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Med ophold på De Vestindiske Øer

verden er vidunderlig
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Krydstogter i Caribien
 Kombineret med ophold på De Vestindiske Øer

Stjernegaard Rejser er Danmarks største og mest erfarne arrangør af individuelle rejser til De Vestindiske Øer. Vi er samtidig specia- 
lister i krydstogtrejser, og det er derfor naturligt at kombinere de to rejseformer og arrangere krydstogter i Caribien, som afsluttes 
med et ophold på De Vestindiske Øer. 

Vi har plukket en række skønne krydstogter ud af Celebrity Cruises' og Royal Caribbeans omfattende program, som går rundt til en 
perlerække af caribiske øer. Alle rejser begynder med en nat i Miami, Florida, inden I flyver det sidste stykke til San Juan, Puerto 
Rico og går ombord på skibet for at påbegynde krydstogtet rundt i Caribien. 

Efter krydstogtet har I god tid på land på De Vestindiske Øer med ophold på både St. Thomas og St. Croix for rejserne Det bedste 
af Caribien A og B, og på St. Croix for rejsen Caribien - Mageløse oplevelser.

Undervejs på krydstogtet vil I opleve en udstrakt service fra skibets engelsktalende personale, og når I kommer i land på St. Thomas 
og St. Croix, får I glæde af vores danske rejseledere, som har boet fast på øerne i mange år – ingen kender øerne bedre end dem. 
De viser jer rundt på veltilrettelagte udflugter, som i de fleste tilfælde er inkluderet i rejsens pris.  

Vi synes selv, at man får rigtigt meget for pengene på disse tre rejser i Caribien. De byder på store og varierede oplevelser og en 
meget høj standard. Kig rejserne igennem på de næste sider i kataloget, og ring og få en snak med vores eksperter. 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af krydstogt- og Vestindien-teamet

Rejselederne på 
De Vestindiske Øer
Mens I er på skibet, sørger det engelsk- 
talende personale for, at servicen om bord er 
helt i top. 

Hvis I ønsker at deltage i nogle af skibets 
udflugter, er det nemt at arrangere undervejs, 
men I kan naturligvis også gå i land og opleve 
øerne på egen hånd.

Når I kommer til De Vestindiske Øer, møder 
I vores fantastiske danske rejseledere og får 
glæde af deres store personlige viden, bl.a. 
på de udflugter, der i de fleste tilfælde er 
inkluderet i prisen. 

På skibet vil der normalt være mellem 10 og 24  
Stjernegaard-gæster, og vi har reserveret 
bord i hovedrestauranten, så I har mulighed 
for at hygge jer med de andre gæster.

Nicolai SallingBirgit og Troy Holloway Anna Monica Villa

Vores fastboende danske rejseledere i Vestindien
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Det bedste af Caribien A og B
Caribien – Mageløse oplevelser

Det bedste 
af Caribien - A  
1  nat Miami
6  nætter krydstogt 
 med Celebrity Summit
3  nætter på St. Thomas
3  nætter på St. Croix

side 4-11

Det bedste 
af Caribien - B
1  nat Miami
7  nætter krydstogt
 med Celebrity Summit
3  nætter på St. Thomas
3  nætter på St. Croix

Caribien -  
Mageløse
oplevelser
1  nat Miami
7  nætter krydstogt med
 Freedom of the Seas
3  nætter på St. Croix

side 12-17 side 18-23
Skibene 
på turene
Celebrity Summit
Freedom of the Seas

side 26-27

Overblik
Se et overblik over 
Det bedste af Caribien 
A og B og Caribien - 
Mageløse oplevelser

side 27

Hotellerne 
på turene
Emerald Beach 
Resort, St Thomas 
The Buccaneer, St. Croix
Caravelle Hotel, St. Croix

side 24-25
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Det bedste af Caribien - A
Krydstogt med ophold på St. Thomas og St. Croix
15 dage inkl. 6 nætter på Celebrity Summit, Celebrity Cruises

Ombord på Celebrity Summit med 
stop på Barbados, St. Lucia, Antigua, 
St. Kitts & Nevis og St. Thomas

Denne 15 dages rejse kombinerer et dejligt Celebrity-krydstogt 
rundt i Caribien med et ophold på St. Thomas og St. Croix på De Vestindiske Øer 
- en hel ideel kombination til jer, der sætter pris på oplevelser i solen til lands og til 
vands kombineret med historiske oplevelser.

I begynder jeres rejse med en nat i Miami, inden I dagen efter flyver til San Juan i Puerto Rico 
for at gå om bord på Celebrity Summit, der blev gennemgribende renoveret i 2019 og tilhører 
Celebrity Cruises’ eksklusive Solstice-klasse. Her venter et skønt og oplevelsesspækket krydstogt på 7 
dage rundt i det azurblå hav mellem de caribiske perler Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts & Nevis og 
St. Thomas.

De charmerende øer er spækket med historiske småbyer, enestående natur og smukke strande, som I får god 
tid til at inspicere, og I kan opleve øerne på egen hånd eller deltage i skibets omfattende udflugtsprogram.

I forlader skibet, når det anløber St. Thomas, og I har nu 3 nætter på det 3-stjernede Emerald Beach Resort, som ligger direkte på 
stranden ca. 4 km uden for Charlotte Amalie. Herefter flyver I med det lille vandfly til St. Croix, hvor I har 3 nætter på øens bedste 
hotel - det historiske The Buccaneer. Det er et 4-stjernet hotel, der ligger fantastisk godt 5 minutters kørsel uden for Christiansted 
med egen strand, golfbane og mange andre dejlige faciliteter.

Vi har inkluderet byvandringer i Charlotte Amalie på St. Thomas og Christiansted på St. Croix sammen med vores danske, fastboende 
rejseledere – ingen kender øerne bedre end dem! Herudover har I mulighed for at tilkøbe en ekstra udflugt til St. John.
Denne rejse inkluderer helpension på skibet. Hvis I booker en udvendig kahyt eller højere kategori, er også en ”classic” drikkepakke 
med bl.a. drinks, vin, øl, sodavand og juice inkluderet.

Glæd jer til et dejligt krydstogt og spændende dansk historie på De Vestindiske Øer.

San Juan

Miami

Barbados

Antigua
St. Kitts 
& Nevis

St. Lucia

St. Croix

St. Thomas

Skibet lægger til Charlotte Amalies smukke naturhavn.
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1 nat Miami

6 nætter krydstogt 

3 nætter St. Thomas

3 nætter St. Croix

 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Miami. Fly fra Danmark til Miami via  
 London og overnatning på Crowne Plaza tæt på luft- 
 havnen.

