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San Diego

San Capo Lucas, Mexico
Puerto Vallarta, Mexico

Puerto Quetzal, Guatemala

Miami

Puntarenas, Costa Rica
Colon,Panama
og Panamakanalen

Cartagena
Columbia

MEXICO

USA

Krydstogt
Gennem Panamakanalen

Panamakanalen blev åbnet i 1914 og er et af denne 
verdens mest imponerende bygningsværker. Den har 
et umiskendeligt strejf af eventyr og måske et dryp af 
sømandsnostalgi over sig, og den ligger på manges liste over 
steder, man gerne vil opleve mindst én gang i 
livet. Den helt rigtige måde at opleve Panama-
kanalen på er naturligvis at sejle på den, og 
man kan jo ligeså godt give den fuld skrue og gå 
ombord på et krydstogtskib af de virkeligt gode og 
tage den oplevelse med oven i hatten.

Vi sejler turen med Celebrity Cruises, hvis skibe tilbyder en lang 
række faciliteter, som f.eks. spa, fitnesscenter, teatersal og gode 
restauranter og barer. Vi indtager middagen sammen hver aften i hoved-
restauranten, men har man lyst, er det naturligvis muligt at spise alene i 
en af specialrestauranterne, hvor man dog betaler et gebyr for ekstra luksus. 

Vi krydrer oplevelserne om bord med fire spændende udflugter på land. Det enestående krydstogt gennem Panama-
kanalen begynder i Florida, USA, og vi oplever kolonistilscharme i Colombia, inden vi passerer gennem de tre slusesæt i den 
legendariske nu over 100 år gamle Panamakanal – i sandhed en oplevelse for livet! På den anden side af kanalen møder vi 
regnskov i Costa Rica, gamle kulturer og UNESCO-beskyttet arkitektur i Guatemala og bountystrande i Mexico, inden togtet 
slutter med storbystemning i San Diego, USA.

Med på rejsen har vi en særdeles erfaren dansk rejseleder, som holder oplæg ombord på skibet og leder de udflugter på 
land, som vi har arrangeret. Den sidste dag i San Diego har vi arrangeret en byrundtur og lidt tid til shopping, så vi er fuldt 
beskæftiget, inden flyet hjemad afgår om aftenen.

Glæd jer til et mellemamerikansk eventyr i skøn forening med de mange fordele, som et krydstogt byder på.

God rejse!

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

Krydstogt med dansk rejseleder, 18 dage

Dette program er 
skrevet med udgangs-
punkt i en sejlrute fra 
Miami til San Diego. 
Krydstogtet findes 
også med omvendt 

sejlrute fra San Diego 
til Miami.

Oplevelserne er de 
samme – se dags-

programmet for ruten 
San Diego – Miami 
på stjernegaard.dk

GRATIS 
DRIKKEPAKKE

Gælder ved bestilling 
af udvendig eller 

bedre kahyt. 
Værdi ca 6.800 kr.  
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San Diego

San Capo Lucas, Mexico
Puerto Vallarta, Mexico

Puerto Quetzal, Guatemala

Miami

Puntarenas, Costa Rica
Colon,Panama
og Panamakanalen

Cartagena
Columbia

MEXICO

USA

Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. København - Florida, USA. Vi flyver til Miami og ankommer sidst  
 på eftermiddagen eller først på aftenen. Vi indlogerer os på hotellet,  
 som ligger ca. en halv times kørsel fra lufthavnen.

Dag 2.  Miami - På havet. En formiddag på egen hånd, inden vi tjekker  
 ind på Celebrity skibet om eftermiddagen. Det er muligt at spise  
 sen frokost på skibet. Vi stævner ud fra krydstogthavnen sidst på  
 eftermiddagen, og foran os venter store oplevelser, som vi aldrig  
 glemmer.

Dag 3-4. På havet. Krydstogtet begynder med to dage på havet, så vi har god  
 tid til at lære skibet at kende. Nyd livet ved poolen med en god bog,  
 i spaen eller i fitnesscenteret.

