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Ad krydderiruten til Sri Lanka, Indien og Oman      
På dette krydstogt sejler vi fra eventyr til eventyr gennem så forskellige scenerier som Singapores storbyjungle, Sri Lankas mystik, 
Indiens koloniale arv og storbyvirvar, Omans smukke islamiske arkitektur og Dubais enestående miks af skyskrabere og souk’er.
Vi lægger ud i Asiens grønneste storby, Singapore, hvor vi bl.a. besøger den verdensberømte botaniske have og de frodige  
drivhuse i Gardens by the Bay, inden vi går ombord på Celebrity Constellation for at nyde et 16 dages krydstogt.

Første stop på krydstogtet er på den thailandske ferieø Phuket, hvor vi kan gå i land på egen hånd eller deltage i en af skibets 
udflugter, og herefter gælder det, efter et par dage på havet, Colombo i Sri Lanka, hvor vi har en privat udflugt til byens højde-
punkter. Her farer vi vild på det lokale marked, og rejselederen gør os klogere på historien.

Vi har tre stop i Indien: I Kochi, Kerala, som har en spændende historie med både kinesere, portugisere og lokale konger, i 
Panaji, Goa, hvor vi går på opdagelse i den koloniale arv, og ikke mindst i Mumbai, hvor kontrasterne står i kø. Alle tre steder 
har vi private udflugter med vores rejseleder, og i Mumbai vil der herudover være mulighed for at besøge Bollywood, verdens 
største filmby.

Skibet krydser Det Arabiske Hav og lægger til i Muscat, Oman, der ligger virkeligt smukt mellem vulkanske bjerge. Her ser vi 
eksempler på flot islamisk arkitektur i byens operahus og ikke mindst i den store moské, som sultanen byggede for at markere  
sine første 30 år på magten. Sidste stop er i Dubai, hvor vi skal opleve både gammelt og nyt: det gamle persiske område, 
souk’ens snævre gader, luksushotellerne på kunstigt anlagte øer og verdens højeste bygning – Burj Khalifa. 

Vi har vores egen ekspertrejseleder med, og alle udflugter, undtagen besøget i Bollywood, samt alle måltider på skibet er inklu-
deret i rejsens pris. Som altid rejser vi i små overskuelige grupper på 15-24 deltagere. Tag med os på eventyr!

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Krydstogt - fra Singapore til Dubai
18 dage med dansk rejseleder

Singapore

Phuket

Colombo

Kochi

Goa

Mumbai

Dubai

OMAN

INDIEN

MALAYSIA

THAILAND

MuscatUAE

Vi sejler 
med et dejligt 
4-stjernet skib 
fra Celebrity 

Cruises
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1 nat Singapore

15 nætter krydstogt, Celebrity Constellation

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• En komfortabel rejse i mange kulturer
• Sri Lanka: Colombos højdepunkter
• Indien: kolonial arv og storbyvirvar
• Oman: sultanatets hemmeligheder
• Dubai: skyskrabere og souk’er 

!

- 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – Singapore. Afrejse fra Københavns Lufthavn og til  
 Singapore med stop i Dubai.

Dag 2. Ankomst til Singapore. Vi er fremme i Singapore ved middagstid  
 og går på opdagelse i lokalområdet.

Dag 3. Ombord på skibet, privat udflugt. Vi skal opleve en masse, inden  
 vi går ombord på Celebrity-skibet: Singapores botaniske have, Gardens  
 by the Bay med de tropiske drivhuse og imponerende Super Trees og  
 en sejltur på Singapore River. Der er afgang ud på havet om aftenen.

Dag 4.  På havet. Nyd skibets faciliteter.

Dag 5. Phuket, Thailand. Gå i land på egen hånd eller deltag evt. i en af  
 skibets udflugter.

Dag 6-7. På havet. God tid til at nyde tilværelsen ombord på skibet og fore- 
 drag med rejselederen.

Dag 8. Colombo, Sri Lanka, privat udflugt. Vi ser Colombos højdepunkter,  
 bl.a. et flydende tempel, nationalmuseet med skatte fra de gamle  
 kongeriger, Independence Square, de klassiske kolonistilsbygninger  
 og et sprudlende lokalt marked.