Dag 2. Miami - San Juan, ombord på Celebrity  
 Summit. I flyver det sidste stykke ned til San Juan  
 og bliver kørt fra lufthavnen til krydstogtskibet  
 Celebrity Summit, der ligger i havnen i den gamle  
 bydel. Der er afgang først på aftenen.

Dag 3. På havet. Hele dagen på havet med god tid til  
 både at lære skibet at kende og nyde alle facilite- 
 terne.

Dag 4. Bridgetown, Barbados. Hovedstaden på  
 Barbados blev bygget af britiske kolonister i 1628.  
 Tag med på et af skibets udflugter eller oplev den  
 på egen hånd.

Dag 5. Castries, St. Lucia. I dag ligger skibet ved en af  
 Caribiens smukkeste øer med dramatisk landskab,  
 frodige grønne bjerge og tæt regnskov.

Dag 6. St. Johns, Antigua. Oplev Antiguas hovedstad,  
 der er en fascinerende labyrint af trange gader og  
 stræder.

Dag 7. Basseterre, St. Kitts & Nevis. Skibet lægger til i  
 Basseterre, hvor I kan opleve en skøn blanding af  
 caribisk charme og engelsk kultur.

Dag 8. Charlotte Amalie, St. Thomas, afstigning.  
 I er fremme ved De Vestindiske Øer, hvor I forlader  
 skibet. Vores fastboende danske rejseleder tager 
 jer med på en byrundtur, inden I indlogeres på  
 Emerald Beach Hotel. I kan nu se frem til nogle  
 dage omgivet af dansk historie og caribisk charme.

Dag 9. St. Thomas. Nyd en dag på stranden med fast  
 grund under fødderne.

Dag 10.  St. Thomas, evt. St. John. Vores fastboende  
 danske rejseleder tilbyder jer en ekstra udflugt til  
 St. John (et tilkøb), den mindste og måske smukke- 
 ste af de tidligere Dansk Vestindiske Øer. I kan også  
 bare nyde at have fast grund under fødderne og  
 slappe af på stranden foran hotellet.

Dag 11. St. Thomas - St. Croix med vandfly. I går ombord  
 på vandflyet i havnen og flyver til St. Croix. Indkvar- 
 tering på The Buccaneer, øens bedste hotel med  
 privat strand uden for Christiansted.

Dag 12. St. Croix. Vores fastboende, danske rejseleder  
 tagerjer med på byvandring i historiske Christian- 
 sted med spændende dansk historie.

Dag 13. St. Croix. Hold en fridag og nyd hotellets mange  
 faciliteter. Eller køb evt. en udflugt til marinenatio- 
 nalparken Buck Island, hvor I snorkler i krystalklart  
 vand med masser af farverige fisk og koraller og  
 besøger en øde ø. Udflugten kan købes lokalt i  
 Christiansted.

Dag 14. St. Croix og hjemrejse. I kan nå en sidste  
 svømmetur, inden I begynder hjemrejsen i løbet af  
 dagen via Miami og London til Danmark.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Overalt hvor krydstogtskibet lægger til, er der gode muligheder for at shoppe, hvis 
man er til det. Ofte er områderne omkring havnene toldfri med mulighed for at 
gøre en god handel.

INKL. 
DRIKKEPAKKE 
ved udvendig kahyt 
eller balkonkahyt
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LIVET OMBORD PÅ SKIBET

Et krydstogt er en meget behagelig oplevelse med 
høj standard på alle fronter. Hver aften vil I nyde en 
dejlig tre-retters menu i skibets hovedrestaurant, 
hvor I serviceres af et virkeligt dygtigt personale – 
vi har booket bord til jer på forhånd. Morgenmad 
og frokost indtager I på det tidspunkt, der pas-
ser ind i jeres egen rytme. I vil hurtigt finde frem 
til jeres yndlingskrog på skibet, hvad enten det er 
ved den store pool på øverste dæk eller måske et 
lidt mere fredeligt sted i skyggen. Skibet har også 
teatersal, spa og mange andre skønne faciliteter.
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Dag 1. Danmark - Miami
I rejser fra Danmark via London til Miami. Her 

skal I overnatte på Crowne Plaza Hotel tæt på 

lufthavnen.

Dag 2. Miami - San Juan, ombord på skibet
I flyver det sidste stykke ned til San Juan i 

Puerto Rico, og uden for lufthavnen venter en 

bus på at køre jer til San Juans gamle bydel, 

hvor Celebrity Summit ligger klar. Fra bussen får 

I et glimt af den skønne by med 500 år gamle 

bymure og befæstninger. 

Den gamle bydels pastelfarvede bygninger 

udgør den bedst bevarede arkitektur fra den 

spanske kolonitid i denne del af verden og er 

på UNESCOs liste over verdensarv. I dag er San 

Juan en af de vigtigste havnebyer i Caribien.

I tjekker ind og går formentlig på opdagelse på 

skibet, der tilhører Celebrity Cruises’ eksklu-

sive Solstice-klasse og har plads til ca. 2.150 

gæster ombord. I løbet af aftenen vinker I far-

vel til San Juan og stikker til søs. Vi anbefaler 

jer at tage plads på dækket for at se skibet 

lægge fra kaj.

Dag 3. På havet
Hele dagen foregår til søs, mens skibet med 

en fart på maksimalt 24 knob har kurs mod 

Barbados. Dagen kan bruges til at lære skibet 

at kende og måske slappe af i en liggestol 

ved poolen.

Der er også mange motionsmuligheder om 

bord, hvor man både kan løbe og dyrke styr-

ketræning i fitnesscentret, eller måske, mere 

tillokkende, besøge spaen, hvor man kan få 

massage og et væld af behandlinger. Hver dag 

udgiver skibet en avis, hvor man kan læse om 

det kommende døgns arrangementer - det er 

en god ide at holde sig orienteret, så man kan 

være på rette sted på det rette tidspunkt, hvis 

man fx vil en tur i teateret.

Dag 4. Bridgetown, Barbados
I ankommer om morgenen 

til Bridgetown, Barbados, 

der ligger 13 grader nord for 

ækvator omgivet af utroligt 

klart og indbydende hav. Der 

bor omkring 300.000 indbyg-

gere på Barbados, som ikke er 

større end Bornholm, og ca. 

en tredjedel er bosat i hoved-

staden Bridgetown. I kan gå 

i land og opleve den gamle 

smukke by, der kan dateres 

helt tilbage til 1628, hvor englænderne kolo-

niserede øen.