Dag 5. Cartagena, Colombia. Cartagena er en af de absolut smukkeste 
 kolonistilsbyer i verden. Vi tager taxaer ind til den gamle bydel og  
 går på opdagelse. Måske mærker vi den store forfatter Gabriel  
 García Marquez’ ånd svæve i gaderne. Udflugten kræver tilkøb af  
 udflugtspakken.

Dag 6. Colon, Panama. Vi tager på udflugt for at møde embera-indianerne  
 og lære om deres traditioner. Herefter besøger vi Agua Clara Locks  
 Visitor Center på Atlanterhavssiden for at høre om den store udvidelse  
 af Panamakanalen, som har fordoblet kapaciteten og tilladt større  
 skibe at passere igennem. Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.

Dag 7. Panamakanalen. Skibet når frem til Panamakanalen tidligt om  
 morgenen. Kanalen, der forbinder Stillehavet (Panamabugten) med  
 Atlanterhavet (Det Caribiske Hav), blev bygget af amerikanske  
 ingeniørtropper og stod færdig i 1914. Der er 3 slusesæt, der skal  
 passeres, og vores skib skal hæves 26 meter op til Gatunsøen og ned  
 igen for at passere. Vi kan kun lige nøjagtig være i sluserne – tag en  
 dyb indånding og nyd en oplevelse for livet.

Dag 8. På havet. Slap af i dækstolen og lad gårsdagens store oplevelse  
 synke ind.

Dag 9. Puntarenas, Costa Rica. En tur ind i Costa Ricas regnskov er et  
 must her. Vi besøger Carara National Park og tager på en sejltur på  
 Tarcolesfloden for at kigge efter krokodiller og opleve den tætte  
 mangroveskov. Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.

Dag 10. På havet. Vi kan nok forlige os med en dag i liggestolen, hvor  
 indtrykkene kan samle sig, mens skibet sejler videre. Prøv nye  
 restauranter, og nyd livet ved poolkanten eller måske endda i spaen.

Dag 11. Puerto Quetzal, Guatemala. Vi tager på udflugt til en kaffeplantage  
 og følger processen fra jord til bord. Herefter frokost på en lokal  
 restaurant i Antigua og rundvisning i den smukke gamle UNESCO- 
 bevarede by. Til sidst besøg på en jadefabrik – jade er blevet brugt  
 af forskellige kulturer gennem 3000 år.

Dag 12-13. På havet. To dage til søs, hvor vi kan sidde i vores yndlingskrog  
 og læse eller deltage i nogle af de mange aktiviteter om bord.

Dag 14. Puerto Vallarta, Mexico. Byvandring med rejselederen i den gamle  
 maleriske by med små hyggelige butikker og cafeer. Vi ser katedralen  
 og nyder stemningen på havnefronten. Mulighed for god shopping,  
 mens rejselederen serverer en lille en til ganen.

Dag 15. Cabo San Lucas, Mexico. Velkommen til Baja-halvøen i Mexico. Vi  
 tager en båd ud til klippepynten, der skiller Cortezhavet og Stillehavet.

Dag 16. På havet. Sidste dag på krydstogtet foregår til søs. Der er nok nogle  
 fotos, som skal sorteres i, og vi kan også varmt anbefale en kulinarisk  
 rejse på skibets specialrestauranter.

Dag 17. San Diego, USA, sightseeing og hjemrejse. Skibet ankommer til  
 San Diego, Californien, tidligt om morgenen. Efter morgenmaden  
 forlader vi skibet og tager plads i vores egen bus for at opleve San  
 Diegos højdepunkter. Om eftermiddagen har vi tid til shopping på  
 egen hånd, inden bussen kører os til lufthavnen. Flyet mod Danmark  
 afgår om aftenen.

