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Ombord på Celebrity Cruises    
Dette krydstogt med dansk rejseleder går til en perlerække af caribiske øer og byder på en lang række oplevelser i meget beha-
gelige omgivelser. Før vi når så langt, skal vi dog udforske Miami, og vi indlogerer os i hjertet af det charmerende Art Deco-
distrikt, som er synonymt med byen. Herfra går vi til fods ud i herlighederne og oplever sprudlende livsstil.

Efter to nætter i Miami begynder krydstogtet ombord på et dejligt skib fra Celebrity Cruises. Togtet går til syv skønne cari-
biske øer, og første stop er på St. Croix i det tidligere Dansk Vestindien. Her får vi på en privat udflugt indblik i et mørkt,  
men spændende kapitel i danmarkshistorien, når vi besøger de solidt byggede fæstningsværker fra 1700-tallet og andre 
spændende steder.

Vi lægger også til ved de caribiske perler Antigua, St. Lucia, Barbados, Grenada, St. Vincent og St. Kitts & Nevis, og de fleste 
steder har vi arrangeret private udflugter ud i den smukke natur med bl.a. regnskove, vulkaner og kridhvide strande. Vi nyder 
også livet ombord på skibet – alle måltider på skibet er inkluderet i rejsens pris, og vi spiser en dejlig a la carte-middag sam-
men hver aften ved vores faste bord i hovedrestauranten. Herudover kan vi gå i teateret, deltage i vinsmagning og et hav af 
andre aktiviteter om bord og naturligvis slappe af i solen ved en af skibets store pools.

Tilbage i Florida skal vi suse med airboat gennem den fantastiske Everglades National Park og spise både afskedsfrokost 
og afskedsmiddag, inden rejsen går hjemad igen. Alle udflugter før og efter krydstogtet er inkluderet, hvorimod de private 
udflugter undervejs på krydstogtet er et tilkøb til rejsen. Vi rejser med en dygtig dansk rejseleder og i små grupper med kun 
15-24 deltagere.

Glæd jer Florida og Caribien – til lands og til vands.    

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

Krydstogt
Florida og Caribean - til lands og til vands
16 dage med dansk rejseleder

Dette krydstogt gennemføres med skibe i den lukusriøse Solstice-klasse. Vi benytter Celebrity Silhouette og Celebrity Equinox - se flere detaljer i prislisten. 
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Miami

Barbados

St. Vincent

Antigua

St. Lucia

St. Croix
St. Kitts
& Nevis

Grenada

-

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Fort Lauderdale/Miami - Miami Beach. Vi forlader  
 Københavns Lufthavn og flyver over Atlanten med ankomst til Fort  
 Lauderdale eller Miami om aftenen. Indkvartering på skønne South  
 Beach, Miami.

Dag 2. Miami Beach, byvandring. Vi bor midt i Art Deco-området og går  
 ud og kigger på den smukke arkitektur. Med øjnene på stilke går vi  
 gennem det sprudlende Miami Beach.

Dag 3. Miami Beach - Fort Lauderdale, ombord på skibet. Lidt nordpå,  
 i Fort Lauderdale, venter Celebrity-skibet. Vi går ombord og er  
 klar til afgang og nye eventyr sidst på eftermiddagen.

Dag 4-5. På havet. Vores krydstogt begynder med to hele dage på havet  
 med kurs mod Caribien og den tropiske varme. Lær skibet at kende  
 og nyd gruppens selskab om aftenen ved vores fælles bord i  
 skibets hovedrestaurant.

Dag 6. St. Croix, privat udflugt. Skibet lægger til ved pieren ud for  
 Frederiksted, og vi tager på vores egen udflugt ud i spændende  
 dansk kolonihistorie med besøg ved byens Fort Frederik, Lawaets- 
 museet og i Christiansted med Fort Christiansværn, Guvernørpalæet  
 og andre historiske bygninger (kræver tilkøb af udflugtspakke).