Her venter der jer en charmerende gammel 

bydel med smukke restaurerede huse, mange 

af dem er samlet omkring Broad Street, hvor 

I bl.a. finder parlamentsbygningen, Chamber-

lain Bridge og katedralen med det karakteri-

stiske tårn.

Det var sukkerplantagerne, der skabte rigdom 

på øen. Slaveskibene sejlede i pendulfart mel-

lem det afrikanske kontinent og øgruppen helt 

frem til 1834, hvor slaveriet blev forbudt. Bri-

terne regerede på Barbados indtil 1966, hvor 

øen fik sin selvstændighed.

Dag 5. Castries, St. Lucia
Skibet lægger om morgenen til kaj i Castries, 

som siden 1650 har været St. Lucias hovedstad 

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 

betyder "sikker indsej-

ling". St. Lucias dramatiske 

vulkanske landskab med 

frodige grønne bjerge og 

tæt regnskov, bløde sand-

strande og de berømte 

Pitons-tvillingebjerge gør 

øen til en sand perle. Det 

var Columbus, der i 1502 invaderede øen og 

gav den navnet Santa Lucia.

Herefter fulgte en turbulent tid for den smukke 

ø, som både spanierne, briterne og fransk-

mændene har gjort krav på, og som følge heraf 

har øen skiftet nationalflaget mere end 14 

gange. Fra 1814 og frem til selvstændigheden i 

1978 var St. Lucia under britisk kontrol.

St. Lucia med de dramatiske Pitons-tvillingebjerge og smukke vulkanske landskab.

!To udflugter med Stjernegaards danske 
rejseledere på St. Croix og St. Thomas

er inkluderet i rejsens pris

I løbet af aftenen vinker 
I farvel til San Juan og 
stikker til søs. Vi anbe-
faler jer at tage plads 
på dækket for at se 
skibet lægge fra kaj
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Dag 6. St. Johns, Antigua
Morgenankomst til St. Johns, der er den stør-

ste by i Antigua og Barbuda, en forholdsvis lille 

øgruppe præget af frodigt vulkansk landskab, der 

siges at have en strand for hver af årets dage. 

Vi kan varmt anbefale at begynde dagen med 

en sightseeingtur i St. Johns’ historiske område 

med de fine restaurerede bygninger, der er 

malet i klare pastelfarver, som det ses overalt 

på de caribiske øer.

På listen over steder, I bør besøge, er byens 

stolte vartegn fra 1843, St. Johns Katedral, hvis 

tårne rager op og kan ses fra det meste af byen. 

Der arrangeres også udflugter til Antiguas syd-

lige ende til English Harbour, hvor den stærke 

engelske flåde havde base 300 år tidligere.

Der er mulighed for at besøge det restaurerede 

skibsværft, Nelsons Dockyards, der blev etab-

leret i 1700-tallet. Nyd stemningen og få et 

indtryk af kolonitidens store arbejdsplads, som 

i dag tiltrækker de maritimt interesserede og 

deres imponerende lystyachter, som får mange 

beundrende blikke med på vejen fra café- 

bordene på kajen.

Dag 7. Basseterre, St. Kitts & Nevis
I ankommer til Basseterre på St. Kitts tidligt om 

morgenen. Denne særdeles charmerende by 

byder på en god blanding af caribisk afslappet-

hed og europæisk storbykultur, idet byens torv er 

en minikopi af Londons berømte Piccadilly Circus.

St. Kitts var da også en engelsk koloni frem til 

selvstændigheden i 1983 og er stadig medlem 

af Commonwealth. Der er mange ting at fore-

tage sig på St. Kitts. I kan udforske øen på egen 

hånd eller deltage i en af de mange udflugter, 

som skibet arrangerer.

F.eks. er der mulighed 

for at tage en sejltur 

over til søster-øen 

Nevis, som også kal-

des Queen of the Cari-

bbean. Strandene er 

fantastiske, og havet 

byder på uforlignelige 

oplevelser under over-

fladen. 

Hvis I trænger til lidt 

fysisk udfordring, kan I 

deltage i en vulkanvandring på Mount Liamuiga 

– bare I sørger for at være om bord igen, inden 

skibet stævner mod nye eventyr sidst på efter-

middagen.

Dag 8. St. Thomas, farvel til skibet  
og byvandring med vores rejseleder
I er fremme på St. Thomas, når skibet om mor-

genen sejler ind i Charlotte Amalies smukke 

naturhavn, og efter morgenmaden lukker I kuf-

ferten og tjekker ud fra skibet. Inde på kajen 

venter vores fastboende danske rejseleder på 

jer, og sammen kører I ca. 4 kilometer uden 

for byen til Lindbergh Bay og jeres hjem for 

de næste tre nætter, det 3-stjernede Emerald 

Beach Resort. Det ligger direkte på stranden, 

og I  indkvarteres i komfortable dobbeltværel-

ser med havudsigt og egen balkon mod havet. 

Herefter tager I tilbage til Charlotte Amalie for 

at gå en tur i byen, der i årene 1825 til 1850 

var Danmarks næststørste by.

I spadserer gennem Charlotte Ama-

lie, hvor mange af de danske gade-

navne er bevaret, og hvor der er 

mange andre referencer til tiden, 

hvor St. Thomas var en del af Dansk 

Vestindien.

Dag 9. St. Thomas, fridag
Der er ikke noget fast program for 

dagen, og det er nærliggende at tro, 

at I ønsker at tilbringe den på stran-

den. Hvis I har lyst til at se en anden 

strand, så besøg Magens Bay, som er kåret til 

en af verdens smukkeste strande. 

Om aftenen har I måske lyst til at tage ind til 

Frenchtown i Charlotte Amalie og spise på en af 

de rigtig gode og hyggelige restauranter.

Dag 10. St. Thomas, evt. udflugt  
til St. John med dansk rejseleder

Hold en fridag eller tag evt. med vores danske rej-

seleder på en ørundtur med frokost til paradisøen 

St. John (et tilkøb). Det er den mindste af de tre 

”store” vestindiske øer, og 2/3 af øen er udlagt 

som nationalpark, hvor der ikke må bygges.

Det bedste af Caribien - A
15 dage

Celebrity Summit er et dejligt krydstogtskib, som blev gennemgribende renoveret til 2019-sæsonen og dermed opgraderet til Solstice-klassen.

I bestiger trappen med 
de 99 trin og ser Crown 
House fra 1736, hvor 
Peter von Scholten 
boede i sin tid som 
toldinspektør
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ST. THOMAS

I står af skibet på St. Thomas, hvor I efterføl-
gende har tre nætter. Denne smukke bjerg-
rige ø var den første, som Danmark koloni-
serede i Vestinden, og hovedbyen Charlotte 
Amalie var i årene 1825-1850 kongerigets 
næststørste by. 