Dag 18. Hjemkomst til Danmark  

1 nat Miami

15 nætter krydstogt

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Sejl gennem den fantastiske Panamakanal - et  
 af verdens mest imponerende bygningsværker
•  Oplev 6 lande: Colombia, Panama, Costa Rica,  
 Guatemala, Mexico og USA
•  4-stjernet skib fra Celebrity Cruises med høj  
 service og gode restauranter ombord
•  Gratis dikkepakke i udvendig kahyt eller højere  
 kategori (værdi ca. kr. 6.800)
•  Drikkepenge før, under og efter krydstogtet  
 er inkluderet
•  Mulighed for udflugtspakke i vores egen private  
 bus inkl. 3 frokoster og drikkepenge 
•  Maks. 24 deltagere og dansk rejseleder
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CELEBRITY CRUISES = FORKÆLELSE

På dette krydstogt sejler vi med et skib fra Celerbrity 
Cruises – et dejligt mindre krydstogtskib med plads 
til ca. 2.200 gæster fordelt i indvendige kahytter, 
kahytter med vindue samt forskellige typer af balkon-
kahytter.

Vi får det godt ombord! Mellem aktiviteterne på land 
kan vi bl.a. slappe af ved to pools, gå i teateret og 
motionere med udsigt til havet. Vi spiser middag sam-

men i skibets hovedrestaurant, mens morgenmad og 
frokost indtages, som vi ønsker hver især. Alle målti-

der ombord er inkluderet i rejsen, og hvis man vil have 
særlige kulinariske oplevelser, kan man mod et gebyr 
spise i en af specialrestauranterne, der serverer fra 
bl.a. det franske, italienske og asiatiske køkken. Glæd 
jer til et krydstogt i meget behagelige omgivelser. 

Vær god ved jer selv og opgradér til en balkonkahyt på Panamakrydstogtet.
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Befolkningen i Colombia glæder sig over, at turisterne 
igen er begyndt at komme til deres skønne land.

I Cartagena, Colombia, besøger vi den pittoreske gamle bydel, som er UNESCO-verdensarv.

Dag 1.  Danmark - Florida
Vi forlader Danmark om morgenen for at flyve 

til Miami eller Fort Lauderdale via London med 

ankomst sidst på eftermiddagen eller først 

 på aftenen.

Efter indrejseformaliteterne bliver vi kørt 

til vores hotel. Aftenen er herefter på egen 

hånd, men er der stemning for det i gruppen, 

kan man evt. spise sammen.

Dag 2. Tjek-ind på Celebrity skibet 
og til søs
Vi har et par timer på egen hånd, inden 

vi kører til krydstogthavnen for at gå om 

bord på skibet fra Celebrity Cruises. Vi fin-

der vores kahyt hver især og går på opda-

gelse på skibet, der har masser af skønne 

faciliteter som f.eks. soldæk, indendørs og 

udendørs pool, spa, fitnesscenter og tea-

tersal. Sidst på eftermiddagen blæses der til 

afgang, og vi mødes måske for at fejre alt 

det, der venter os. 

Gruppen har fast plads i hovedrestauranten, 

hvor vi indtager den første af mange gode 

middage ombord - selv de kræsne ganer  

vil blive tilfredsstillet ombord på Celebrity-

skibet.

Dag 3-4. På havet
De næste to dage tilbringes på havet, så vi 

har god mulighed for at lære skibet at kende. 

Gå på opdagelse og find jeres egen yndlings-

krog, tag en dukkert i poolen, læs en god bog 

eller deltag i nogle af de mange aktiviteter, 

som skibet arrangerer.

Hver aften uddeles en avis, hvor man kan læse 

om det kommende døgns begivenheder. Det 

er en god ide at læse den, så man kan være 

på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Rej-

selederen samler også 

gruppen for at fortælle 

om Cartagena i Colom-

bia, som er næste stop 

på rejsen.

Dag 5. Cartagena, 
Colombia
Tidligt om morgenen 

lægger Celebrity-skibet  

til kaj ved havnen i 

Cartagena, Colombia, og her venter os en 

af verdens smukkeste kolonistilsbyer.