Dag 7. St. John’s, Antigua, privat udflugt. På Antigua skal vi besøge  
 Nelson’s Dockyards, et skibsværft fra 1700-tallet, Shirley Heights,  
 hvorfra vi nyder øens smukkeste udsigt, og naturfænomenet Devil’s  
 Bridge (kræver tilkøb af udflugtspakke).

Dag 8. Castries, St. Lucia, privat udflugt. Vi kører rundt på smukke  
 St. Lucia og ser bl.a. den gamle katedral, lokale fiskerlandsbyer,  
 tropisk regnskov og de berømte Pitons - to meget pittoreske vulkan- 
 kratre ud for kysten. Undervejs dypper vi os et helende mudderbad  
 og skyller os rene i et vandfald (kræver tilkøb af udflugtspakke).

Dag 9. Bridgetown, Barbados, privat udflugt. Dagens udflugt, som  
 også er privat for vores gruppe, byder på en smuk køretur henover  
 øen med stop ved bl.a. Gun Hill Signal Station, St. John’s Church og  
 Farley Hill National Park (kræver tilkøb af udflugtspakke).

Dag 10. St. George’s, Grenada, privat udflugt. På vores private udflugt  
 besøger vi bl.a. de smukke Concord-vandfald og kører gennem  
 regnskoven til Grand Etang-nationalparken. Også besøg ved Fort  
 Frederick, som blev bygget af franskmændene i 1779 (kræver tilkøb  
 af udflugtspakke).

Dag 11. Kingstown, St. Vincent. En dag uden fast program med mulighed  
 for at gå i land på egen hånd, eller at blive på skibet og nyde  
 poolen og andre skønne faciliteter.

Dag 12. Basseterre, St. Kitts & Nevis, privat udflugt. Vi udforsker den  
 historiske by, som har mange referencer til de tidligere engelske  
 herskere. Vi kører også langs øens vestkyst til smukke udsigts- 
 punkter (kræver tilkøb af udflugtspakke).

Dag 13-14. På havet. Nyd to dage på havet og sørg for at komme hele  
 skibet rundt, inden vi er tilbage i Fort Lauderdale.

Dag 15. Fort Lauderdale, Everglades og hjemrejse. Vi er tilbage i Fort  
 Lauderdale og tjekker ud fra skibet. Vi besøger alligatorerne i Ever- 
 glades og suser afsted med airboat på vandvejene, besøger Miamis  
 cubanske enklave i Little Havana og det charmerende Coconut  
 Grove, inden vi spiser en dejlig afskedsmiddag. Herefter til luft- 
 havnen for at flyve hjem.

Dag 16. Ankomst til Danmark

2 nætter Miami Beach

12 nætter krydstogt, Celebrity Cruises

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• Miamis højdepunkter
•  Dansk kolonihistorie på St. Croix
•  Skønne caribiske øer
•  Udflugter før og efter krydstogtet er inkluderet
• Tilkøb stort udflugtsprogram på øerne
•  Små grupper, 15-24 deltagere

!
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MAGELØSE MIAMI

Miami er mageløs på utallige måder. Hvis 
man spørger arkitektur- og designinteresse-
rede, er det Art Deco-området, der gør byen 
helt unik. Spørger man de kunstinteresse-
rede, er det byens mange spændende galle-
rier, der drager, og spørger man festaberne, 
er det nattelivet omkring Miami Beach, der 
er det store trækplaster. 

Miami har noget for alle og så er der også 
lige den fantastiske strand, der ligger ud til 
Atlanterhavet, ”møbleret” med livredder-
huse malet i smukke, klare farver, der gør 
sig godt på billeder. 
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Dag 1. København - Fort Lauderdale/Miami 
- Miami Beach
Vi tager plads i flyet om eftermiddagen, kryd-

ser Atlanten og ankommer til Fort Lauderdale 

eller Miami om aftenen, lokal tid. Her venter en 

bus på at køre os sydpå og helt ind i hjertet af 

Miamis berømte South Beach-område. 