I kommer på byvandring med vores fastbo-
ende danske rejseleder, som kender byen og 
dens historie til bunds. I ser bl.a. Fort Chris-
tian, som blev påbegyndt i 1671 og er øens 
ældste bygning.
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ST. CROIX

På denne rejse har I tre nætter på St. Croix, 
hvor I kommer på udflugt med vores fastbo-
ende danske rejseledere. De tager jer med på 
byvandring i hovedbyen Christiansted med det 
kendte gule Fort Christiansværn, Vejerhuset, 
Toldboden og andre fine levn med tydelig refe-
rence til dansk historie. I ser også det smukt 
istandsatte Guvernementshuset, hvor guver-
nøren boede og holdt fester i den smukke 
riddersal. Rejselederen udpeger også gerne 
byens gode spisesteder for jer – dem er der 
efterhånden mange af i den hyggelige by.    
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I kører tværs over St. Thomas til Red Hook, 

hvorfra færgen sejler til Cruz Bay på St. John 

– en hyggelig tur på ca. 20 minutter med en 

smuk indsejling ind mellem sejlbådene, der 

lægger for svaj i bugten. 

Inde på land får jeres rejseleder kontakt med 

chaufføren af safaribussen, og herefter tager 

I plads i den åbne bus og begynder rundturen 

på øen. 

I besøger bl.a. plantagen Annaberg, hvor I får 

et indtryk af det slidsomme arbejde i sukker-

rørsplantagerne og hører historier om slaveop-

rør og andre spændende ting.

Jeres rejseleder sørger for frokost i form af en 

madpakke, som I indtager i sandet ved den 

flotte Oppenheimer Beach eller ved Trunk Bay, 

hvor der også er mulighed for at snorkle. 

Trunk Bay er ligesom Magens Bay på St. Thomas  

på National Geographic's liste over verdens ti 

smukkeste strande.

I løbet af eftermiddagen tager I færgen retur 

til Red Hook, og I er tilbage på jeres hotel ved 

Lindbergh Bay sidst på eftermiddagen. Bemærk 

at denne udflugt er et tilkøb til rejsen.

Dag 11. St. Thomas - St. Croix
I skal videre til St. Croix i dag og flyver med vand-

flyet (undtagelsesvis med almindeligt fly) fra 

havnen i Charlotte Amalie til Christiansted på St. 

Croix. Her venter vores fastboende danske rejse-

leder, og sammen kører I til øens bedste hotel, 

det 4-stjernede The Buccaneer, som ligger smukt 

på en bakketop uden for Christiansted.

Hotellet har tre private 

strande, pool, golfbane, 

tennisbaner og sågar egen 

historisk sukkermølle. Det 

er familieejet og drevet af 

den samme familie gennem 

flere generationer, og det 

mærkes på den gode ser-

vice, der ydes på hotellet.

Glæd jer til feriens sidste 

dage i dette paradis!

Dag 12. St. Croix, byrundtur i 
Christiansted med dansk rejseleder
Efter morgenmaden tager vores lokale dan-

ske rejseleder jer med på en byvandring rundt 

i Christiansted, som i daglig tale kaldes for 

C'sted. Christiansted er anlagt som garni-

sonsby med snorlige gader, der ligger vinkel-

ret, som vi kender det fra Fredericia. 

Gaderne har velklingende navne; Kongens-

gade, Kompagnistræde, Dronningens Tværgade 

osv., som i den ældste del af København.

I skal besøge Fort Christiansværn og Steeple 

House, oprindeligt en lutheransk kirke, der 

nu rummer et lille museum, som drives af 

frivillige med uforudsigelige åbningstider til 

følge. På byturen ser I også Vejerhuset, Told-

boden og Guvernementshuset (ses udefra), 

hvor guvernøren residerede.

Vores rejseleder vil også vise jer de gode 

restauranter i byen, og turen afrundes med en 

lille forfriskning i Apotekerhaven.

Dag 13. St. Croix, fridag 
eller sejltur til Buck Island
Der er ikke noget fast program 

for i dag, og mon ikke de fle-

ste vil finde sig en liggestol og 

slappe af, mens I nyder udsig-

ten over det blå hav.

Hvis I har mod på flere ople-

velser, kan vi varmt anbefale 

jer at købe en udflugt til mari-

nenationalparken ved Buck 

Island. Øen ligger en kort sejltur fra Christian-

sted, og udflugten inkluderer snorkling på et 

spændende og smukt koralrev med masser af 

fisk, herunder ufarlige revhajer og måske hav-

skildpadder. 

I kommer også i land på den øde Buck Island, 

hvor I kan gå tur langs stranden og iagttage 

de sjove og klodsede pelikaner, når de fan-

ger fisk i strandkanten. Udflugten købes 

lokalt i C’sted.

Dag 14. St. Croix og hjemrejse
I har noget tid på stranden, inden I begynder 

hjemrejsen. I flyver til Miami og derfra via Lon-

don tilbage til Danmark.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Det bedste af Caribien - A
15 dage

Hvis I tilkøber en udflugt til St. John, mens I bor på St. Thomas, kan I nyde denne fabel-
agtige udsigt over Trunk Bay – kåret som verdens smukkeste strand.

Flyveturen mellem St. Thomas og St. Croix er med små, lækre 
(og meget sikre) Twin Otter-vandfly.

Hvis I har mod på flere 
oplevelser, kan vi varmt 
anbefale jer at købe en 
udflugt til marinena-
tionalparken ved Buck 
Island
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Ombord på Celebrity Summit med stop 
på St. Thomas, St. Kitts & Nevis, Antigua, 
St. Lucia og Barbados

Drømmer I om at opleve skønne caribiske øer fra søsiden på et 
komfortabelt Celebrity-krydstogt - oven i købet kombineret med et ophold på 
St. Thomas og St. Croix i det tidligere Dansk Vestindien, så er denne 16 dages 
rejse noget for jer.

I begynder jeres rejse med en nat i Miami, inden I dagen efter flyver til San Juan i 
Puerto Rico for at gå om bord på Celebrity Summit, der blev gennemgribende reno-
veret i 2019 og tilhører Celebrity Cruises’ eksklusive Solstice-klasse. Her venter et skønt og 
oplevelsesspækket krydstogt på 8 dage rundt i det azurblå hav mellem de caribiske perler St. 
Thomas, St. Kitts & Nevis, Antigua, St. Lucia og Barbados. Øerne har hver deres særkende, men 
fælles for dem er den fabelagtige natur med strande og hav i verdensklasse.