Dag 9.  Kochi, Indien, privat udflugt. En udflugt der afspejler byens  
 spændende historie med besøg ved de særlige kinesiske fiskenet,  
 i St. Francis-kirken hvor Vasco da Gama var begravet, byens palads  
 og det jødiske kvarter.

Dag 10.  På havet. Tid til at slappe af efter de første intense dage.

Dag 11. Goa, Indien. Udflugt til de gamle portugisiske kirker i Old Goa og de  
 smukke kolonistilskvarterer i Panaji.

Dag 12.  Mumbai, Indien, privat udflugt. Udflugt i Indiens største by med  
 fascinerende kontraster. Vi ser bl.a. Gateway of India bygget til minde  
 om Kong Georges besøg i 1911, byens fantastiske jernbanestation,  
 Hanging Gardens og Malabar Hill med prangende udsigt, parsiernes  
 Towers of Silence, hvor de døde blev lagt ud til gribbene, og mindes- 
 mærket for landsfaderen, Mahatma Gandhi.

Dag 13.  Mumbai, Indien, evt. besøg i Bollywood. Mulighed for at tilkøbe en  
 udflugt til Bollywood, centrum for byens verdensberømte filmindustri  
 med besøg bag kulisserne og mulighed for at kigge instruktøren over  
 skulderen.

Dag 14-15. På havet. Rejselederen holder foredrag, mens vi sejler mod nye  
 horisonter.

Dag 16. Muscat, Oman, privat udflugt. Rundt på vores private udflugt i den  
 smukke by omgivet af vulkanske bjerge. Vi besøger bl.a. operahuset og  
 sultan Qaboos imponerende moské. En tur gennem souk’en og ud til  
 Jalali-fortet bygget i 1500-tallet. 

Dag 17. Dubai, Forenede Arabiske Emirater, privat udflugt. Dubais højde 
 punkter med Zabeel-paladset, en af kongefamiliens mange residenser,  
 Bastakiah-kvarteret bygget af perserne i 1800-tallet, med båd over  
 Dubai Creek til souk’en, forbi de verdensberømte luksushoteller bygget  
 på land og på kunstige øer og til Buj Khalifa – 828 meter høj og der 
 med verdens højeste bygning. 

Dag 18 Dubai - Danmark. Tidligt op og med flyet direkte til Københavns Lufthavn.
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SPRUDLENDE SINGAPORE

Vores rejse begynder i bystaten Singapore, en fan-
tastisk metropol, der bliver mere og mere grøn, 
som tiden går. Vi skal opleve to vidunderlige haver: 
den botaniske have, som er en af verdens fineste, 
samt Gardens by the Bay, hvor vi kigger indenfor i 
det, der kunne lige Edens Have. 

Vi skal også sejle på Singapore River, hvor vi får 
et kig til byens historie, og spise på byens gade- 
køkkener i et såkaldt Hawker-center, hvor alle 
byens kulturer er afspejlet.
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Dag 1. Danmark – Singapore
Vi tjekker ind på Emirates-flyet – i første 

omgang med destination Dubai, og her-

fra videre til Singapore, hvortil vi ankommer 

dagen efter. Nyd den gode service ombord på 

flyet og hvil jer, så I er klar til eventyr, når vi 

lander i Singapore. 

Dag 2. Singapore, en gåtur i lokalområdet
Vi lander i Singapores strømlinede og 

meget effektive Changi-lufthavn sidst på 

eftermiddagen, og der går ikke længe, før 

vi kan tjekke ind på vores hotel, der ligger 

bekvemt i nærheden af Little India og Bugis 

Village-markedet. 

Efter den lange rejse trænger vi til at strække 

benene på en gåtur i lokalområdet, men det 

er også alt, vi har på programmet for i dag – vi 

skal have en god nats søvn, så vi er klar til de 

mange oplevelser, der venter os.

Dag 3. Singapores højdepunkter
og ombord på skibet
Singapore er en interessant metropol og en 

sand kulturel smeltedigel – og så bliver den 

mere og mere grøn og bæredygtig, som tiden 

går. Vi har kun denne dag i byen, så vi sæt-

ter det lange ben foran og kører afsted straks 

efter morgenmaden.

