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Krydstogt
Fra Australien til Hawaii
Krydstogt med dansk rejseleder, 25 dage 

Drømmekrydstogt i Stillehavet
Har I eventyrblod i årerne, og kan I lide det store ocean og duften af vanilje, så har vi et drømmekrydstogt til jer: Fra Sydney, 
Australien, hvor vi har to nætter på land, via New Zealand over datolinjen til Fransk Polynesien med stop på så eksotiske øer som 
Tahiti og Bora Bora, hvor de lyseblå laguner slår alle forestillinger om bountyland. Herfra videre til Maui med knejsende vulkaner 
og afslutning i Honolulu på Oahu, Hawaii, med hjerteskærende historie fra 2. Verdenskrig og den berømte Waikiki Beach, hvor vi 
slutter med to overnatninger på land. Det bliver vist ikke meget vildere!

De eksotiske oplevelser på land i smukke Sydney, Bay of Island og Auckland og på de paradisiske atoløer langt ude i Stillehavet  
suppleres af store oplevelser på skibet, hvad service, forplejning og faciliteter angår. Celebrity Solstice har det hele: supergode  
restauranter, en velassorteret vinkælder, hyggelige barer, en spa, flere pools, lokkende butikker og meget mere. Krydstogtet  
inkluderer alle måltider, og vi spiser middag sammen om aftenen i skibets hovedrestaurant, men man har naturligvis også mulighed  
for at spise på egen hånd i specialrestauranterne.

I har en dag på egen hånd i Singapore, inden I møder jeres rejseleder i Sydney – og I kan godt glæde jer. Hun kender denne del 
af verden rigtig godt og fører jer rundt med sikker hånd, både på skibet og når I er i land. Rejselederen holder forskellige oplæg 
undervejs på krydstogtet, og vi har inkluderet et udflugtsprogram i Sydney og på Oahu, Hawaii, i rejsens pris. Derudover har I 
mulighed for at tilkøbe en udflugtspakke bestående af fem private udflugter med rejselederen i løbet af krydstogtet, som sikrer, 
at I får det hele med. 

Glæd jer til en fantastisk sørejse til fjerne, eksotiske egne af verden, som de fleste kun drømmer om, og de færreste rent faktisk 
besøger – det kan man vist godt kalde en oplevelse for livet! Og hvis det ikke er nok, så kan man naturligvis forlænge rejsen, 
f.eks. med nogle ekstra dage i Singapore eller Sydney inden krydstogtet eller i Hawaii efter krydstogtet. 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark – Singapore. Vi flyver med Singapore Airlines til Singapore,  
 hvor vi er fremme tidligt næste morgen

Dag 2. Singapore. En dag på egen hånd i skønne Singapore med mange  
 muligheder. I har via Stopover-pakken gratis adgang til mange af  
 byens seværdigheder.

Dag 3. Ankomst til Sydney. Fly til Sydney, hvor vores rejseleder modtager  
 os. Herefter indlogerer vi os på et dejligt hotel og hviler ud efter rejsen.

Dag 4. Udflugt i Sydney. Byens højdepunkter: det verdensberømte Operahus  
 tegnet af Jørn Utzon, The Rocks - den ældste bydel, hvor vi spiser en  
 lækker frokost, Sydney Harbour Bridge, og lidt af det travle centrum  
 med masser af gode shoppingmuligheder.

Dag 5. Mere Sydney og ombord på skibet. Vi tjekker ud af hotellet efter  
 morgenmaden og tager med vores egen bus på mere sightseeing i  
 Sydney. Vi skal bl.a. opleve den berømte Bondi Beach med skøn  
 surferstemning og nogle af byens dyreste og flotte kvarterer, inden  
 vi tjekker ind på Celebrity Solstice, der sejler sidst på eftermiddagen.

Dag 6-7. På havet. To dage på havet, hvor vi kan nyde skibets mange faciliteter  
 og forskellige aktiviteter. Rejselederen holder oplæg undervejs på de  
 dage, hvor vi er på havet.

Dag 8. Bay of Islands, New Zealand. Ankomst til Bay of Islands, der består  
 af 144 bedårende øer, hvilket giver en spektakulær sejltur ind til  
 Waitangi. Ved tilkøb af udflugtspakke: Vi skal have fast grund under  
 fødderne på en gåtur gennem Puketi-skoven, hvor vi introduceres til  
 New Zealands flora. Herefter besøg på en chokoladefabrik inden turen  
 går til Waitangi Treaty Grounds, hvor traktaten mellem maorierne og  
 englænderne blev underskrevet i 1840.

Dag 9. Auckland, New Zealand. Ankomst til Auckland, også kaldet City of  
 Sails. Ved tilkøb af udflugtspakke: Sammen med rejselederen oplever  
 vi dele af denne storby til fods og får også lidt tid på egen hånd.