Vi indlogerer os på det skønne Marseilles Hotel 

bygget i den typiske Art Deco-stil, som Miami 

er verdenskendt for. Her har vi to nætter, inden 

vi skal ud på vores krydstogt rundt i Caribien.

Dag 2. Miami Beach, 
til fods rundt i Art Deco-miljøet
Efter en god nats søvn er vi klar til at opleve 

Miami Beach, og da vi bor midt i Miami Beach 

Historical District, der strækker sig fra 6th 

Street langs Ocean Drive og Collins Avenue til 

17th Street, kan vi gøre turen til fods.

Vi går ad Collins Avenue, hvor vi bor, til 

Ocean Drive, som gennem årene har udvik-

let sig til en regulær partyzone med masser 

af barer og liv døgnet rundt. Undervejs ser vi 

smukke huse bygget i Art Deco-stilen. Der lig-

ger omkring 800 Art Deco-huse i alt, som er 

bygget omkring 1920-35 og malet i de sarte 

pastelfarver, som er typisk for stilen.

Vi passerer bl.a. Villa Casa Casuarina, som 

blev bygget i 1930 i spansk kolonistil og 

senere moderniseret af modeskaberen Gianni 

Versace i en stil, som bedst kan beskrives som 

dekadent. Villaen, som i dag er et eksklusivt 

boutiquehotel, er måske allermest kendt, 

fordi selvsamme Versace blev brutalt myrdet 

på trappen i 1997.

Vi skal naturligvis også en tur ned på stranden 

og soppe i Atlanterhavet. Stranden er kendt 

for sine farverige livredderhuse, og hele vejen 

langs stranden ligger en 

boardwalk, hvor Miamis 

befolkning holder sig i 

form med løb, cykling, 

skating, eller andre akti-

viteter.

I løbet af dagen har vi 

også tid på egen hånd 

til at kigge lidt i de 

mange fristende butik-

ker og slå sig ned på en 

cafe for at kigge på mennesker – en yndet 

beskæftigelse i en sprudlende by som Miami, 

hvor vi kan konstatere, at skønhedsidealet 

ofte er lidt anderledes, end hvad vi er vant 

til hjemmefra.

Dag 3. Miami Beach - Fort Lauderdale,
ombord på skibet
Efter en god start i Miami tager vi nu hul på 

krydstogtet til en stribe skønne caribiske øer. 

Vi kører til krydstogtterminalen i Fort Lauder-

dale, Port Everglades, for at gå ombord på det 

dejlige Celebrity-skib i kategorien 4+, der til-

hører Solstice-klassen.

Vi finder vores kahyt hver især, når formentlig 

en sen frokost og sidst på eftermiddagen er 

der afgang mod nye horisonter. Det kræver en 

drink på dækket!

Dag 4-5. På havet
Vi har nu god tid til at lære skibet at kende, 

mens kursen er sat mod sol og sommer i 

Caribien. Skibet har noget for alle. Vil 

man gerne have selskab og aktiviteter 

omkring sig, slår man sig ned ved den 

store pool, vil man hellere have fred 

og ro, rykker man lidt længere op og 

finder sin egen dækstol. Man kan også 

slå sig ned på græsplænen(!) øverst 

oppe, eller i den overdækkede pool, 

hvis vinden er kold.

Alle måltider ombord på skibet er 

inkluderet i prisen, og vi har fast fæl-

lesbord i restauranten hver aften, mens mor-

genmad og frokost indtages på det tidspunkt, 

der passer den enkelte. Man kan også vælge 

at spise middag i en af temarestauranterne, 

f.eks. den innovative Qsine eller den italien-

ske Murano, men her skal man betale et eks-

tra gebyr til gengæld for den ekstra luksus.