Vores første stop er ved byens grønne lunge, 

Singapore Botanic Gardens, som er én af kun 

tre botaniske haver i verden, der er udnævnt 

til UNESCO-verdensarv. Haven har bl.a. en 

fornem samling af mere end 1.000 orkideer 

og 2.000 orkide-hybrider, der stråler om kap i 

alle regnbuens farver. 

Fra én have til den næste: Vi kører til Gar-

dens By the Bay, det forholdsvis nye byg-

geri i Marina Sands Bay, der er kendt for 

sine såkaldte Super Trees, stålstrukturer på 

mellem 25 og 50 meter, der er 

beplantet med grønt, og for sine 

imponerende store væksthuse, 

som er opdelt i temaer. 

Vi kigger indenfor i Flower Dome, 

hvor der venter flere smukke 

orkideer, og i Cloud Forest, hvor 

man har skabt en vidunderlige 

frodig højlandsregnskov med ris-

lende vandløb og verdens største 

indendørs vandfald.

Herefter skal vi på sejltur på Singpore River, 

hvor vi fornemmer byens historie, og når sul-

ten melder sig, skal vi spise på et af byens 

berømte hawker centers, Lau Pa Sat, et 

marked hvor vi kan vælge mad fra et utal af 

boder og spise dem ved fællesborde i den 

historiske bygning.

Det er nu blevet tid til at tjekke ind på ski-

bet, der ligger til kaj i Marina Bay. Vi finder 

vores kahyt hver især, og om aftenen mødes 

vi til den første af en lang række middage i 

skibets dejlige hovedrestaurant. 

Kl. 20.00 sejler vi ud på det store hav, og 

vores krydstogt med besøg i mange forskel-

lige kulturer begynder for alvor. 

Dag 4. På havet
Vi sejler hele dagen på havet, og vi har derfor 

god tid til at lære skibet 

at kende og finde vores 

yndlingskrog. Det kunne 

være ved poolen blandt 

mange andre gæster, 

eller i et stille hjørne på 

et af de øverste dæk.

 

Morgenmad og frokost 

indtages, når det pas-

ser den enkelte, og mid-

dagen spiser vi samlet 

ved vores bord i hoved-

restauranten. Der mange andre ting at fore-

tage sig på skibet. 

Hver aften lægges der en avis i kahytten, 

hvor man kan se, hvad der sker i løbet af det 

næste døgn – det kunne være en forestilling 

eller et foredrag i skibets teatersal, dans med 

officererne eller forskellige konkurrencer. Det 

er naturligvis frivilligt, om man vil deltage i 

skibets underholdningsprogram.

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

Vores første stop er ved 
byens grønne lunge, 
Singapore Botanic Gar-
dens, som er én af kun 
tre botaniske haver i 
verden, der er udnævnt 
til UNESCO-verdensarv

Singapore er en by med mange nuancer, lige fra moderne skyskrabere i stål og glas til etniske kvarterer som Chinatown og Little India.
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Dag 5. Phuket, Thailand, 
på egen hånd eller skibets udflugter
Vi er nået til Phuket, Thailands største ø og ferie-

paradis for alverden. Vi har ikke eget program 

her, men skibet udbyder forskellige udflugter, 

f.eks. en sejltur til de nærliggende Phi Phi-øer 

med snorkling og tid på stranden på den øde 

Bamboo Island og en speedbådstur i Phang 

Nga-bugten forbi James Bond Island, hvor The 

Man with the Golden Gun blev filmet.

Det er naturligvis også muligt at gå i land på 

egen hånd og tage en lokal taxa. Måske har I 

været på badeferie på Phuket tidligere og ken-

der et godt sted, som I har lyst til at gense.

Endelig er det naturligvis også muligt at blive 

ombord og nyde solen og poolen.

Dag 6-7. På havet
Skibet sejler næsten stik vest henover 

Andamanerhavet på vej mod Sri Lanka, og 

det tager to dage at nå frem til hoved- 

staden Colombo. 

I mellemtiden må vi leve det sorgløse liv 

ombord, passe vores måltider og nyde tilværel-

sen. Hører man til de aktive, kan man besøge 

fitnesscentret og løbe en tur på løbebåndet 

med udsigt til det store ocean. På et tidspunkt 

i løbet af de to dage samler rejselederen os til 

foredrag om kommende oplevelser.