Dag 10. På havet. Nyd solen fra dækket, læs en god bog, gå i teateret, spis  
 i de gode restauranter og tag en drink i vin- eller cocktailbaren.

Dag 11. Den internationale datolinje. Tid er som bekendt vor tids største  
 luksus, og i dag får vi en dag foræret, når vi krydser den internationale  
 datolinje (dagen har samme dato som dag 10).

Dag 12-13. På havet. Udsigt til det store, blå ocean og tid til afslapning.  
 Rejselederen holder foredrag om de næste stop.

Dag 14. Papeete, Tahiti, Fransk Polynesien. Ved køb af udflugtspakken:  
 Besøg ved Marae Arahurahu – et religiøst sted, hvor man holdt  
 ceremonier for de gamle guder. For foden af et vandfald får vi en  
 introduktion til øens farverige flora.

Dag 15. Bora Bora, Fransk Polynesien. Vi anbefaler, I står tidligt op, så I  
 oplever indsejlingen gennem den smalle passage i revet. Skibet  
 kommer helt ind i den lyseblå lagune, og herfra har vi udsigt til hav,  
 rev, strand, motu’er (de små øer på revet) og Bora Boras saftiggrønne  
 bjerge. Meget, meget eksotisk! Ved tilkøb af udflugtspakken: en  
 fantastisk sejltur rundt i lagunen med tahitiansk frokost på en motu.

Dag 16-20. På havet. Afslapning på skibet med alt inden for rækkevidde.  
 Rejselederen holder foredrag om de næste stop og arrangerer  
 interessante oplevelser ombord.

Dag 21. Lahaina, Maui, Hawaii. Det skal blive rart at få fast grund under  
 fødderne igen efter 5 dage på havet. Ved tilkøb af udflugtspakken:  
 Vi kører ind midt på øen til Haleakala for at opleve det enorme  
 vulkanlandskab.

Dag 22. Honolulu, Oahu, Hawaii. Vi afmønstrer og indlogeres på hotel ved  
 den berømte Waikikistrand. Ørundtur inkl. besøg ved Pearl Harbor.

Dag 23. Honolulu, Oahu, Hawaii. En fridag til at nyde hotellet og de skønne  
 omgivelser ved Waikikistranden med tid til at lagre alle rejsens oplevelser.

Dag 24. Hjemrejse. Hjemrejse med et par stop undervejs. Det er naturligvis  
 muligt at blive nogle ekstra dage i Hawaii, hvis man har lyst.

Dag 25. Ankomst til Danmark

1 nat Singapore - 2 nætter Sydney, Australien

17 nætter krydstogt, Celebrity Solstice

2 nætter Honolulu, Hawaii

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplevelser på egen hånd i Singapore,  
 inkl. fri entre til mange seværdigheder
•  2 dage i Sydney med inkluderede udflugter,  
 bl.a. Operahuset og Sydney Harbour Bridge 
•  18 dages krydstogt med skønne  
 Celebrity Solstice****+
•  Stop i New Zealand, smuk natur og maorikultur
•  Eksotiske Stillehavsøer, Tahiti og Bora Bora
•  Stop på Maui med smukke vulkanlandskaber
•  2 dage i Honolulu inkl. besøg ved Pearl Harbour
•  Små grupper, kun 15-24 deltagere

!
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SYDNEY - STORBY MED 
WAUW-FAKTOR

Sydney er med sine små 5 mio. indbyg-
gere Australiens største by og landets 
finanscentrum. Den ligger smukt ved 
naturhavnen Port Jackson med skønne 
badestrande inden for rækkevidde og  
er kendt for sin kosmopolitiske og 
afslappede atmosfære og for sin mang-
foldighed på den kulinariske front. 
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I har en dag på egen hånd i Singapore på udrejsen. Vi kan anbefale en gåtur i Chinatown og Little India, et besøg i det imponerende Gardens By The Bay og naturligvis 
shopping i byens fremragende butikker. Med Singapore Stop-over-pakken har I fri adgang til en lang række af byens seværdigheder.

Dag 1. Danmark – Singapore
Der er afgang fra Københavns Lufthavn i 

løbet af formiddagen, og turen går i første 

omgang til Singapore. Bemærk, at rejselede-

ren møder jer i Sydney, så I er på egen hånd 

på udrejsen. 

Dag 2. Ankomst til Singapore og 
mange muligheder i byen
I dag kan I vænne jer til den nye tidszone 

og bide jetlagget over i to. I er på egen 

hånd og kan benytte Singapore Stopover-

pakkens mange muligheder, der sikrer jer 

fri adgang til en lang række af byens sevær-

digheder. 