Vi tager sammen på byvandring til fods i det 

koloniale Cartagena med brostensbelagte 

stræder og balkoner indhyllet i lilla bourgon-

villa (kræver tilkøb af udflugtspakken). UNE-

SCO har udnævnt den gamle bydel til verden-

skulturarv, fordi det er en af de bedst beva-

rede kolonibyer overhovedet. 

Den gamle, oprindelige bykerne er omgivet 

af en stor og næsten intakt mur, og her er 

pladser og museer samt restauranter og for-

retninger i luksusklassen.

Inde bag bymuren kan vi måske fornemme 

Gabriel Garcia Márquez’ ånd svæve i gaderne. 

Colombias verdensberømte forfatter og nobel-

prismodtager opholdt sig meget i byen frem 

til sin død i 2014, og mange af hans romaner, 

bl.a. Kærlighed i koleraens tid, foregår her.

Vi besøger San Felipe de Barajas-fortet, som 

er blandt de største spanierne 

byggede i deres kolonier. Det 

originale fort blev påbegyndt i 

1630, efter at pirater og andet 

godtfolk var begyndt vise inte-

resse for de store guldskatte, 

som spanierne havde stjålet på 

kontinentet og gemt i byen.

Godt hundrede år senere blev 

fortet udvidet til sin nuværende 

størrelse. Fortet er bygget med et sindrigt 

system af tunneller, som forbinder de stra-

tegiske punkter og muliggør kommunikation, 

og de blev konstrueret på en sådan måde, at 

selv den mindste støj fra f.eks. fjendens fød-

der blev afsløret. Vi er tilbage på skibet igen 

først på eftermiddagen, hvor frokosten ven-

ter, og midt på eftermiddagen er vi igen på 

vej ud på havet.

Dag 6. Colon, Panama
I løbet af aftenen har vi passeret grænsen  

mellem Colombia og Panama, og skibet er nu  

ankommet til Colon. Efter morgenmaden  

mødes vi for at tage på en heldagsudflugt 

Krydstogt - gennem Panamakanalen
18 dage

Vi besøger San Felipe 
de Barajas-fortet, som 
er blandt de største 
spanierne byggede 
i deres kolonier
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med besøg hos embera-indianerne og ved 

en af Panamakanalens besøgscentre, der 

omhandler den store udvidelse af kana-

len, der stor færdig i 2016 (kræver tilkøb af 

udflugtspakken).

Vi går vi i land for at køre 

til Gatunfloden, hvorfra vi 

skal med båd til den kun-

stigt anlagte Gatunsø. 

Vi lægger til ved en af 

emberastammens lands-

byer og går i land for at 

udforske deres spæn-

dende og meget ander-

ledes kultur. 

Vi bydes velkommen med 

indianernes traditionelle musik og dans. 

Stammen er oprindelig fra Choco-regionen i 

det nordlige Sydamerika, og de kom til dette 

område for omkring 300 år siden. Stammen 

jagede traditionelt med pusterør med giftige 

pile, og de bor i huse på stylter og tatoverer 

deres krop med en speciel frugtsaft. 

Vi kigger os omkring i landsbyen og falder 

måske for nogle af de smukke souvenirs, som 

de fremstiller og sælger i landsbyen, særligt 

deres træskærearbejder er flotte. Herefter 

spiser vi en traditionel indiansk frokost bestå-

ende af stegt fisk og grøntsager.

Nu går turen til Agua Clara Locks Visitor Cen-

ter for at lære om Panama-

kanalens udvidelse, der blev 

færdiggjort i 2016. Byggeriet 

blev påbegyndt i 2007 med 

anlæggelsen af en helt ny 

passage, som nu har for-

doblet kanalens kapacitet og 

tilladt skibe, som er større 

end den såkaldte PANAMAX-

klasse at passere kanalen.

