigantiske 

storby, englenes by, og vi begynder i Beverly 

Hills, hvor velhavere fra bl.a. film- og musikin-

dustrien bor i overdådige 

villaer og handler i de 

fantastiske butikker på 

Rodeo Drive – dér hvor 

Julia Roberts svingede 

Richard Geres kreditkort 

i filmklassikeren Pretty 

Woman. 

Vi holder udkig for det 

tilfælde, at en af de store 

filmstjerner skal ud og 

shoppe i dag. 

I Hollywood, der grænser op til Beverly Hills, 

lægger vi vejen forbi Walk of Fame, hvor 

berømtheder har sat fod- og håndaftryk på 

cementen, og Dolby Theater, hvor Oscar-

uddelingen finder sted hvert år i februar. 

Krydstogt langs Californiens kyst - en rejse i vinlandet
14 dage

Surfere kommer langvejs fra til Venice Beach for at surfe på Stillehavets enorme bølger. Her er livsstilen meget tilbagelænet.

Vi nærmer os Downtown, hvor skyskraberne 

rækker mod himlen, og her finder vi nogle af 

Los Angeles' kendte teatre og ikke mindst den 

moderne katolske katedral, Our Lady of the 

Angels, der er et stykke imponerende arkitek-

tur bygget i årene omkring år 2000-skiftet og 

med en lille bid af Danmark i sig! 

Aftenen er til fri disposition, men er der stem-

ning for det, arrangerer rejselederen gerne en 

fælles afskedsmiddag (ikke inkluderet i prisen). 

Dag 13. Los Angeles og hjemrejse
Vi tjekker ud fra vores skønne hotel i Downtown 

Los Angeles og kan forhåbentlig nå at opleve 

en smule mere af byen på vej til lufthavnen 

(det afhænger dog af trafikken, der ofte er 

voldsom her i millionbyen!). 

Ikke langt fra lufthavnen ligger Santa Monica - 

en velhaverenklave med en skøn strand, gode 

shoppingmuligheder og en berømt mole med 

et klassisk pariserhjul m.m. Er der tid til det, 

gør vi et stop her. 

Mætte af indtryk fra det vestligste af USA og 

lidt af Mexico, siger vi farvel til rejselederen, 

der sørger for, at vi bliver tjekket ind til hjem-

rejsen, der går via Amsterdam til København, 

Billund eller Aalborg.

Dag 14. Ankomst til Danmark

I Hollywood, der 
grænser op til Beverly 
Hills, lægger vi vejen 
forbi Walk of Fame, 
hvor berømtheder 
har sat fod- og hånd-
aftryk på cementen 
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LOS ANGELES

Her i USA's filmby nr. 1 har vi tid til at 
besøge Hollywood Boulevard og se nogle 
af filmstjernernes navne på den berømte 
Walk of Fame, og til at køre en tur gen-
nem det fashionable Beverly Hills, hvor 
vi har udsigt til imponerende palæer og 
hurtige biler. 

Vi stifter også bekendtskab med det 
moderne og travle downtown Los Angeles.
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