I kan således besøge de unikke Gardens By 

the Bay og gå tur i de store drivhuse, tage på 

Singapore River Cruise eller i byens fine zoo-

logiske have. I levner måske også tid til lidt 

shopping i denne fantastiske storby eller til et 

besøg i Chinatown og Little India.

Dag 3. Videre til Sydney
I flyver videre det sidste stykke til Sydney, hvor 

rejselederen står klar til at modtage jer først 

på aftenen. Sammen kører I ind til et dejligt 

hotel i byens centrum. Byen blev grundlagt 

i 1788 og er dermed Australiens ældste by, 

men ikke hovedstad i landet – den ære tilfal-

der Canberra. Til gengæld er den hovedstad i 

staten New South Wales.

Vi forestiller os, at de fleste er trætte og 

ønsker at gå tidligt i seng, så vi er klar til de 

store oplevelser, der venter forude.

Dag 4. Sydney, Operahuset, The Rocks 
og Sydney Harbour Bridge
Vi begynder dagen 

med en byrundtur i 

skønne Sydney. Før-

ste punkt på dagsor-

denen er et besøg i 

det berømte Sydney 

Opera House, som 

er tegnet af den 

danske arkitekt Jørn 

Utzon. Det er et af 

verdens allermest 

kendte bygnings-

værker og synonymt 

med Sydney. Vi hører historien om husets 

dramatiske tilblivelse, fra Jørn Utzon vandt 

arkitektkonkurrencen i 1957, og til det stod 

færdigt i 1973.

Utzon forlod projektet i 1966 efter uover-

ensstemmelser med statens politikere, 

og da huset blev indviet, var det med et 

andet indre, end det, Utzon havde forestil-

let sig. Det ydre er dog helt og holdent Jørn 

Utzons værk, og det regnes for at være et af 

1900-tallets mesterværker. I 1999 lagde man 

stridighederne bag sig, og i 2007 oplevede 

Jørn Utzon den meget sjældne ære, at hans 

bygningsværk blev optaget på UNESCOs ver-

densarvliste, mens han var i live.

Vi går fra hotellet ned til Operahuset – en tur 

på omkring 1,5 km, men ønsker man ikke at 

gå, arrangerer rejselederen gerne en 

taxa. Efter Operahuset skal vi sammen 

med en lokal guide på vandring i den 

hyggelige bydel The Rocks, der ligger 

ned til Sydneys berømte havn, som 

også hedder Port Jackson. 

Det var her,  de første engelske straffe- 

fanger slog sig ned i 1788, efter de 

var blevet deporteret så langt væk, 

som man kunne komme på den tid. De 

gamle pakhuse og barakker ses stadig 

på kajen, men i dag er de omdannet 

til hyggelige restauranter, barer, museer, gal-

lerier og butikker. 

Her spiser vi frokost på en BBQ-restaurant, 

hvor vi skal arbejde lidt for føden, idet vi 

selv skal stege vores kød på grillen og hente 

friske salater i baren – en ægte Aussie-

oplevelse.

Herefter fortsætter vi gåturen og kigger 

nærmere på de historiske bygninger i The 

Rocks, går under Sydney Harbour Bridge – et 

andet af byens vartegn, der også kaldes The  

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

Første punkt på dags-
ordenen er et besøg 
i det berømte Sydney 
Opera House, som er 
tegnet af den danske 
arkitekt Jørn Utzon
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Coathanger (bøjlen), og vi slutter af i det 

travle downtown med gode shopping- 

muligheder.

Om aftenen er der mulighed for at deltage 

i en fælles middag (for egen regning), som 

rejselederen arrangerer i det travle og sjove 

område ved Darling Harbour.

Dag 5. Sydney, gennem byen til Bondi 
Beach og tjek-ind på Celebrity Solstice
Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet og 

går ombord i vores egen bus, der vil tage os på 

rundtur i byen og nogle af dens flotte forstæder. 

Vi kører først gennem byens spraglede shopping- 

område og Chinatown og videre til Mrs. Mac-

quarie's Chair, hvorfra man har en uovertruffen 

udsigt over havnen og kan fotografere både 

Operahuset og Sydney Harbour Bridge.

Vi passerer St. Mary's Cathedral og Kings 

Cross, sidstnævnte er Sydneys underhold-

ningscentrum, hvad nattelivet angår. Herefter 

bevæger vi os ud i forstæderne og stopper 

bl.a. ved den berømte Bondi Beach på Stille-

havskysten, som er et surferparadis uden lige. 

Bølgerne er kæmpestore og surferne frygt-

løse - et sjovt sted at hænge ud. Der bliver tid 

til en let frokost (for egen regning).