PANAMAX-skibe er dimen-

sioneret, så de lige nøj-

agtigt kan sejle gennem de tre sluser, der 

eksisterede før udvidelsen, og efter udvidel-

sen vil såkaldte POSTPANAMAX-skibe også 

kunne passere. Vi kigger nærmere på det 

store projekt og har en fantastisk udsigt over 

Gatunsøen og de mange skibe, der venter på 

at passere de sidste sluser fra Stillehavssiden.

Celebrity-skibet forlader Colon først på afte-

nen, og vi synker ned i de behagelige stole i 

restauranten og indtager endnu et godt mål-

tid mad. Gruppen spiser sammen i hoved- 

restauranten, men hvis man har lyst til 

at prøve de andre restauranter på skibet, 

er man naturligvis velkommen til det. Det 

koster dog et ekstragebyr at benytte special-

restauranterne, men man får ekstra luksus 

for pengene.

Dag 7. Gennem Panamakanalen
Vi er nået til det, som må betegnes som 

krydstogtets højdepunkt i dag – passagen 

gennem den menneskeskabte Panamakanal 

– en af verdens vigtigste genveje, som gør 

det muligt for skibsfarten at passere mellem 

Atlanterhavet og Stillehavet uden at skulle 

runde Kap Horn ved spidsen af Sydamerika.

Afstanden mellem Colon ved Det Caribiske Hav 

(Atlanterhavet) og Panama City ved Panama- 

bugten (Stillehavet) er 82 km, og største-

delen af sejlturen foregår på den store, kun-

stige Gatunsø, som ligger ca. 26 meter over 

havet. Kanalen har to løb, så der kan gå skibe 

i begge retninger, og der passerer omkring 

15.000 skibe om året gennem kanalen.

Skibene får en specialtrænet lods ombord, 

som er ansvarlig for sejladsen og det er 

naturligvis ikke gratis – langt fra! Prisen svarer  

Portobelo i Panama spillede en vigtig rolle i kolonitiden. Den ligger nemlig på den rute, som spanierne 
brugte til at transportere deres rov ud af landet.

San Lorenzo-fortet er UNESCO-verdensarv og et af de fineste 
eksempler på militær arkitektur fra det 17. århundrede.

Krydstogt - gennem Panamakanalen
18 dage

Vi er nået til det, som 
må betegnes som 
krydstogtets højde-
punkt i dag - passagen 
gennem den menneske-
skabte Panamakanal
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PANAMAKANALEN 
– genvej mellem verdenshavene  

Panamakanalen har rundet de 
100 år og er stadig en af ver- 
dens største ingeniørmæssige 
bedrifter. Den blev bygget af 
amerikanske ingeniørtropper og 
har historisk være kilde til uven-
skab mellem USA og visse mel-
lemamerikanske stater.  

Kanalen er 82 km lang, og vi 
skal passere tre sluser under-
vejs fra Colon på Atlanterhavs-
siden til Panama City på Stille-
havssiden. 

Man føler næsten, at man må 
suge maven ind, for at skibet 
kan passere på de snævreste 
steder – det dufter af eventyr 
og nostalgi!
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dækket og betragte sceneriet. Det er natur-

ligvis ikke kun krydstogtskibe, der benytter 

kanalen, også handelsskibe, militærskibe og 

private sejlbåde ses i stort tal. Når vi lægger 

os til at sove igen, er vi ude i Stillehavet på vej 

mod nye eventyr.

Dag 8. På havet
Hele dagen foregår på havet, 

hvor vi er overladt til vores 

forskellige sysler og yndlings-

beskæftigelser. Måske er det tid 

til at besøge fitnesscenteret og 

tage en tur på løbebåndet med 

udsigt til oceanet.

Dag 9. Puntarenas, Costa Rica
Vi er nået frem til Costa Rica, et virkelig 

spændende land med en fantastisk natur og 

et uendeligt rigt dyreliv. En fjerdedel af lan-

det et udlagt til nationalpark, og en fjerdedel 

af verdens kendte fuglearter er på vingerne 

her i Costa Rica.