Hver aften får I leveret en avis i kahytten, hvor 

næste dags aktiviteter beskrives. Det er en 

god ide at holde sig orienteret via dette medie, 

så man kan være på rette sted til rette tid, hvis 

man f.eks. vil se en forestilling i teateret, høre 

et foredrag eller danse med officererne.

Florida og Caribien - til lands og til vands
16 dage

Slå hul på sparegrisen og bestil en balkonkahyt, hvis I vil nyde udsigten over havet helt privat. Mindre kan naturligvis også gøre det, og skibets dejlige faciliteter 
er åben for alle.

Stranden er kendt 
for sine farverige liv-
redderhuse, og hele 
vejen langs stranden 
ligger en boardwalk
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ST. CROIX

St. Croix er på størrelse med Møn og den 
største af De Vestindiske Øer. Øen rummer 
masser af dansk historie. I Christiansted fin-
der vi bl.a. Regeringspalæet og det gule Fort 
Christiansværn fra 1749, og i Frederiksted 
står det røde Fort Frederik, hvor Peter von 
Scholten frigav slaverne i 1848.

Der hersker en meget afslappet atmosfære 
på St. Croix, og antallet af turister er ikke 
overvældende. 
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Dag 6. Frederiksted, St. Croix, 
privat udflugt til dansk kolonihistorie
Tidligt om morgenen er skibet fremme ved den 

lange pier ud for Frederiksted på St. Croix, en 

af de tre øer i det tidligere Dansk Vestindien.

Der venter en virkelig spændende dag i dag, 

hvis I tilkøber udflugtspakken, idet vi skal kigge 

på levn fra den danske kolonitid, der varede 

fra 1672 til 1917. Intet andet sted uden for 

Danmark findes der så meget dansk historie 

som her og på naboøen St. Thomas. 

Det er et mørkt kapitel i danmarkshistorien 

med både slavehandel og slaveri på sukker-

plantagerne, men det er virkeligt interessant 

at opleve sporene fra vores forfædre. Det er i 

øvrigt også dejligt at opleve, at man som dan-

sker er meget velkommen på øerne i dag.

Vi lægger ud med at besøge det rødmalede 

Fort Frederik inde i byen, et meget historisk 

sted, da det var her, at generalguvernør Peter 

von Scholten erklærede slaverne for frie i 1848 

– dog uden at have opbakning fra regeringen 

hjemme i Danmark.

Herefter kører vi til Lawaets-museet uden 

for Frederiksted, et smukt plantagehjem med 

egen sukkermølle, hvor vi får en fornemmelse 

af, hvordan livet var i en sukkerrørsplantage 

i 1700- og 1800-tallet. Vi kører videre tværs 

over øen til hovedbyen Christiansted, hvor vi 

skal besøge det berømte Fort Christiansværn, 

der stod færdigt i 1749, samt det smukt 

istandsatte regeringspalæ, hvor Dannebrog 

stadig vajer, dog sammen med øernes eget 

flag og Stars & Stripes.

Der bliver tid på egen hånd 

i Christiansted til at spise en 

frokost, måske på en af cafe-

erne på havnefronten. 

Vi er tilbage på skibet omkring 

kl. 15, og har man lyst, kan 

man gå en tur på stranden, 

som er den smukkeste på St. 

Croix og måske svømme en 

tur i det turkisblå hav. Der er 

afgang ud på havet igen først på aftenen.

Dag 7. St. John’s, Antigua, privat udflugt
Vi ankommer til St. John’s, der er den største by 

i Antigua & Barbuda, en forholdsvis lille øgruppe 

præget af frodigt vulkansk landskab, der siges 

at have en strand for hver af årets dage.