Den dag, hvor skibet lægger til på St. Thomas, har vi inkluderet en ørundtur og gåtur i Charlotte 
Amalie med vores fastboende danske rejseleder, og de øvrige dage på togtet kan I deltage i nogle 
af de mange udflugter, som skibet arrangerer, eller gå på oplevelse på egen hånd.

Efter krydstogtet, som slutter i San Juan, flyver I den korte tur til St. Thomas, hvor I har 3 nætter på det 3-stjernede Emerald 
Beach Resort, som ligger direkte på Lindbergh Bay-stranden. Derefter flyver I med vandflyet til St. Croix, hvor I har 3 nætter på 
The Buccaneer, som vi ikke tøver med at kalde øens bedste hotel. 

Udover udflugten på St. Thomas i løbet af krydstogtet har vi inkluderet en byvandring med vores danske, fastboende rejseleder 
i Christiansted på St. Croix. Herudover vil der være mulighed for at tilkøbe en ekstra udflugt til St. John, den mindste og måske 
smukkeste af de tidligere Dansk Vestindiske Øer.

Krydstogtet inkluderer helpension, og hvis I booker en udvendig kahyt eller en højere kategori, er også en "classic" drikkepakke 
med bl.a. drinks, øl, vin, sodavand og juice inkluderet.

Glæd jer til et meget komfortabelt krydstogt og historiske oplevelser på De Vestindiske Øer.

San Juan

Barbados

St. Thomas

St. Kitts
& Nevis

Miami

Antigua

St. Lucia

St. Croix

Et krydstogt rundt i Caribien er fyldt med smukke udsigter, og der er god tid til at nyde dem.

Det bedste af Caribien - B
Krydstogt med ophold på St. Thomas og St. Croix
16 dage inkl. 7 nætter på Celebrity Summit, Celebrity Cruises
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1 nat Miami

7 nætter krydstogt 

3 nætter St. Thomas

3 nætter St. Croix

.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Miami. Fly fra Danmark til Miami via  
 London og overnatning på Crowne Plaza tæt på  
 lufthavnen.

Dag 2. Miami - San Juan, ombord på Celebrity Summit.  
 I flyver det sidste stykke ned til San Juan og bliver kørt  
 fra lufthavnen til krydstogtskibet Celebrity Summit,  
 der ligger i havnen i den gamle bydel. Der er afgang  
 først på aftenen.

Dag 3. Charlotte Amalie, St. Thomas. Første stop er på  
 De Vestindiske Øer, hvor vores fastboende danske  
 rejseleder tager jer med på en halvdags ørundtur  
 og viser jer skønne Charlotte Amalie.

Dag 4. Basseterre, St. Kitts & Nevis. Skibet lægger til i  
 Basseterre, hvor I kan opleve en skøn blanding af  
 caribisk charme og engelsk kultur.

Dag 5. St. Johns, Antigua. Oplev Antiguas hovedstad, der er  
 en fascinerende labyrint af trange gader og stræder.

Dag 6. Castries, St. Lucia. I dag ligger skibet ved en af  
 Caribiens smukkeste øer med dramatisk landskab,  
 frodige grønne bjerge og tæt regnskov.

Dag 7. Bridgetown, Barbados. Hovedstaden på Barbados  
 blev bygget af britiske kolonister i 1628. Tag med på  
 et af skibets udflugter eller oplev den på egen hånd.

Dag 8. På havet. Hele dagen på havet med god tid til både  
 at slappe af og nyde alle skibets faciliteter.

Dag 9. San Juan og med fly til St. Thomas. Tjek-ud fra  
 skibet efter morgenmaden og med fly til St. Thomas.  
 I bliver kørt til det charmerende Emerald Beach Resort  
 og kan nu se frem til nogle dage omgivet af dansk  
 historie og caribisk charme.

Dag 10. St. Thomas. Vores fastboende danske rejseleder  
 tilbyder jer en ekstra udflugt til St. John (et tilkøb),  
 den mindste og måske smukkeste af de tidligere  
 Dansk Vestindiske Øer. I kan også bare nyde at have  
 fast grund under fødderne og slappe af på stranden  
 foran hotellet.

Dag 11. St. Thomas. Nyd en dag på den dejlige strand lige  
 foran jeres hotel, eller besøg evt. den smukke Magens  
 Bay, som flere gange er kåret som en af verdens  
 smukkeste strande.

Dag 12. St. Thomas - St. Croix med vandfly. I går ombord på  
 vandflyet i havnen og flyver til St. Croix. Indkvartering  
 på The Buccaneer, øens bedste hotel med privat  
 strand uden for Christiansted.

Dag 13. St. Croix. Vores fastboende, danske rejseleder tager  
 jer med på byvandring i historiske Christiansted med  
 spændende dansk historie.

Dag 14. St. Croix. Hold en fridag og nyd hotellets mange  
 faciliteter. Eller køb evt. en udflugt til marinenational- 
 parken Buck Island, hvor I snorkler i krystalklart vand  
 med masser af farverige fisk og koraller og besøger  
 en øde ø. Udflugten kan købes lokalt i Christiansted.

Dag 15. St. Croix og hjemrejse. I kan nå en sidste svømmetur,  
 inden I begynder hjemrejsen i løbet af dagen via  
 Miami og London til Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Smuk solnedgang på Barbados. Denne rejse er fuld af postkortmotiver.

INKL. 
DRIKKEPAKKE 
ved udvendig kahyt 
eller balkonkahyt
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Dag 1. Danmark - Miami
I rejser fra Danmark via London til Miami. Her 

skal I overnatte på Crowne Plaza Hotel tæt på 

lufthavnen.

Dag 2. Miami - San Juan, ombord på skibet
I flyver det sidste stykke ned til San Juan i 

Puerto Rico, og uden for lufthavnen venter en 

bus på at køre jer til San Juans gamle bydel, 

hvor Celebrity Summit ligger klar. Fra bussen får 

I et glimt af den skønne by med 500 år gamle 

bymure og befæstninger. 

Den gamle bydels pastelfarvede bygninger 

udgør den bedst bevarede arkitektur fra den 

spanske kolonitid i denne del af verden og er 

på UNESCOs liste over verdensarv. I dag er San 

Juan en af de vigtigste havnebyer i Caribien.