Dag 8. Colombo, Sri Lanka, 
privat udflugt til byens højdepunkter
Colombo på Sri Lankas vestkyst har vokset 

sig til en millionby men er stadig en charme-

rende blanding af nyt og gammelt, hvor sky-

skrabere står side om side med kolonistils-

bygninger og markeder. 

Religiøse bygninger præ-

ger bybilledet – først og 

fremmest de buddhistiske 

templer, men også hin-

dutempler og moskeer. 

Omkring 75% af befolk-

ningen er buddhister, 13% 

hinduer og 10% muslimer.

Efter morgenmad på skibet  

går vi i land for at opleve 

denne by, og vi begynder 

med en tur til templet, det 

buddhistiske Gangarama 

Seema Malakaya der flyder på pontoner i en 

sø og er kendt for sine fine buddhastatuer og 

for sit meditationscenter.

Ikke langt derfra kigger vi indenfor på Natio-

nalmuseet, hvor vi får en introduktion til Sri 

Lankas historie og kultur. En smilende buddha- 

figur fra det 9. århundrede tager imod os, 

og vi giver os formentlig tid til bl.a. at se de 

regalier, der har tilhørt de magtfulde konger 

i Kandy. 

Vi fortsætter til Independence Square, hvor 

man fejrer Sri Lankas uafhængighed fra britisk 

styre – briterne forlod det daværende Ceylon i 

1948 efter næsten 150 års kolonisering. 

Der bliver også mulighed for 

lidt shopping, og vi kører gen-

nem alléerne i det smukke 

Cinnamon Gardens-kvarter til 

det historiske område på 

havnefronten med fyret og 

det klassiske klokketårn, der 

er typisk for mange tidligere 

britiske kolonier. 

Udflugten slutter ved Pettah-

markedet, et skønt over-

dækket marked hvor alskens 

frugter ligger sirligt stablet, 

krydderierne dufter og de tørrede fisk gør det 

modsatte. Også smukke sarier sælges her, 

sammen med alt muligt andet, og vi får rig 

mulighed for at afprøve vores handelstalent.

Vi er tilbage på skibet til en sen frokost, og 

først på aftenen er der afgang mod Indien og 

flere spændende oplevelser.   

Colombo på Sri Lankas 
vestkyst har vokset sig 
til en millionby men er 
stadig en charmerende 
blanding af nyt og gam-
melt hvor skyskrabere 
står side om side med 
kolonistilsbygninger og 
markeder

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

Vi tjekker ind på Celebrity Constellation, et dejligt 4-stjernet skib med masser af skønne faciliteter. Alle måltider ombord er inkluderet i rejsens pris.
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COLOMBO, SRI LANKA

Colombo har en spændende historie,  
der rækker mere end 1000 år tilbage 
i tiden. I det 8. århundrede slog ara-
biske handelsmænd sig ned i byen, i 
1505 ankom portugiserne og i 1815 
udråbte briterne byen til hovedstad 
i Ceylon.

Vi tager på privat udflugt i byen og 
oplever bl.a. et spændende marked, 
hvor krydderierne dufter, og de friske  
råvarer ligger til skue.
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KOCHI – SYDINDIENS PERLE

Vi går i land i Kochi, Indien, en eksotisk 
by med en meget spændende historie. 
Kineserne kom tidligt og medbragte 
deres karakteristisk fiskenet, som sta-
dig er byen vartegn, den portugisiske 
søfarer, Vasco da Gama, der fandt 
søvejen til Indien, slog sig ned her, og 
hollænderne byggede et palads i byen. 

Vi hører den spændende historie,  
mens vi går rundt mellem smuk arki- 
tektur og sprudlende gadeliv.
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Dag 9. Kochi, Indien, 
privat udflugt i den historiske by
Kochi, eller Cochin, ligger i delstaten Kerala i 

det sydlige Indien og er en skøn by med en 

meget spændende historie. Den består af tre 

dele, den moderne Ernakulam på fastlandet, 

den kunstige ø Willingdon Island og Kochihalv-

øen, og vi koncentrerer os om sidstnævnte, 

når vi går i land efter frokost på skibet.

Byen har været en vigtig havneby i 2000 år og 

har være under indflydelse af mange forskel-

lige nationer. Kineserne kom tidlig og med-

bragte de karakteristiske fiskenet, der stadig 

pryder havnefronten langs byens gamle fort. 