Efter morgenmaden tager vi ud på en pri-

vat udflugt til Antiguas sydlige ende til Eng-

lish Harbour, hvor den stærke engelske flåde 

havde base 300 år tidligere. Her besøger vi det 

restaurerede skibsværft, Nelsons Dockyards, 

der blev etableret i 1700-tallet, og får et ind-

tryk af kolonitidens store arbejdsplads, som 

i dag tiltrækker de maritimt interesserede 

og deres imponerende lystyachter, som får 

mange beundrende blikke med på vejen fra 

cafébordene på kajen.

Udflugten byder også på store oplevelser i 

naturen, når vi stopper ved udsigtspunkterne 

ved Shirley Heights og 

Devil’s Bridge. 

Ved Shirley Heights kigger vi 

ud over førnævnte English 

Harbour og Falmouth Har-

bour, hvor sejlskibene lig-

ger for svaj. Vi er 150 meter 

over havets overflade, og 

stedet er et gammelt mili-

tæranlæg fra englændernes 

tid. Herfra kommunikerede man med resten af 

øen og naboøerne med flag og kanonsalutter.

Devil’s Bridge, der ligger på den nordøstlige 

del af Antigua ud mod Atlanterhavet, er en 

naturlig bue dannet af havets erosion gennem 

tusinder af år. Bølgerne ruller uhindret hele 

vejen fra Europa, så man kan virkeligt mærke 

naturens kræfter her – naturligvis fra sikker 

afstand. Det djævelske navn hænger ved, fordi 

slaver efter sigende kastede sig i havet herfra.

Den private udflugt kræver tilkøb af udflugts-

pakken. Vi er tilbage på skibet tidsnok til at nå 

frokosten og har resten af dagen til at nyde sol 

og sommer.

Intet andet sted uden 
for Danmark findes der 
så meget dansk historie 
som her og på naboøen 
St. Thomas

Florida og Caribien - til lands og til vands
16 dage

Vi kommer forbi mange lækre caribiske strande på dette krydstogt. St. John’s, Antiguas hovedby, er en typisk caribisk by med pastelfarvede 
bygninger og et lavt tempo.
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ved Morne Fortune, får vi et panoramisk vy ud 

over Castries og havnen, hvor vores skib lig-

ger, et syn som øens guvernør kan nyde hver 

dag fra sin officielle residens.

Vi fortsætter til den yndige Marigot Bay, hvor 

skibe kan søge ly for orkaner i den dybe 

naturhavn, og videre til en lokal bananplan-

tage, hvor vi hører om dyrkningen af en af 

øens største eksportvarer. Vi kører gennem 

små fiskerlandsbyer og ind i den 

tropiske regnskov, og i løbet af 

køreturen åbenbarer de to Piton-

vulkaner sig for os i al deres her-

lighed.

Hvis man medbringer badetøj, vil 

der være mulighed for at dyppe 

sig i et mudderbad med helende 

virkning for huden med et efter-

følgende naturligt brusebad i 

Toraille-vandfaldet. Udflugten 

kræver tilkøb af udflugtspakken. 

Vi er tilbage først på eftermidda-

gen og kan nyde frokosten og resten af dagen 

på skibet.

Dag 9. Bridgetown, Barbados, 
privat udflugt
Vi er nu nået frem til Bridgetown, Barbados, 

der ligger 13 grader nord for ækvator omgivet 

af utroligt klart og indbydende hav. Der bor 

omkring 300.000 indbyggere på Barbados, 

som ikke er større end Bornholm, og ca. en 

tredjedel er bosat i hovedstaden Bridgetown. 

Denne gamle smukke by kan dateres helt 

tilbage til 1628, hvor englænderne kolonise-

rede øen.

Det var sukkerplantagerne, der skabte rigdom 

på øen. Slaveskibene sejlede i pendulfart 

mellem det afrikanske kontinent og øgruppen 

helt frem til 1834, hvor slaveriet blev forbudt. 

Briterne regerede på Barbados indtil 1966, 

hvor øen fik sin selvstændighed.