I tjekker ind og går formentlig på opdagelse på 

skibet, der tilhører Celebrity Cruises’ eksklusive 

Solstice-klasse og har plads til ca. 2.150 gæster 

ombord. I løbet af aftenen vinker I farvel til San 

Juan og stikker til søs. Vi anbefaler jer at tage 

plads på dækket for at se skibet lægge fra kaj.

Dag 3. Charlotte Amalie, St. Thomas, 
udflugt med vores danske rejseleder
Første stop på dette krydstogt bliver i det tidligere 

Dansk Vestindien, nærmere betegnet i St. Thomas’  

smukke naturhavn ved hovedbyen Charlotte Ama-

lie. Her står vores fastboende, danske rejseleder 

klar, til at tage jer med på en halvdagsudflugt, der 

begynder med en køretur i åben safaribus. 

I kører til nordsiden af øen og til Magens Bay, 

som gentagne gange er kåret som en af verdens 

smukkeste strande. I stopper ved forskellige 

udsigtssteder og får et godt indtryk af denne 

frodige og bjergrige ø. Ved Magens Bay vil det 

være muligt at bade i det 

krystalklare vand.

Herefter skal I på en 

gåtur rundt i skønne 

Charlotte Amalie, som 

i 1800-tallet var Dan-

marks næststørste by. 

Som I vil opdage, er 

byen stadig fuld af refe-

rencer til dengang, hvor 

St. Thomas var en del af 

Dansk Vestindien. 

I kan vælge at blive i byen og måske spise en 

frokost på egen hånd, eller I kan blive kørt til-

bage til skibet ved 14-tiden, hvor I kan spise 

en sen frokost.

Dag 4. Basseterre, St. Kitts & Nevis
I ankommer til Basseterre på St. Kitts tidligt om 

morgenen. Denne særdeles charmerende by 

byder på en god blanding af caribisk afslappet-

hed og europæisk storbykultur, idet byens torv er 

en minikopi af Londons berømte Piccadilly Circus.

St. Kitts var da også en engelsk koloni frem til 

selvstændigheden i 1983 og er stadig medlem 

af Commonwealth. Der er mange ting at fore-

tage sig på St. Kitts. I kan udforske øen på egen 

hånd eller deltage i en af de mange udflugter, 

som skibet arrangerer.

F.eks. er der mulighed for at tage en sejltur 

over til søster-øen Nevis, som 

også kaldes Queen of the Carib-

bean. Strandene er fantastiske, 

og havet byder på uforlignelige 

oplevelser under overfladen. 

Hvis I trænger til lidt fysisk udfor-

dring, kan I deltage i en vulkan-

vandring på Mount Liamuiga – 

bare I sørger for at være om bord 

igen, inden skibet stævner mod 

nye eventyr sidst på eftermid-

dagen.

Dag 5. St. Johns, Antigua
Morgenankomst til St. Johns, der er den stør-

ste by i Antigua og Barbuda, en forholdsvis lille 

øgruppe præget af frodigt vulkansk landskab, 

der siges at have en strand for hver af årets 

dage. Vi kan varmt anbefale at begynde dagen 

med en sightseeingtur i St. Johns’ historiske 

område med de fine restaurerede bygninger, 

der er malet i klare pastelfarver, som det ses 

overalt på de caribiske øer.

På listen over steder, I bør besøge, er byens 

stolte vartegn fra 1843, St. Johns Katedral, 

hvis tårne rager op og kan ses fra det meste 

af byen. Der arrangeres også udflugter til 

Det bedste af Caribien - B
16 dage

På St. Thomas-udflugten besøger I Magens 
Bay – en af verdens smukkeste strande.

Antigua ligger i østaten Antigua og Barbuda, og skibet lægger til i hovedstaden St. John’s.

Denne særdeles char-
merende by byder på 
en god blanding af 
caribisk afslappethed 
og europæisk storby-
kultur
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Bridgetown, Barbados, er en typisk caribisk by med en overvægt af pastelfarver, der gør øjet godt.

Antiguas sydlige ende til English Harbour, 

hvor den stærke engelske flåde havde base 

300 år tidligere.

Der er mulighed for at besøge det restaurerede 

skibsværft, Nelsons Dockyards, der blev etab-

leret i 1700-tallet. Nyd stemningen og få et 

indtryk af kolonitidens store arbejdsplads, som 

i dag tiltrækker de maritimt interesserede og 

deres imponerende lystyachter, som får mange 

beundrende blikke med på vejen fra café- 

bordene på kajen.

Dag 6. Castries, St. Lucia
Skibet lægger om morgenen til kaj i Castries, 

som siden 1650 har været St. Lucias hovedstad 

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 betyder "sik-

ker indsejling". 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. 

Det var Columbus, der i 1502 invaderede øen 

og gav den navnet Santa Lucia.

Herefter fulgte en turbulent tid for den smukke 

ø, som både spanierne, briterne og fransk-

mændene har gjort krav på, og som følge heraf 

har øen skiftet nationalflaget mere end 14 

gange. Fra 1814 og frem til selvstændigheden i 

1978 var St. Lucia under britisk kontrol.

Dag 7. Bridgetown, Barbados
I ankommer om morgenen til Bridgetown, Bar-

bados, 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. 

I kan gå i land og opleve den gamle smukke 

by, der kan dateres helt tilbage til 1628, hvor 

englænderne koloniserede øen.

Her venter der jer en charmerende gammel 

bydel med smukke restaurerede huse, mange 

af dem er samlet omkring Broad Street, hvor I 

bl.a. finder parlamentsbygningen, Chamberlain 

Bridge og katedralen med det karakteristiske 

tårn.

Det var sukkerplan-

tagerne, der skabte 

rigdom på øen. Sla-

veskibene 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.

Dag 8. På havet

Hele dagen foregår til søs, mens skibet med en 

fart på maksimalt 24 knob har kurs tilbage mod 

San Juan. Dagen kan bruges til at nyde skibets 

mange tilbud og måske slappe af i en liggestol 

ved poolen. Der er også mange motionsmu-

ligheder om bord, hvor man både kan løbe og 

dyrke styrketræning i fitnesscentret, eller måske, 

mere tillokkende, besøge spaen, hvor man kan 

få massage og et væld af behandlinger.

Dag 9. Ankomst til San Juan og 
med fly til St. Thomas
Skibet ankommer til San Juan tidligt om morge-

nen, og I tjekker ud efter morgenmaden. I flyver 

til St. Thomas i løbet af dagen, og her venter 

vores fastboende danske rejseleder, som følger 

med jer det korte stykke til Lindbergh Bay og 

det 3-stjernede hotel Emerald Beach Resort, 

der ligger direkte på stranden cirka 4 

km uden for Charlotte Amalie.