Kl. 15.00 er vi retur i centrum, hvor Celebrity 

Solstice er ved at blive gjort klar til os. Vi 

tjekker ind, og sidst på dagen vil vores kuf-

ferter være fremme i vores kahytter. I mellem 

tiden kan vi nyde nogle af skibets faciliteter  

og tage eftermiddagskaffen 

på Dæk 14 med udsigt ud 

over Sydney. Der er afgang 

kl. 17.00, og det er en fan-

tastisk oplevelse at stå på 

dækket, når skibet sejler ud 

gennem Sydney Harbour. 

Forude venter eventyret og 

det store ocean.

Dag 6-7. På havet mellem Australien 
og New Zealand
Celebrity Solstice, som har navngivet hele 

Celebrity Cruises' Solstice-klasse, er et klassisk 

krydstogtskib tegnet i et smukt design med 

indretningsdetaljer i teaktræ og glas.

Skibet er spækket med faciliteter, som f.eks. 

flere pools, en fantastisk spa, et lækkert fit-

nesscenter, teater og adskillige barer og 

cafeer. Der er naturligvis også et elegant 

kasino om bord samt toldfri butikker. Ski-

bets mange restauranter er et kapitel for sig. 

I hovedrestauranten er alt mad inkluderet 

i prisen, og i temarestauranterne, som bl.a. 

omfatter en italiensk, en asiatisk og en sushi-

restaurant, betaler man et gebyr til gengæld 

for ekstra luksus.

Der er god tid til at udforske skibet og finde 

en yndlingskrog, hvor man kan slå sig ned 

med en god bog. Hver aften bringes en avis 

ud til kahytterne, hvor man kan læse om de 

forskellige aktiviteter, der udbydes om bord, 

som f.eks. forestillinger i 

teateret, forskellige fore-

drag og lignende. Det er 

en god idé at læse avi-

sen, så man kan være det 

rigtige sted på det rigtige 

tidspunkt.

De dage, hvor vi er på 

havet, holder rejselede-

ren forskellige private foredrag om de ople-

velser, der venter os forude. Der foreligger 

ikke et fast program for foredragene, men 

rejselederen sørger for at annoncere dem, så 

alle kan være med.

Dag 8. Bay of Islands, New Zealand, 
udflugt med spændende maori-historie
Vi ankommer til New Zealand, og skibet sejler 

ind i den smukke Bay of Islands, Nordøens 

subtropiske, rekreative paradis, som består af 

144 grønne øer. I det krystalklare vand boltrer 

både pingviner, sæler og delfiner sig hjemme-

vant, og sejl- og motorbåde tøffer rundt i de 

smukke omgivelser.

Skibet lægger til i Waitangi - et historisk 

område, hvor maorierne og englænderne i 

1840 underskrev den traktat, der grundlagde 

New Zealand. Området er kendt som Wai-

tangi Treaty Grounds, det er New Zealands 

vigtigste historiske sted og kaldes også for 

Vores skib ligger midt i Sydneys naturhavn, Port Jackson, og vi har to overnatninger i byen og dermed 
god tid til at opleve byens højdepunkter, inden vi tjekker ind på skibet.

I New Zealand besøger vi Waitangi Treaty Grounds, 
landets mest historiske sted hvor traktaten mellem 
maorierne og englænderne blev underskrevet. Vi får 
også en opvisning i maoriernes traditionelle dans.

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

Det er en fantastisk 
at stå på dækket, når 
skibet sejler ud gennem 
Sydney Harbour
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CELEBRITY SOLSTICE 
– SOLSKIN OMBORD!

Dette virkeligt dejlige skib, som har navn-
givet hele Solstice-klassen, blev søsat i 
2008 og har plads til 2.850 passagerer, 
hvilket gør det til et forholdsvist lille skib. 

Solstice betyder solhverv, dvs. de to tids-
punkter i løbet af sommer og vinter,  
hvor solen står højst på himlen. Og I kan for-
vente meget solskin ombord i form af frem-
ragende service, supergode restauranter  
og barer og et væld af faciliteter. På mad-
fronten kan I ud over hovedrestauranten 
vælge f.eks. den lækre italienske restau-
rant Tuscan Grill eller den spændende Silk  
Harvest, som serverer asiatisk mad.

Slå hul på sparegrisen og opgrader til en balkonkahyt.
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NEW ZEALAND – EPISKE LAND-
SKABER OG MAORIKULTUR

På dette krydstogt besøger vi New Zealands 
nordø, hvor vi bl.a. skal opleve spændende 
maorikultur, smukke Bay of Islands samt 
Auckland, også kaldet City of Sails. Vi har 
to dage til rådighed, og der er store chancer 
for, at man får lyst til at vende tilbage til 
landet en anden gang for at opleve mere 
af den storslåede natur, som New Zealand 
byder på.  
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Skibet lægger til i Auckland på New Zealands nordø, landets støste by, som dog ikke er hovedstad. Vi spadserer rundt i 
byen og nyder bl.a. det hyggelige havnemiljø.