Nettene er spændt ud mellem fire stænger og 

sænkes ned i vandet – metoden bruges den 

dag i dag af byens fiskere. 

Portugiserne har også sat deres præg på byen, 

og de byggede den fine St. Francis-kirke i 

1503, som dermed er den ældste europæiske 

kirke i Indien. Søfareren Vasco da Gama, som 

fandt søvejen til Indien, døde i byen i 1524 og 

blev stedt til hvile i kirken, men hans jordiske 

rester er senere flyttet hjem til Portugal.  

Vi besøger også Mantancherry Palace, som 

portugiserne byggede i 1545 til kongen af 

Kochi som et plaster på såret for at have 

plyndret et nærliggende tempel. Senere 

overtog hollænderne paladset, og vi ser på 

museet en smuk blanding af hollandsk kolo-

nistil og sydindisk arkitektur. 

Næste stop er i byens jødiske kvarter, hvor 

jøder bosatte sig allerede i det første århund-

rede. Synagogen stammer fra 1568 og inde-

holder fine kinesiske kakler og 

belgisk glas. Vi går en tur i Jew 

Street, som er kendt for sine 

mange fine butikker, der sæl-

ger antikviteter og kunsthånd-

værk, samt for hyggelige cafeer 

og restauranter. 

Middagen er klar på skibet, 

når vi kommer tilbage, og 

der er afgang nordpå midt på 

aftenen. 

Dag 10. På havet
Vi nyder sejladsen langs Indiens vestkyst og 

benytter skibets faciliteter i det omfang, vi 

har lyst. 

Dag 11. Goa, Indien, privat udflugt i Panaji
Skibet ligger nu i Mormugao i delstaten Goa, 

som var portugisisk koloni helt frem til 1961, 

hvor indiske tropper rykkede ind og jog dem 

på porten. Goa er kendt for sine dejlige strand 

te, som hippierne opdagede i 1960’erene, 

men som i dag dyrkes af både unge rygsæks-

rejsende og det mere modne publikum.

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

Goa var en portugisisk koloni helt frem til 1961, og både Panaji og Old Goa er da også præget af denne historiske arv. Vi ser bl.a. den smukke Sé-katedral bygget helt 
tilbage i 1619.

Efter en god morgenmad tager vi plads i bus-

sen for at køre til den meget historiske by, 

Panaji (Panjim). Byens gamle kvarterer er 

præget snævre gader, der leder tankerne hen 

på et europæisk latinerkvarter, hvor husene 

har klassiske, røde tegltage og balkoner, der 

hænger ud over gaden. Vi 

går en tur og har også tid 

til at finde en souvenir til 

minde om rejsen.

I Old Goa skal vi kigge nær-

mere på nogle af de fine 

hvidskurede kirker, som 

portugiserne byggede.

Vi ser Sé-katedralen grund-

lagt i 1619 på befaling 

fra den portugisiske vice-

konge, der ønskede at 

demonstrere sit lands magt og vælde, og det 

lykkedes meget godt! 

I basilikaen overfor ser vi St. Frans Xaviers 

grav – han var jesuit og en af de største mis-

sionærer i den katolske kirke. Fra sin base 

i Goa missionerende han i hele Asien. Den 

dag i dag er omkring 30% af Goas indbyg-

gere katolikker.

I løbet af eftermiddagen kører vi tilbage til ski-

bet, som har afgang mod Mumbai kl. 17.00.

Vi besøger også Man-
tancherry Palace, som 
portugiserne byggede 
i 1545 til kongen af 
Kochi som et plaster 
på såret for at have 
plyndret et nærlig-
gende tempel
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Dag 12. Mumbai, Indien, privat udflugt til 
Gateway of India og andre højdepunkter
Vi kommer i havn i Mumbai om formiddagen 

og har en halvdagsudflugt i byen. Den er tidli-

gere kendt som Bombay – mange indiske byer 

har to navne, det oprindelige indiske og så et 

tilnærmet navn, som var nemmere at udtale 

for de britiske koloniherrer. 

Mumbai er Indiens 

største by med mere 

end 20 mio. indbyg-

gere og et sansebom-

bardement af rang: 

Det er en travl by og 

landets finansielle cen-

trum, men også den 

by i Indien, der har de 

største slumområder – 

og den dyreste privat-

bolig i verden. 