Dagens udflugt, som kræver tilkøb af udflugts- 

pakken, går til Carara National Park og til  

Tárcolesfloden. Carara National Park er en 

regnskov, men den er ikke så tæt, som mange 

andre regnskove i landet, fordi klimaet er 

mere tørt og nogle af træerne er løvfældende. 

Her er der tale om tropisk tør regnskov. Carara 

nationalpark er forudsætningen for det meste 

af det dyreliv, man kan se langs Tàrcoles- 

floden, som gennemskærer området.

Vi vandrer ind i regnskoven, og her skal vi 

primært se og høre om 

planter og træer, som 

vokser langs med Costa 

Ricas stillehavskyst. Er 

vi heldige, får vi øje på 

enkelte dyr og fugle.

Herefter kører vi til bred-

den af Tarcolesfloden, 

hvor vi spiser frokost, 

inden vi går ombord i 

små både, som sejler 

os ned ad floden. Her ser vi marsklignende 

landskaber, sandbanker og søer dækket af 

vandhyacinter. 

Det gælder om at holde arme og ben inden-

bords, idet en af de største bestande af den 

amerikanske krokodille lever her, og hvis vi er 

heldige, ser vi den sole sig eller snorksove på 

en sandbanke i floden.

Bådene sejler gennem en imponerende man- 

groveskov, som er en livsbetingelse for 

mange slags fugle.  Vi skal holde udkig efter 

farvestrålende fugle som den lyserøde ara-

til, hvad skibet ville have brugt på brændstof, 

hvis det skulle have sejlet syd om Sydame-

rika, og hele Panamas økonomi er bundet op 

på kanalen.

Det var USA, som tog initiativ til byggeriet i 

sin tid, og man måtte støtte Panamas løsri-

velse fra Colombia, inden ligningen kunne gå 

op, idet Colombia, som ellers ejede jorden, 

ikke var interesseret i at deltage.

Arbejdet begyndte i 1880, og da det slut-

tede i 1914, var mere end 25.000 arbejdere 

døde af bl.a. malaria og gul feber. USA beva-

rede kontrollen over Panamakanalen frem til 

1999, hvor den overgik til Panama efter en 

del stridigheder.

De første sluser, vi skal passere, når vi kom-

mer fra Atlanterhavssiden, er Gatunsluserne, 

hvor vores skib altså skal hæves 26 meter op. 

Pladsen i slusen føles meget trang, men for-

tvivl ikke – vi kan lige nøjagtigt være der! 

Herefter sejler vi et langt stykke på Gatunsøen 

til Pedro Miguel-sluserne og derefter Mira- 

floressluserne, hvor vi sænkes ned igen, inden 

vi når ud i Panamabugten på Stillehavssiden.

Selve passagen tager omkring 10 timer, så 

der bliver rig mulighed for at finde et sted på 

Vi tager på udflugt ind i Costa Ricas frodige jungle, hvor vi kan møde denne farvestrålende tukan.

Krydstogt - gennem Panamakanalen
18 dage

Selve passagen 
tager omkring 10 
timer, så der bliver 
rig mulighed for at 
betragte scenariet
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!En rejse med mange spændende
og smukke UNESCO-beskyttede steder

Antigua blev grundlagt af spanierne helt tilbage i 1527. Den er udråbt til UNESCO-verdensarv og ligger fabelagtigt smukt mellem tre vulkaner.

papegøje, forskellige parakitter, kolibrier, 

spætter, motmoter, glansfugle, manakiner 

og andre spurvefugle, trogoner og forskellige 

vandfugle, som f.eks. slangefugle, hejrer og 

isfugle, som holder til her

Herefter går turen 

”hjem” til vores 

skønne krydstogt-

skib, som sejler 

videre ud på havet 

først på aftenen.

Dag 10. På havet
Benyt jer af skibets 

mange faciliteter.