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

nationens vugge. Her nyder vi en traditionel 

maorivelkomst efterfulgt af en maorikoncert 

og en rundvisning i Waitangi-området (kræ-

ver tilkøb af udflugtspakke). Vi skal også høre 

lidt af historien om den omstridte traktat, før 

vi stiger ombord på en bus, der tager os på 

sightseeing i området.

Vi kører først til byen Kerikeri, hvor vi får lidt 

til den søde tand, når vi 

besøger Makana-choko-

ladefabrikken. Her er også 

en cafe, hvor det er muligt 

at købe lidt frokost. 

Turen fortsætter til Keri-

keri Basin, hvor maori-

erne bød engelske mis-

sionærer velkommen i 

1819. Maorierne lod dem 

etablere en mission, og 

to af husene fra dengang står her stadig:  

Mission House, hvor en af missionærerne 

boede, og Stone House, der fungerede som 

pakhus og butik. Vi besøger dem begge.

Vi slutter dagens oplevelser af med et spæn-

dende besøg i Puketiskoven, hvor nogle af 

de berømte og endemiske kauritræer står. En 

gang dækkede træerne, der er nogle af ver-

dens største, det meste af området nord for 

Auckland, men i dag er der kun ganske få til-

bage. De er i sagens natur fredet - og ganske 

overvældende. Efter besøget i skoven retur-

nerer vi til Waitangi, hvorfra tenderbådene 

sejler os tilbage til skibet, og kort efter er der 

afgang mod Auckland.

Dag 9. Auckland, New Zealand, 
sightseeing til fods i landets største by

Vi ankommer til Auck-

land om morgenen, og 

efter morgenmaden er 

vi klar til nye oplevelser 

på land. Tag gode sko 

på, da vi sammen med 

rejselederen skal opleve 

Auckland til fods. 

Vi begynder med en lille 

tur rundt i havneområ-

det, der de seneste år er 

blevet forvandlet fra et nedslidt industriom-

råde til et af byens mest mondæne steder 

med dyre boliger, lystyachter, liv og leben.

Vi fortsætter op til byens vartegn, Sky Tower, 

der i alt måler 328 m. Her tager vi elevatoren 

op til en udsigtsplatform, hvorfra vi i næsten 

200 meters højde har en formidabel udsigt 

ud over Auckland, der er bygget på ca. 48 

udslukte vulkaner. Rejselederen vil udpege og 

fortælle om markante områder og bygninger i 

byen, inden turen går ned igen.

Vi er midt i Auckland og spadserer videre hen 

til Albert Park og Auckland Art Gallery. Her kan 

vi nyde naturen, opleve newzealandsk kunst 

og arkitektur samt indtage en let frokost (for 

egen regning). I løbet af eftermiddagen går 

vi videre ned igennem centrum af byen, og 

der vil være mulighed for at shoppe i nogle 

af byens berømte butikker. Der bliver lidt tid 

på egen hånd, inden skibet forlader Auckland 

sidst på eftermiddagen.

Dag 10. På havet, tid til afslapning
Vi kender efterhånden skibet rigtigt godt og 

har sikkert hver især fundet et yndlingssted. 

Nogle vil gerne ligge ved den store pool, hvor 

der er masser af aktiviteter og gang i den, 

andre foretrækker de mere stille områder, som 

den overdækkede pool, hvor kun voksne har 

adgang. Vi er ude på det helt åbne hav nu, 

men det store skib ligger stabilt i vandet. Der 

er ikke andet at gøre end at nyde tilværelsen.

Dag 11. Den internationale datolinje, 
samme dato som dag 10
Der sker noget helt særligt på denne rejse! 

Vi krydser datolinjen og får en dag foræret, 

og eftersom tid er vor tids største luksus, så 

gælder det bare om at nyde det.

VI KRYDSER 
DATOLINJEN PÅ 
DETTE TOGT

Vi kommer til at opleve 
den samme dato to 

gange på dette krydstogt. På 
dag 10 krydser vi nemlig den 
internationale datolinje og ryk-
ker en dag tilbage i tiden. 

Så er det jo herligt, at vi befin-
der os på det 4+-stjernede 
Celebrity Solstice, hvor tiden 
ikke føles lang. Vi kan gå i tea-
teret, deltage i forskellige akti-
viteter, som skibet annoncerer 
på forhånd, sole os, læse en 
god bog, eller hvad vi nu har 
lyst til. Tid er som bekendt vor 
tids største luksus.

!