I bliver indkvarteret i komfortable dob-

beltværelser med havudsigt og egen 

balkon mod havet. St. Thomas har en 

smuk natur, og her findes også nogle 

af klodens fineste strande. Og som I 

så på jeres udflugt den dag, hvor ski-

bet lå i Charlotte Amalie, er sporene 

efter danskernes tid på øen tydelige 

- her er danske gadenavne og bygnin-

ger helt tilbage fra 1600-tallet.

Dag 10. St. Thomas, evt. udflugt 
til St. John med dansk rejseleder
Hold en fridag eller tag evt. med vores danske 

rejseleder på en ørundtur med frokost til paradis- 

!To udflugter med Stjernegaards 
danske rejseledere på St. Croix og 

St. Thomas er inkluderet i rejsens pris

I ankommer om mor-
genen til Bridgetown, 
Barbados, der ligger 
13 grader nord for 
ækvator omgivet af 
utroligt klart og ind-
bydende hav
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øen St. John (et tilkøb til rejsen). Det er den 

mindste af de tre ”store” vestindiske øer, og 

2/3 af øen er udlagt som nationalpark, hvor der 

ikke må bygges.

I kører tværs over St. Thomas til Red Hook, 

hvorfra færgen sejler til Cruz Bay på St. John 

– en hyggelig tur på ca. 20 minutter med en 

smuk indsejling ind mellem sejlbådene, der 

lægger for svaj i bugten. 

Inde på land får jeres rejseleder kontakt med 

chaufføren af safaribussen, og herefter tager 

I plads i den åbne bus og begynder rundturen 

på øen. I besøger bl.a. plantagen Annaberg, 

hvor I får et indtryk af det slidsomme arbejde 

i sukkerrørsplantagerne og hører historier om 

slaveoprør og andre spændende ting.

Jeres rejseleder sørger for frokost i form af en 

madpakke, som I indtager i sandet ved den 

flotte Oppenheimer Beach eller ved Trunk Bay, 

hvor der også er mulighed for at snorkle. Trunk 

Bay er på National Geographic's liste over ver-

dens ti smukkeste strande.

I løbet af eftermiddagen tager I færgen retur 

til Red Hook, og I er tilbage på jeres hotel ved 

Lindbergh Bay sidst på eftermiddagen. Bemærk 

at denne udflugt er et tilkøb til rejsen.

ST. JOHN
St. John er den mindste og måske smukkeste af 
de tidligere danske øer i Vestindien. På en dags-
udflugt (tilkøb) ankommer I med færgen til Cruz 
Bay, hvor jordomsejlernes skibe pynter i bug-
ten, og kører øen rundt i åben safaribus. I får 
god tid ved Oppenheimer Beach eller Trunk Bay, 
som flere gange er kåret som verdens smukkeste 
strand.

Øen var i mange år i Rockefeller-familiens eje, 
men de forærede den til den amerikanske stat 
på betingelse af, at størstedelen blev udlagt til 
nationalpark.
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Dag 13. St. Croix, byvandring 
i Christiansted med dansk rejseleder
Efter morgenmaden tager vores lokale danske 

rejseleder jer med på en formiddags-byvan-

dring rundt i Christiansted, som i daglig tale 

kaldes for C'sted. Christiansted er anlagt som 

garnisonsby med snorlige gader, der ligger vin-

kelret, som vi kender det fra Fredericia.

Gaderne har velklingende 

navne; Kongensgade, Kom-

pagnistræde, Dronningens 

Tværgade osv., som i den 

ældste del af København.

I skal besøge Fort Christi-

ansværn og Steeple House, 

oprindeligt en lutheransk 

kirke, der nu rummer et lille 

museum, som drives af frivil-

lige med uforudsigelige åbningstider til følge. 

På byturen ser I også Vejerhuset, Toldboden og 

Guvernementshuset (ses udefra) hvor guver-

nøren residerede. Vores rejseleder vil også vise 

jer de gode restauranter i byen, og turen afrun-

des med en forfriskning i Apotekerhaven.

Dag 14. St. Croix, fridag
Der er ikke noget fast program for i dag, og 

Dag 11. St. Thomas, fridag på stranden
Mon ikke I har lyst til at slappe af på den skønne 

strand, som ligger lige foran hotellet. Hvis I vil 

ud og kigge jer omkring, kan vi anbefale jer at 

tage til Magens Bay, som gentagne gange er 

kåret som en af verdens smukkeste strande, og 

måske spise middag i Frenchtown, et hyggeligt 

område i udkanten af Charlotte Amalie præget 

af en dejlig maritim stemning.

Dag 12. St. Thomas - St. Croix
I skal videre til St. Croix i dag og flyver med 

vandflyet (undtagelsesvis med almindeligt fly) 

fra havnen i Charlotte Amalie til Christiansted 

på St. Croix. Det er en sjov oplevelse at flyve 

med de små fly, der letter fra og landet på van-

det, og udsigten over havet er fantastisk. Der 

kan være omkring 15 passagerer på flyet, og 

turen varer en halv times tid.

I Christiansted bliver I mødt af vores fastboende 

danske rejseleder, som følger jer ud til øens bed-

ste hotel, det 4-stjernede The Buccaneer, som 

ligger smukt på en bakketop lidt uden for byen.

Hotellet har tre private strande, pool, golfbane, 

tennisbaner og sågar egen historisk sukkermølle. 

Det er familieejet og drevet af den samme fami-

lie gennem flere generationer, og det mærkes på 

den gode service, der ydes på hotellet. 

Det bedste af Caribien - B
16 dage

Christiansted er anlagt 
som garnisonsby med 
snorlige gader, der 
ligger vinkelret, som 
vi kender det fra 
Fredericia

mon ikke de fleste vil finde sig en liggestol og 

slappe af, mens I nyder udsigten over det blå 

hav. Hvis I har mod på flere oplevelser, kan vi 

varmt anbefale jer at købe en udflugt til mari-

nenationalparken ved Buck Island.

Øen ligger en kort sejltur fra Christiansted, og 

udflugten inkluderer snorkling på et spæn-

dende og smukt koralrev med 

masser af fisk, herunder ufar-

lige revhajer og måske hav-

skildpadder. 

I kommer også i land på den 

øde Buck Island, hvor I kan 

gå tur langs stranden og iagt-

tage de sjove og klodsede 

pelikaner, når de fanger fisk 

i strandkanten. Udflugten 

købes lokalt i C’sted.