Dag 11. Puerto Quetzal, Guatemala
I dag kan vi sætte endnu et hak på listen over 

lande, vi besøger på denne rejse. Vi ankom-

mer til Guatemala tidligt om morgenen, når 

skibet lægger til i Puerto Quetzal, opkaldt 

efter landets nationalfugl, quetzalen – en 

meget smuk fugl som både aztekerne og 

mayaerne anså for at være hellig.

Efter morgenmaden tager vi igen på vores 

egen udflugt (kræver tilkøb af udflugtspak-

ken). Kaffe er uløseligt forbundet med Guate-

mala, og første stop i dag er derfor ved en 

kaffeplantage, hvor vi lærer om processen fra 

jord til bord. Vores næsebor pirres af kaffe-

duften, og vi får naturligvis også smagsprøver 

på de fine bønner.

Efter frokost på en lokal restaurant besøger 

vi et must-see på disse kanter, Anti-

gua, som er en smuk kolonistilsby 

grundlagt af spanierne helt tilbage i 

1527. Det var deres første planlagte 

by i Amerika, og den ligger formida-

belt flot i 1.500 meters højde omgi-

vet af tre aktive vulkaner.

Byen var Guatemalas hovedstad 

frem til 1773, hvor man efter et 

voldsomt jordskælv og en række 

andre større katastrofer som oversvømmelse, 

vulkanudbrud og laviner besluttede at bygge 

en ny hovedstad omkring 40 km længere mod 

øst, som i dag er Guatemala City. 

Vi går en tur i byens velbevarede centrum, som 

er udnævnt til UNESCO-verdensarv. Byen er 

inspireret af italiensk renæssancestil og meget 

overskueligt bygget efter et gittermønster med 

gader, der går fra nord til syd og fra øst til vest.

Sidste stop er ved en jadefabrik. Olmekerne, 

en ca. 3000 år gammel mesoamerikansk kul-

tur, var de første folk, der brugte jade til at 

skabe smukke statuer og rituelle udsmyknin-

ger – en tradition som fortsatte med deres 

efterkommere, mayaerne og aztekerne. Vi 

introduceres til processen og får en rundvis-

ning på fabrikken. Vi er tilbage på skibet igen 

i løbet af eftermiddagen.

Dag 12-13. På havet
Efter mange oplevelser er det igen tid til et 

par dage på havet, hvor vi kan fordøje alle 

indtrykkene.

Dag 14. Puerto Vallarta, Mexico, 
byvandring med rejselederen
Vores første møde med Mexico er den male-

riske ferieby, Puerto Vallarta. Den er omgivet 

af palmebeklædte skrænter og hvide sand-

strande og modtager hvert år amerikanske 

turister i hobetal.

Vi går i land med rejselederen så tidligt som 

muligt og tager taxaer hen til byens havne-

promenade, hvor vi går en tur. Vi kommer 

forbi byens katedral og krydser gangbroen for 

at udforske en anden del af den oprindelige 

by. Måske skal shoppegenet passes i en af de 

gode sølvbutikker, som godt kan overtales til 

at give rabat, og rejselederen sørger for, at 

der også er lidt til ganen. 

Det er muligt at dyppe tæerne er vandet, og 

inden vi går ombord på skibet igen, vil der 

Vi går en tur i byens 
velbevarede centrum, 
som er udnævnt til 
UNESCO-verdensarv
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Vi slutter i San Diego i Californien, hvor vi har tid til at shoppe og kigge på et par seværdigheder, inden vi flyver hjem.

være tid til at kigge indenfor i de store shop-

pingmalls ved krydstogtterminalen, hvis man 

har lyst til det. Bemærk, at frokost på land er 

for egen regning.

Dag 15. Cabo San Lucas, Mexico, med 
rejselederen til klippepynten
Næste stop i Mexico er Cabo San Lucas, 

som ligger på sydspidsen af Den Californiske 

Halvø, verdens næstlængste halvø. Byen er en 

festdestination for bl.a. unge amerikanere og 

canadiere, så det er ikke barer og restauran-

ter, der mangler i gadebilledet. Det ændrer 

dog ikke på, at byens kystlinje er fabelagtig 

smuk, især omkring de ikoniske klippeforma-

tioner ved Land’s End.