Turen fortsætter til 
Kerikeri Basin, hvor 
maorierne bød engelske 
missionærer velkommen 
i 1819
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FRANSK POLYNESIEN

Fransk Polynesien består af 118 øer 
og atoller fordelt på fire øgrupper: Sel-
skabsøerne med bl.a. Tahiti og Bora 
Bora, som vi besøger på denne rejse, og 
herudover Australøerne, Tuamotuøerne 
og Marquesaøerne. Man tror næsten 
ikke sine egne øjne, når skibet sejler 
ind gennem passagen i revet og kaster 
anker i den blå lagune. 

Her – inden for det beskyttende koralrev 
– kan vi snorkle med forskellige rokke-
arter, små (ufarlige) revhajer og masser af 
koralfisk. En rejse til Fransk Polynesien er 
seriøst en oplevelse for livet. 

Bora Bora
Vi ankrer op i 
lagunen ved 
Bora Bora



11

På Tahiti besøger vi Marae Arahurahu, hvor man holdt ceremonier til ære for guderne, og introduceres til den polynesiske kultur.

Dag 12-13. På havet med uendelig 
udsigt over oceanet
Vi har yderligere to hele dage på havet med 

kurs mod Papeete på Tahiti. Vi har nu fået 

en tydelig fornemmelse af, 

hvor kæmpestort Stillehavet 

er, og mon ikke vi så småt er 

begyndt at glæde os til synet 

af land igen.

Tænk, hvordan det må have 

været for opdagelsesrejsende 

for mange hundrede år siden, 

som sejlede afsted uden at 

vide, hvornår den næste ø 

dukkede op.

Dag 14. Papeete, Tahiti, Fransk Polynesien,  
udflugt til templer og smuk flora
Vi vågner op til Tahitis smukke grønne bjerge. 

Det samlede Fransk Polynesien er på størrelse 

med hele Europa, og den del, som vi besøger 

på denne rejse, hedder Selskabsøerne.

Tahiti udgør den store ø i gruppen, som i 

øvrigt er opdelt i Îles du Vent, det vil sige de 

øer, der ligger i vindsiden (passatvinden), og 

Îles sous le Vent, det vil sige øerne i læsiden. 

Tahiti ligger i vindsiden, hvorimod Bora 

Bora, som vi kommer forbi senere, ligger i 

læsiden. Der bor omkring 285.000 menne-

sker i Fransk Polynesien, og langt de fleste 

– omkring 245.000  – bor på Tahiti.

Vi trænger til at få fast grund under fødderne 

efter de mange dage på 

havet og tager på udflugt 

ind på øen efter frokost 

på skibet (kræver tilkøb af 

udflugtspakken). Vi besø-

ger Museum of Tahiti, der 

ligger ved et tidligere tem-

pel på Fisherman’s Point, 

for at se arkæologiske 

og etnologiske fund fra 

mange hundrede år til-

bage i tiden. 

Udstillingen fortæller om øernes kulturelle 

traditioner og om tiden, hvor eventyrere og 

opdagelsesrejsende som James Cook kom 

sejlende hertil.  

Vi besøger Marae Arahurahu, et religiøst sted 

hvor man holdt store ceremonier til ære for 

guderne, som er fint istandsat, og som stadig 

betragtes som et meget helligt sted. 

Sidste stop er ved et idyllisk vandfald, hvor vi 

ser nærmere på Fransk Polynesiens farverige 

flora. Her blomstrer orkideerne, og vaniljen 

slynger sig op ad palmernes slanke stammer. 

Husk i øvrigt at købe noget vanilje med hjem 

fra Fransk Polynesien – den findes ikke bedre 

i hele verden.

Vi er tilbage på skibet i løbet af eftermid-

dagen, og mon ikke vi skal have en dukkert 

i poolen her under de sydlige himmelstrøg. 

Solnedgangen kan nydes på dækket med 

jeres yndlingsdrink i hånden. Celebrity Sol-

stice forlader Papeete igen ved midnatstid, 

og vi kan lade os vugge i søvn af Stillehavets 

bølger på vej mod nye eventyr.

Dag 15. Bora Bora, Fransk Polynesien, 
udflugt med sejltur i den blå lagune 
Vi kan anbefale, at man står op sammen 

med solen, så man kan opleve indsejlingen 

til Bora Bora. Skibet skal passere en ganske 

smal åbning i revet, og lige indenfor breder 

den ufatteligt lyseblå lagune sig mod kystens 

hvide strande og grønne bjerge. 

Det er et fantastisk syn  – her er så smukt, at 

man må knibe sig i armen. Inde på land ligger 

eksklusive resorts med overwater villas, og i 

øens lille lufthavn lander lokale fly og privatfly 

med gæster til de lækre resorts.