Vi tager på en privat udflugt (kræver tilkøb af 

udflugtspakken) med bus henover øen med 

stop bl.a. ved Gun Hill Signal Station bygget 

i 1818. Herfra signalerede man med flag for-

skellige budskaber til andre dele af øen. Det 

kunne f.eks. være en advarsel om et fjendtligt 

skib i bugten eller et slaveoprør i en af plan-

tagerne. Vi bliver budt på en rompunch – den 

typiske drink i Caribien – inden vi fortsætter.

St. John’s Church bygget i gotisk stil i 1846 

er også på vores rute, og herefter går turen 

til den lille fiskerlandsby Bathsheba på øst-

kysten og videre til Farley Hill National Park, 

som gemmer på ruinerne af en 1800-tals 

plantage. På vestkysten stopper vi i historiske 

Speightstown, en af Barbados’ største byer, 

og i Holetown, hvor briterne gik i land i 1625.

Florida og Caribien - til lands og til vands
16 dage

De vulkanske kratere, Gros Piton og Petit Piton, er St. Lucias vartegn. De er henholdsvis 770 og 743 
meter høje.

Vi tager på udflugt i Bridgetown, Barbados. Byen 
kan dateres tilbage til 1628.

Dag 8. Castries, St. Lucia, privat udflugt
Skibet lægger om morgenen til kaj i Castries, 

som siden 1650 har været St. Lucias hoved-

stad og vigtigste havn, der summer af liv fra 

store krydstogtskibe og lokale fiskekuttere.

Der bor omkring 60.000 i byen, hvis navn 

er af fransk oprindelse og frit oversat bety-

der "sikker indsejling". St. Lucias dramati-

ske vulkanske landskab med frodige grønne 

bjerge og tæt regnskov, 

bløde sandstrande og 

de berømte Pitons-tvil-

lingebjerge gør øen til 

en sand perle. Det var 

Columbus, der i 1502 

invaderede øen og gav 

den navnet Santa Lucia.

Herefter fulgte en turbu-

lent tid for den smukke 

ø, som både spanierne, 

briterne og franskmæn-

dene har gjort krav på, 

og som følge heraf har øen skiftet national-

flaget mere end 14 gange. Fra 1814 og frem 

til selvstændigheden i 1978 var St. Lucia 

under britisk kontrol.

Igen skal vi på vores egen private udflugt, hvor 

vi i Castries besøger markedet og katedralen, 

der stod færdig i 1899. Lidt uden for byen, 

St. Lucias dramatiske 
vulkanske landskab 
med frodige grønne 
bjerge og tæt regnskov, 
bløde sandstrande og 
de berømte Pitons-
tvillingebjerge gør øen 
til en sand perle
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CARIBIENS PERLER

Caribien, øerne mellem Nord- og Syd-
amerika, består af 13 selvstændige lande, 
som er blandt de mindste lande i verden, 
ni territorier med selvstyre og to franske 
departementer. 

Befolkningen bestod oprindeligt af india-
nere, arawaker og caribere, der var kom-
met fra det sydamerikanske kontinent, 
men hovedparten af denne gruppe uddøde 
inden for 50 år efter, at europæerne ankom i 
slutningen af 1400-tallet. I dag er befolknin-
gen en blanding af efterkommere af slaver 
(afrocaribere) og europæere. 
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Vi er tilbage på skibet tidsnok til frokost, og 

herefter kan man vælge at gå i land på egen 

hånd for at udforske Bridgetowns charme-

rende gamle bydel med smukke restaurerede 

huse, mange af dem samlet omkring Broad 

Street, hvor I bl.a. finder parlamentsbygnin-

gen, Chamberlain Bridge og katedralen med 

det karakteristiske tårn.

Dag 10. St. George’s, 
Grenada, privat udflugt
Det var Columbus, der på 

sin tredje rejse i 1498 kort-

lagde og navngav øen Gre-

nada. Vores skib lægger til 

i St. George’s, som er en 

af de mest maleriske byer 

i Caribien. På begge sider 

af den hesteskoformede 

naturhavn ligger de pastel-

farvede huse klistret op ad 

bjergsiden, og som et bagtæppe til byen ses 

de frodige grønne bjergtinder.