Den største regnskov i verden indenfor en 

byzone ligger her, og så er den centrum for 

Indiens mode- og ikke mindst filmindustri.

Vores private udflugt i byen går først til Indi-

ens fordør, Gateway of India, det ikoniske 

bygningsværk på havnefronten, der blev rejst 

i 1924 til minde om Kong George og Dronning 

Marys besøg i 1911, hvor de kom for at blive 

udråbt som kejser og kejserinde af Indien. 

Hertil ankom løbende de britiske vicekonger 

og andre embedsmænd med skib, og det var 

også herfra, at det sidste britiske skib forlod 

Indien i 1948.

Turen fortsætter forbi det nærliggende Taj 

Mahal Palace, et 5-stjernet hotel som også er 

en af byens ikoner, National Gallery, 

byens historiske museum blandt 

mange andre smukke bygninger, og 

ikke mindst byens togstation, Cha-

trapati Shivaji Maharaj Terminus, 

en helt fantastisk gotisk bygning 

iblandet elementer fra victorianske, 

hindu og islamiske byggetraditioner.

Vi kører ad Marine Drive langs 

Det Arabiske Hav forbi Chowpatty 

Beach, hvor kæresteparrene kom-

mer for at nyde solnedgangen og til 

Hanging Garden på Malabar Hill, hvorfra vi har 

en smuk udsigt over havet. 

I nabolaget ser vi de såkaldte Towers of 

Silence, hvor parsi-befolkningen før i tiden 

lagde deres afdøde i det fri, så gribbene 

kunne æde dem – en tradition som ikke læn-

gere holdes i hævd inde i byen. 

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

På en ekstra udflugt kan vi opleve Bollywood bag kulisserne. Det er verdens største filmby, hvor der produceres omkring 1000 film om året. Det er en meget farverig affære…

En såkaldt Dhobi Ghat er også på ruten. Det 

er et traditionelt udendørs vaskeri, hvor der 

stadig vaskes tøj i store bassiner. Dhobi’en 

henter vasketøjet hos den bedre stillede del 

af befolkningen, vasker, stryger og afleverer 

det igen – det er hårdt fysisk arbejde. 

Sidste stop i dag er ved Mani Bhawan, hvor 

man mindes Indiens landsfader, Mahatma 

Gandhi. Han boede på adressen fra tid til 

anden mellem 1917 og 1934, når han ikke 

var i fængsel eller på rejse rundt i landet for at 

samle opbakning til sin ikkevoldelige opstand 

mod briterne.

Vi er tilbage på skibet før middagen og kan 

rekreere i dejlige omgivelser efter mange ind-

tryk i Mumbais virvar.

Dag 13. Mumbai, Indien, 
evt. en udflugt til Bollywood
Skibet ligger stadig i Mumbai, og der er 

forskellige muligheder i dag: tag en fridag 

ombord på skibet, gå i land på egen hånd eller 

tilkøb en morsom udflugt til Bollywood, ver-

dens største filmby, der producerer omkring 

1000 film om året – vi anbefaler det sidste.

Siden 1931, hvor talefilmen kom til Indien, er 

der lavet mere end 67.000 film i Bollywood 

Mumbai er Indiens 
største by med mere 
end 20 mio. indbyg-
gere og et sanse-
bombardement af 
rang
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MAGELØSE MUMBAI

Mumbai er Indiens økonomiske livs-
nerve. Det er landets industri-, handels- 
og finanscentrum og tilmed den kultu-
relle højborg. Vi har to dage i Mumbai 
og tager på privat udflugt for at opleve 
indisk hverdagsliv, storbyvirvar og spor 
fra kolonitiden. Mumbai er også kontras-
ternes by – her findes nogle af verdens 
største slumområder og verdens dyreste 
privatboliger. 
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OMAN – SULTANENS RIGE

Sultanatet Oman ligger på Den Arabiske Halvø 
på den gamle handelsvej mellem Indien, Arabien  
og Afrika. Det styres enevældigt af sultan 
Qaboo, som tog magten fra sin far ved et kup 
i 1970. 