Dagen byder på en skøn udflugt ud i lagunen 

med en lille motoriseret udriggerbåd (kræver 

tilkøb af udflugtspakken). Vi holder øje med 

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

Sidste stop er ved et 
idyllisk vandfald, hvor 
vi ser nærmere på 
Fransk Polynesiens 
farverige flora
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MAUI - PÅ VILDE VULKANER

Efter 5 dage på havet får vi igen fast grund 
under fødderne på Maui, en fantastisk smuk 
ø, der er formet af vulkansk aktivitet gen-
nem millioner af år. 

På en udflugt besøger vi Haleakala National  
Park, der ligger i lidt over 3.000 meters 
højde. Krateret, der kaldes House of the 
Sun, er næsten 50 km2 stort og op til 1.000 
meter dybt, og vulkanen var senest i udbrud 
i 1790. Vi kører ad øens margueritrute og 
nyder spektakulære syn undervejs.
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Hawaii er synonymt med afslappet surferkultur, og vi kan forhåbentligt iagttage nogle friske surfere bl.a. ved Waikikistranden.

farverige fisk, rokker og (ufarlige) revhajer, 

mens vi sejler, og den lokale guide giver et 

nummer på sin ukulele for at understrege syd-

havsstemningen. Vi lægger til ved en motu 

(en ø på kanten af revet), 

hvor et lækkert tahitiansk 

måltid venter os. Der er gril-

let fisk og kylling på menuen 

ledsaget af friske salater og 

skønne sydhavsfrugter.

Efter frokosten har vi tid til 

at svømme i havet og slappe 

af på stranden, inden vi sej-

ler tilbage til skibet. Vi for-

lader skønne Bora Bora igen 

kl. 18, og igen kan vi anbe-

fale, at man tager plads på 

dækket, mens skibet sejler ud ad den smalle 

passage. Måske springer delfinerne ved 

siden af skibet for at sige farvel.

Dag 16-20. På havet, tid til afslapning
Igen har vi nogle dage på havet, faktisk fem 

af slagsen. Det gælder om at have et lager 

af gode bøger med og i øvrigt benytte sig af 

de mange muligheder, som skibet byder på. 

Der er shows i teateret hver aften, og glem 

ikke det veludstyrede fitnesscenter, hvor 

man kan træne for sig selv eller melde sig på 

forskellige hold.

I den mere behagelige ende kan man booke 

tid i spaen til alverdens behandlinger. Det er 

naturligvis også et must at prøve alle restau-

ranter minimum én gang.

Kig også indenfor i den 

fine Cellar Masters-

vinbar. Her kan man 

prøve forskellige vine fra 

hele verden. Man væl-

ger pr. glas og kan selv 

bestemme, om man vil 

have en lille eller en lidt 

større smagsprøve. Drik-

kevarer fra denne bar 

er ikke inkluderet i rej-

sens pris, men betaling 

foregår nemt med det 

”kreditkort”, som man bliver udstyret med på 

krydstogtet. Her kan man godt få tiden til at 

gå, hvis man interesserer sig for vine.

Dag 21. Lahaina, Maui, Hawaii, 
udflugt med en dag på vulkaner
Tidligt om morgenen får vi igen land i sigte, 

når Maui – en af de store øer i Hawaii – åben-

barer sig i horisonten. Hawaii, der består af 

132 øer, blev en amerikansk stat i 1959, og 

her bor omkring 1,4 mio. mennesker, de fle-

ste efterkommere af indvandrere fra Asien og 

hvide amerikanere/europæere – den første 

europæer, James Cook, kom til Hawaii så sent 

som i 1778. Indbyggere af hawaiiansk (poly-

nesisk) afstamning udgør ca. en tiendedel.   

Maui er den næststørste af Hawaii-øerne og 

består af to udslukte vulkaner. Naturen er 

meget varieret med både regnskov, ørkener 

og lavalandskaber.

Her på Maui skal vi besøge det kæmpestore 

Haleakala-krater, som ligger i 3.000 meters 

højde (kræver tilkøb af udflugtspakken). Selve 

krateret, som er en nationalpark i sig selv, er 

12 kilometer langt og 4 kilometer bredt, og 

vulkanen var sidst i udbrud i 1790. Det er en 

enestående oplevelse at kigge ud over krate-

ret, som også kaldes House of the Sun. 

Vi kører ned igen gennem øens smukke natur 

og besøger den maleriske lille by Wailuku, 

som ligger midt i sukkerrørsmarkerne – her 

ser vi bl.a. Ka’ahumanu Church, som er 

opkaldt efter en hawaiiansk dronning. 

Vi følger margueritruten til Valley State Park, 

hvor vi hører om øens historie og legenderne, 

der har gjort Maui så magisk. Der er et stop 

undervejs, hvor vi kan købe lidt snacks, og vi 

er tilbage på skibet i løbet af eftermiddagen 

til en sen frokost. Der er afgang igen sidst 

på aftenen.