Øens vulkanske oprindelse er årsagen til den 

fantastiske fauna og flora og dermed et væld 

af spændende naturoplevelser. På vores pri-

vate udflugt, som kræver tilkøb af udflugts-

pakken, nyder vi synet af Concord Falls og 

besøger et velduftende sted, hvor man sor-

terer og pakker muskatnødder, en af øens 

vigtigste eksportvarer.

Vi kører gennem Belvidere-plantageområdet 

og kommer frem til den spektakulære Grand 

Etang National Park, som er kendt for sin 

meget varierede flora og fauna. Her ser vi 

både kæmpe mahognitræer, irgrønne bregner 

og farverige tropiske blomster. 

Faunaen har optimale betingelser her – vi kan 

være heldige at se forskellige mindre krybdyr, 

såvel som kolibrier, der står 

stille i luften og suger nektar, 

og mange andre smukke fugle.

På vej tilbage til skibet stopper 

vi ved Fort Frederick, bygget 

af franskmændene i 1779 og 

brugt af englænderne – mod 

franskmændene – nogle år 

senere. 

Det siges dog, at der aldrig 

er løsnet et fjendtligt skud herfra, og i dag 

kommer man for at fordybe sig i historien og 

ikke mindst for at nyde den flotte udsigt over 

havet og grønne Grenada. Vi er tilbage på ski-

bet lidt over middag og kan nyde frokosten 

ombord.

Dag 11. Kingstown, St. Vincent, 
eventyr på egen hånd
Vi er nu nået til Kingstown, hovedbyen i St. Vin-

cent og Grenadinerne, en østat bestående af 

Florida og Caribien - til lands og til vands
16 dage

Kingstown, St. Vincent, lever op til alle forventninger om en caribisk by med grøn regnskov og turkis-
farvet hav. Her kan man gå i land på egen hånd eller eventuelt deltage i en af skibets mange udflugter. 

Concord Falls på Grenada er et af de idylliske steder, vi besøger 
på vores udflugt.

32 små paradisøer. Vi har ikke planlagt en privat 

udflugt her, så nu har vi muligheden for at vælge 

egne eventyr eller naturligvis at blive ombord på 

skibet til en dag i afslapningens tegn.

Skibet udbyder forskellige udflugter. F.eks. 

kan man tage på vandring ad Vermont Nature 

Trail, hvor der er gode chancer for at spotte 

den prægtige papegøje, kongeamazonen, 

som kun lever på St. Vincent. Den kan blive 

op til 40 centimeter lang og har en nærmest 

regnbuefarvet fjerpragt.

Man kan også vælge at bruge dagen ombord 

på en træskonnert a la Pirates of the Cari-

bbean. Skonnerten kaster anker i en af 

øens utallige smukke bugter, hvor man kan 

få sig en svømmetur, inden man nyder en 

rompunch eller en frugtpunch til de reggae-

toner, der bare hører med til en ferie i Det 

Caribiske Hav.

Dag 12. Basseterre, St. Kitts & Nevis, 
privat udflugt
Vi ankommer til Basseterre på St. Kitts tidligt 

om morgenen. Denne særdeles charmerende 

by byder på en god blanding af caribisk afslap-

pethed og europæisk storbykultur, idet byens 

torv er en minikopi af Londons berømte Pic-

cadilly Circus. St. Kitts var da også en engelsk 

koloni frem til selvstændigheden i 1983 og er 

stadig medlem af Commonwealth.