Vi tager tenderbåde i land efter en tidlig 

morgenmad, og inde på land får vi fat i en 

båd, der kan sejle os en tur ud til netop 

Land's End, der skiller Cortezhavet fra Stil-

lehavet. Båden har glasbund, så vi kan 

iagttage sjove og farverige fisk, og bådens 

guide underholder om det, der passerer 

forbi under os.

Resten af dagen er til fri disposition. Vil man 

på bar, er der rig mulighed for det - ellers kan 

man tage tenderbåd tilbage til skibet og nyde 

de gode faciliteter ombord. Bemærk, at en 

eventuel frokost på land er for egen regning.

Dag 16. På havet

Togtet nærmer sig sin afslut-

ning, og det er blevet sidste 

chance for at benytte skibets 

faciliteter.

Dag 17. San Diego, Califor-
nien, sightseeing og hjemrejse
Vi ankommer tidligt om morge-

nen til San Diego, og efter mor-

genmaden er det tid til at for-

lade skibet og tage plads i den private bus, 

som venter på at tage os på sightseeing i 

byen. Bagagen kommer også med bussen, 

så den skal vi ikke tænke på, før vi tjekker 

ind på flyet.

San Diego er Californiens næststørste by med 

et indbyggertal på ca. 1,3 mio. (2,8 mio. med 

opland), og byen er velsignet med Californi-

ens skønne klima og omkring 115 km hvide 

sandstande.

Fra skibet kører vi langs med havnen ind til 

centrum af byen for at besøge det historiske 

Gaslamp Quarter, som blev bygget i løbet af 

1860'erne. I dag er det byens underhold-

ningscentrum, og her ligger butikker, restau-

ranter, barer og natklub-

ber side om side. 

Vi besøger også den 

store Balboa Park, som 

er USA’s største bypark 

og byder på en fanta-

stisk samling af museer, 

kunstgallerier, smukke 

haver og ikke mindst 

den verdensberømte San 

Diego Zoo. Old Town San 

Diego, som er Californiens vugge, er også på 

vores liste. Det var her, de første europæiske 

bosættere slog sig ned omkring 1850.

Først på eftermiddagen bliver vi sat af i nær-

heden af Horton Plaza, og herefter har vi 

nogle timer på egen hånd til at spise fro-

kost og shoppe – der er alt, hvad man kan 

drømme om af butikker i området. Sidst på 

eftermiddagen mødes vi igen for at køre i 

lufthavnen og påbegynde vores hjemrejse. 

Flyet mod Danmark via London letter i løbet 

af aftenen.

Dag 18. Ankomst til Danmark

Krydstogt - gennem Panamakanalen
18 dage

Næste stop i Mexico 
er Cabo San Lucas, 
som ligger på syd-
spidsen af Den 
Californiske Halvø
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UDFLUGTSPAKKE TIL KRYDSTOGTET  
MED DANSK REJSELEDER
Et tilkøb til rejsen

Få det maksimale udbytte af krydstogtet og 
tilkøb udflugtspakken med fire spændende 
udflugter sammen med vores danske rejseleder: 

• Byrundtur i Cartagena, Colombia, en af  
verdens smukkeste kolonistilsbyer 

• Panamakanalens store udbygningsprojekt, 
San Lorenzo-fortet og Portobelo-fæstningen 
i Colon, Panama

• Let vandring og sejltur i Costa Ricas frodige 
regnskov

• UNESCO-verdensarv i Antigua, Guatemala, 
med smuk kolonistil og 3000 år gammel 

mesoamerikansk kultur, kaffeplantage og 
jadefabrik

Udflugtspakken bringer os bl.a. rundt i idyllen i Cartagenas gamle bydel (øverst), til UNESCO-beskyttede Antigua i Guatemala (nederst til højre) og ud i Costa Ricas grønne 
jungle (nederst til venstre)   
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