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

Maui er den næststør-
ste af Hawaii-øerne og 
består af to udslukte 
vulkaner. Naturen er 
meget varieret med 
både regnskov, ørkener 
og lavalandskaber
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Flådebasen Pearl Harbor fik sin plads i verdenshistorien den 7. december 1941, da japanerne angreb den og dermed trak USA ind i 2. Verdenskrig. Vi besøger   
mindesmærkerne og hører historien.

Dag 22. Honolulu, Oahu, Hawaii, farvel til 
skibet og ørundtur med bl.a. Pearl Harbor
Sidste stop på vores eventyrkrydstogt er 

Honolulu, Hawaiis hovedstad på Oahu, hvor 

der bor omkring 350.000 mennesker.

Celebrity Solstice lægger til kaj tæt på Aloha 

Tower, Honolulus vartegn, som 

blev opført i 1926 og gennem 

fire årtier var den højeste byg-

ning på øerne. Det var pejle-

mærke for alle de skibe, der 

lagde til ved kajen, dengang 

al transport til Hawaii foregik 

pr. skib.

Vi forlader skibet efter morgen-

maden og tager på en længere 

udflugt til øens højdepunkter, 

og i løbet af udflugten gør vi et 

stop i en shopping mall, hvor 

der er mulighed for at spise frokost for egen 

regning.

Flådebasen Pearl Harbor er naturligvis med 

på programmet. Vi genoplever det epokegø-

rende øjeblik i verdenshistorien, da USA den 

7. december 1941 blev angrebet af japanske 

tropper og som følge deraf gik aktivt ind i 2. 

Verdenskrig på allieret side. 

Mindesmærkerke er bygget hen over skibene 

og indeholder bl.a. det sidste hvilested for de 

mange søfolk, der blev dræbt under angrebet. 

Vi besøger også USAs 

eneste kongelige palads, 

Iolani Palace. Her boede 

fra 1882 til 1893 monar-

kiet Hawaiis sidste to 

regenter - først kong 

Kalakaua og derefter 

hans søster og efterføl-

ger dronning Liliuokalani.

Vi nyder det impone-

rende panorama fra 

Amelia Earheart Look-

out udover det ikoniske Diamond Head, kører 

gennem Oahus mest fashionable boligområ-

der og nyder udsigten over Hanauma Ba. 

Vi kører langs med kysten til det berømte 

Halona Blowhole og de legendariske surfer-

Krydstogt - fra Australien til Hawaii
Drømmekrydstogt i Stillehavet - 25 dage

MOD PÅ FLERE OPLEVELSER?

Nu hvor I alligevel befinder jer på 
den anden side af jorden, så har I 
måske lyst til at opleve noget mere. 
Det er naturligvis muligt at forlænge 

rejsen, fx med nogle ekstra dage i Hawaii.

Ring til vores rejsekonsulenter på telefon  
45 26 00 00 og hør om mulighederne.

!

Vi kører langs med 
kysten til det berømte 
Halona Blowhole og de 
legendariske surferste-
der, inden vi havner  
på vores hotel ved 
Waikikistranden

steder, inden vi havner på vores hotel ved 

Waikikistranden. Herfra er det nemt at finde 

en restaurant, hvor et godt aftensmåltid 

kan indtages.

Dag 23. Honolulu, Oahu, Hawaii, 
en fridag i skønne omgivelser
Når vi nu har rejst helt over på den anden 

side af jordkloden, så skal vi også have tid 

til at nyde det. Derfor har vi lagt en fridag 

ind i programmet, hvor vi kan slappe af i de 

skønne omgivelser, gå tur langs Waikikistran-

den og tænke alle de ting igennem, som vi 

har oplevet. 

Rejselederen er naturligvis til rådighed, hvis 

I skal have anbefalinger til restauranter eller 

lignende.

Dag 24. Hjemrejse
Rundrejsen slutter i dag med afgang fra 

Honolulus lufthavn. Det er naturligvis muligt 

at blive nogle ekstra dage i Hawaii, hvis man 

ønsker det. 

Dag 25. Ankomst til Danmark
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HAWAII

Midt ude i Stillehavet omkring 4.000 km 
nord for Bora Bora og yderligere 4.000 
km fra den amerikanske vestkyst ligger 
Hawaii som en lille verden for sig selv. 
Her oplever vi  verdens mest aktive vul-
kaner, en vidunderlig afslappet livsstil og 
ikke mindst en pragtfuld befolkning, der 
smilende byder gæster velkommen med 
et Aloha! 

Skibet lægger til ved Maui og i Honolulu 
på Oahu, hvor vi har en overnatning i land 
på den verdensberømte Waikikistrand.
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