På begge sider af den 
hesteskoformede 
naturhavn ligger de 
pastelfarvede huse 
klistret op ad bjerg-
siden
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På vores private udflugt, som kræver tilkøb 

af udflugtspakken, skal vi fordybe os i Bas-

seterres historie, inden vi kører mod Rom-

ney Manor, som er kendt for sine hvidma-

lede petroglyffer (helleristninger) udført af 

urbefolkningen, før europæerne ankom i 

1700-tallet. Her besøger vi også Caribelle 

Batik, et godt sted at købe en caribisk sou-

venir i form af slåom-nederdele og andet 

behageligt strandtøj, som lokale designere 

har skabt.

Vi kører op i terrænet til ca. 240 meter over 

havet, hvor Brimstone Hill-fæstningen ligger. 

Det blev bygget af afrikanske slaver i slutnin-

gen af 1600-tallet og er udråbt til UNESCO-

verdensarv for sin arkitektoniske historiske og 

kulturelle betydning.

Også denne dag er vi tilbage på skibet tids-

nok til at spise frokost ombord, og resten af 

dagen kan vi slappe af på skibet eller eventu-

elt gå i land på egen hånd.

Dag 13-14. På havet
Skibet har nu sat kursen mod Port Everglades 

i Fort Lauderdale, men det tager heldigvis to 

dage at nå frem. Dermed er der tid til at nyde 

skibets faciliteter, bade i poolen, se en tea-

terforestilling, spise på specialrestauranterne, 

lytte til levende musik i barerne, læse en bog 

og hvad man nu har lyst til.

Vi mødes om aftenen ved vores stambord i 

hovedrestauranten for at nyde middagen 

sammen, og måske kalder rejselederen også 

sammen til lidt fælles hygge i løbet af de sid-

ste to dage på havet.

Dag 15. Fort Lauderdale, 
udflugt til Everglades og hjemrejse
Efter morgenmaden er vi klar til at forlade ski-

bet, og på kajen venter en bus 

på at køre os ud til dagens 

mange oplevelser.

Det første, vi skal opleve, er 

en skøn tur med airboat gen-

nem den verdensberømte 

Everglades National Park. 

De fladbundede både starter 

i roligt tempo nedad kanalen, 

og herefter gælder det om at 

holde på hat og briller, når de 

erfarne guider gasser op og sejler ud i den 

såkaldte River of Grass. Det ligner måske en 

kæmpestor græsslette, men det er faktisk 

et vådområde, som er hjemsted for op mod 

200.000 alligatorer, også kaldet den ameri-

kanske krokodille.

Med så mange alligatorer i området tør vi 

godt udstede en garanti for, at vi ser dem, og 

herudover kan vi være heldige at se forskel-

lige fisk, slanger og masser af smukke fugle 

på sejlturen.

Herefter stiller vi sulten på en frokostre-

staurant, inden vi kører på sightseeing i 

Miami. Vi besøger Little Havana, hvor byens 

store cubanske mindretal holder til. Der bor 

omkring 1,2 mio. cubanere i Miami, som er 

kommet løbende hertil siden Fidel Castros 

magtovertagelse i 1959.

Vi kører videre til det skønne 

Coconut Grove, den æld-

ste del af Miami grundlagt i 

1873. Her står man sent op 

og går sent i seng, så byde-

len er på mange måder en 

konkurrent til Miami Beach 

på den anden side af Bis-

cayne Bay. 

Vi kører gennem Miami 

Downtown og allersidst på eftermiddagen er 

vi fremme i Fort Lauderdale, hvor vi kan sludre 

om alle vores fælles oplevelser ved en dejlig 

afskedsmiddag.

Efter middagen bliver vi kørt til den nær-

liggende internationale lufthavn for at gå 

ombord på det direkte fly til København.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Det ligner måske en 
kæmpestor græsslette, 
men det er faktisk et 
vådområde, som er 
hjemsted for op mod 
200.000 alligatorer

Vores rejse slutter med en tur ud i Everglades National Park, et af Floridas enestående naturområder. Vi sejler med de såkaldte airboats og holder øje med alligatorerne 
– der skulle være omkring 200.000 af dem.  
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