Vi lægger til i Muscat og går på opdagelse i en 
smuk by, hvor de hvide bygninger står i fin kon-
trast til de sorte, vulkanske bjerge. Vi skal bl.a. 
se den spektakulære Grand Mosque og dufte til 
en helt særlig parfume på byens marked.
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på mere end 30 sprog – ud af Indiens ca. 

200 sprog. I dag kan vi kigge indenfor i 

denne farverige og glade verden af glimmer, 

glamourøse filmstjerner, glad musik og ikke 

mindst den vidunderlige traditionelle indi-

ske dans, som er en meget stor del af en 

Bollywood-produktion. 

Vi får lov til at se en specialbygget kulisse og 

kigge instruktøren over skulderen på en rigtig 

shooting. Vi ser også arbejdet bag kulissen og 

oplever den tekniske del af processen, hvor 

filmene efterbehandles. 

Hvis vi er heldige, ser vi måske nogle af Indi-

ens store skuespillere, der har høj status i 

landet, og kigger indenfor i en af stjernernes 

garderobe, hvor make-uppen lægges og de 

overdådige kostumer hænger. Det er umuligt 

ikke at blive glad til tonerne af Bollywood. 

Bemærk, at udflugten til Bollywood er et til-

køb til rejsen.

Sidst på eftermiddagen er der afgang ud på 

havet på vej mod flere eventyr.

Dag 14-15. På havet.
Det tager os to dage at krydse Det Arabiske 

Hav på vej mod Oman, og dermed har vi god 

tid til at slappe af ovenpå en række intense 

oplevelser. På et tidspunkt vil rejselederen 

indkalde til foredrag om de oplevelser, der 

venter forude, og ellers kan man sysle med 

det, man nu har lyst til, og koncentrere sig om 

at nyde tilværelsen.

Dag 16. Muscat, Oman, privat udflugt 
til operahuset, Grand Mosque mm.
Tidligt om morgenen er vi fremme i Muscat, 

der ligger strategisk godt på Den Arabiske 

Halvø på den gamle handelsvej mel-

lem Indien, Arabien og Afrika. 

Den er hovedstad i sultanatet 

Oman, og der bor omkring 1,3 mio. 

i byen, heraf 40% udlændinge, og 

ca. 3.2 mio. i hele sultanatet. 

Igen skal vi på en privat udflugt i 

denne by, som ligger virkeligt smukt 

med vulkanske bjerge som en flot 

kulisse til de overvejende lave, hvide 

bygninger og overdådige kupler og 

minareter. Vi begynder i byens Operahus, der 

åbnede i 2011, hvor vi ser et eksempel på 

moderne omansk arkitektur. 

Herfra kører vi til den spektakulære Grand 

Mosque, som måske er dagens højdepunkt – 

endnu et stykke moderne islamisk arkitektur, 

som Sultan Qaboos lod opføre for at markere 

sit 30 års regeringsjubilæum. 

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

Sultan Qaboos residens er måske ikke den smukkeste bygning i byen, 
men her har magten været koncentreret i 14 generationer.

Muscat er omgivet af vulkanske bjerge og præges af smuk islamisk arkitektur.

Moskeen bruges dagligt af byens indbyggere, 

og der er plads til hele 20.000 bedende. I 

den store bedehal ligger verdens næststør-

ste håndknyttede tæppe, som måler 70 x 60 

meter – det tog 600 kvinder fire år at frem-

stille det, og det var verdens største, indtil en 

sheik i Abu Dhabi fik lyst til at slå rekorden.

Alle er velkomne i moskeen, blot man klæ-

der sig til lejligheden, 

det vil sige, at man 

skal dække arme og 

ben, og at kvinder 

ydermere skal dække 

håret. 

Vi fortsætter langs hav- 

nefronten til Mutrah, 

hvor vi får den smukke 

udsigt med bjergene 

i baggrunden, og vi 

stopper ved byens 

historiske fiskemarked og souk’en, det tra-

ditionelle marked med snørklede gyder og 

boder i hundredvis, der sælger tøj, smykker, 

souvenirs og alt muligt andet. 

Vil man have en særlig ting med hjem fra 

Oman, så kan man her købe en traditionel 

omansk parfume lavet af frankincense, en 

særlig duftende harpiks. 

Herfra kører vi til den 
spektakulære Grand 
Mosque, som måske 
er dagens højdepunkt 
– endnu et stykke 
moderne islamisk 
arkitektur
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Vi aflægger besøg i Bait Al Zubair-museet, der 

udstiller både traditionel og moderne kunst, 

og fortsætter til det gamle Muscat og Al Jalali-

fortet, der blev bygget i 1580’erne, da portu-

giserne herskede i landet. 

Sidste stop er ved Sultan Qaboos’ residens, 

Omans enevældige hersker. Residensen er 

bygget af en af sultanens forfædre, og den 

nuværende sultan er den 14. generation af 

dynastiet. Han kom til magten ved et kup mod 

sin egen far i 1970, og han har stået i spidsen 

for en omfattende modernisering af landet.

Vi bliver sat af ved skibet først på eftermid-

dagen og kan spise frokost ombord på skibet, 

og henad eftermiddagen sejler vi videre mod 

sidste stop i Dubai.

Dag 17. Dubai, Forenede Arabiske Emira-
ter, privat udflugt til byens højdepunkter
Vi er fremme i Dubai kl. 12, og vi spiser fro-

kost på skibet, inden vi går i land for at tage 

på den sidste af vores private udflugter. 

Vi kører til Zabeel-paladset, som er et af kon-

gefamiliens residenser og derfor omgivet at 

meget stor sikkerhed, og videre til Basta-

kiah, som er et meget malerisk kvarter byg-

get af persiske handelsmænd i slutningen  

af 1800-tallet. 

Typisk for de gamle istandsatte huse her er 

vindtårnet, en effektiv form for aircondition 

før elektricitetens indpas. 

Vi krydser Dubai Creek 

ombord på en traditionel 

abra, der fungerer som 

vandtaxa, for at gå en 

tur i den gamle souk, der 

lever i bedste velgående, 

selvom Dubai i dag er en 

ultramoderne by.  

Her går vi en tur i de 

kringlede gader og kig-

ger indenfor i boderne, hvor vi kan forsyne 

os med krydderier eller andre ting til minde 

om rejsen. 

Vi kører videre til den offentlige strand ved 

Jumeirah, hvor vi har mulighed for at tage 

billeder af det ikoniske hotel Burj Al Arab 

med den karakteristiske sejlformede facade. 

Det er et af verdens fineste og dyreste hotel-

ler – her serveres der cappuccino med 24 

karat bladguld!

Krydstogt fra Singapore til Dubai
18 dage

Souk’en i Dubai sælger alt mellem himmel og jord. Madinat er en moderne souk – tilpasset nutidens behov for luksus, som Dubai er garant for. I baggrunden ses 
de karakteristiske vindtårne, der fungerede som air condition i fine gamle huse bygget af persiske handelsmænd.  

I samme område besøger vi Madinat-souk’en 

- en moderne udgave af den traditionelle 

souk – og kører ud til Jumeirah Palm – en 

kunstigt anlagte tange, der er formet som en 

palme og lægger jord til hundedyre boliger 

med private strande. 

Vi passerer Atlantis – endnu et 

ikonisk, kæmpestort hotel, og 

sidste stop er ved Burj Khalifa, 

verdens højeste bygning, hvor 

man skal passe på ikke at få 

ondt i nakken, når man spejder 

efter toppen, svimlende 828 

meter oppe. Ingen ved med sik-

kerhed, hvem der bebor de luk-

surisøse etager øverst, men en 

del af bygningen består af kon-

torer og tv-station. 

Herefter går turen tilbage til skibet. Aftenen 

er på egen hånd, men mon ikke vi nyder en 

sidste middag

Dag 18. Dubai, hjemrejse
Vi skal tidligt op og i lufthavnen for at flyve 

direkte til Københavns Lufthavn med ankomst 

lidt over middag.

Det er et af verdens 
fineste og dyreste 
hoteller – her serveres 
der cappuccino med 
24 karat bladguld
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DUBAI - DRØMMENES 
HOLDEPLADS

Rejsen slutter i Dubai – en smeltedigel 
af gammelt og nyt, men dog mest nyt! 
Omkring 90% af byens indbyggere er 
udlændinge, først og fremmest asiatiske 
gæstearbejdere, men også mange vester-
lændinge har slået sig ned i byen for at 
udleve drømme. 

I souk’en er alt ved det gamle, og på byens 
luksushoteller serveres der cappuchino 
med bladguld. 
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