Dag 15. St. Croix og hjemrejse
I har noget tid på stranden, inden I begynder 

hjemrejsen. I flyver til Miami og derfra via Lon-

don tilbage til Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Det smukt istandsatte Guvernementshus i Christiansted, St. Croix, har stadig et dansk skilderhus 
udenfor, og ved særlige lejligheder vajer Dannebrog ved siden af Stars and Stripes og øernes eget 
flag.

Der er ikke langt mellem smilene i Caribien.
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Ombord på Freedom of the Seas med stop 
ved St. Thomas, St. Kitts & Nevis, Antigua, 
St. Lucia og Barbados

Tag med på et eventyrligt krydstogt i Caribien på Freedom of the 
Seas, et dejligt 4-stjernet skib fra Royal Caribbean, der udgår fra San Juan på Puerto 
Rico og besøger fem eksotiske perler: St. Thomas, St. Kitts & Nevis, Antigua, St. Lucia 
og Barbados.

Efter en overnatning i Miami flyver I til San Juan for at tjekke ind på Freedom of the Seas, 
som blev gennemrenoveret i 2020 og byder på et stort poolområde, teater, fitnesscenter, 
spa, masser af restauranter og barer og et stort program af forskellige aktiviteter, som man kan 
deltage i, hvis man har lyst. Vil man hellere sidde i en stille krog og læse en bog, så er der også 
mange muligheder for det. 

Når skibet er i havn på de skønne øer, kan I gå i land på egen hånd eller benytte jer af skibets udflugts-
program. Det er alt i alt en virkelig behagelig måde at tilbringe en uge på, og når krydstogtet er slut, flyver I 
den korte vej til St. Croix, en af de tidligere danske øer i Vestindien. Her bor I midt i charmerende Christian-
sted og kan opleve spændende dansk kolonihistorie med fast grund under fødderne.

Tilkøb 2 udflugter med vores danske rejseledere på De Vestindiske Øer
Vi tilbyder en udflugtspakke med 2 udflugter, der ledes af vores danske rejseledere, som bor fast på St. Thomas og St. Croix: En ørund-
tur med byvandring i Charlotte Amalie den dag, hvor skibet besøger St. Thomas, samt en byvandring i Christiansted på St. Croix, når 
krydstogtet er slut, og I har slået jer ned på St. Croix.

Krydstogt i Caribien til en attraktiv pris
Denne rejse er en del af Stjernegaards Mageløse oplevelser-koncept. I rejser på egen hånd, men transporter mellem lufthavne, hotel 
og skib og de to udflugter (et tilkøb til rejsen) foregår i grupper af 10-24 personer. Det betyder, at vi kan tilbyde rejsen til en attraktiv 
pris – lige midt i højsæsonen.

San Juan

Barbados

St. Thomas

St. Kitts
& Nevis

Miami

Antigua

St. Lucia

St. Croix

Det er umuligt at sige, hvilken caribisk ø, der er smukkest, men der er ingen tvivl om, at St. Lucia ligger højt på listen.

Caribien - Mageløse oplevelser
Krydstogt med ophold på St. Croix
13 dage - inkl. 7 nætter på Freedom of the Seas, Royal Caribbean

DANSK 
REJSELEDER 

UNDER OPHOLDET 
PÅ ST. CROIX
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1 nat Miami

7 nætter krydstogt 

3 nætter St. Croix

 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Miami. Rejsen går til Miami via London,  
 og I har en overnatning på Crowne Plaza, inden det  
 går løs i Caribien.

Dag 2.  Miami - San Juan, ombord på Freedom  
 of the Seas. I flyver det sidste stykke ned til San  
 Juan, Puerto Rico, og bliver kørt til havnen, hvor  
 Freedom of the Seas venter. Der er afgang ud på  
 havet om aftenen.

Dag 3. Charlotte Amalie, St. Thomas. Første stop er på  
 De Vestindiske Øer, og har I tilkøbt udflugtspakken,  
 skal I med en af vores fastboende danske rejseledere  
 på en køretur rundt på øen og en gåtur i skønne  
 Charlotte Amalie.

Dag 4. Basseterre, St. Kitts & Nevis. Måske har I lyst til  
 at gå i land på egen hånd og opleve en skøn blanding  
 af caribisk charme og engelsk kultur.

Dag 5. St. Johns, Antigua. Antiguas hovedstad er en  
 fascinerende labyrint af trange gader og stræder.  
 Gå i land selv eller benyt jer af skibets udflugter.

Dag 6. Castries, St. Lucia. I dag ligger Freedom of the  
 Seas ved en af Caribiens smukkeste øer med  
 dramatisk landskab, frodige grønne bjerge og tæt  
 regnskov.

Dag 7. Bridgetown, Barbados. Jeres sidste stop med skibet  
 er i Bridgetown på Barbados, som blev bygget af  
 britiske kolonister i 1628. Tag med på et af skibets  
 udflugter eller oplev øen på egen hånd.

Dag 8. På havet. Kursen er sat mod San Juan, og denne  
 sidste dag kan I bruge til at slappe af og nyde alle  
 skibets faciliteter.

Dag 9. San Juan og med fly til St. Croix. Tjek-ud fra  
 skibet efter morgenmaden og med fly til St. Croix.  
 I bliver kørt til det charmerende Christiansted, hvor  
 I skal bo omgivet af dansk historie og caribisk  
 charme.

Dag 10. St. Croix. Hvis I har tilkøbt udflugtspakkken, skal I  
 på byvandring med en af vores fastboende, danske  
 rejseledere i historiske Christiansted med spændende  
 dansk historie.

Dag 11. St. Croix. Nyd evt. dagen ved stranden på Protestant  
 Cay, der ligger to minutters sejlads fra hotellet. I kan  
 også tage på udflugt til marinenationalparken Buck  
 Island, som byder på virkelig god snorkling, eller på  
 et dejligt sunset cruise i solnedgangen med god  
 stemning og masser af den berømte rum punch.

Dag 12. St. Croix og hjemrejse. I kan nå en sidste svømmetur  
 eller gåtur i byen, inden I begynder hjemrejsen via  
 Miami og London til Danmark.

Dag 13. Ankomst til Danmark

Steeple House i Christiansted, St. Croix, er på ruten den dag, hvor I er på by-
vandring med vores danske rejseleder. Bygningen var oprindeligt en lutheransk 
kirke og rummer i dag et lille museum. 
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Dag 1. Danmark - Miami
Rejsen begynder i Danmark med fly til Lon-

don og derfra til Miami. Her skal I overnatte 

på Crowne Plaza Hotel tæt på lufthavnen, og 

I er fremme sidst på eftermiddagen eller først 

på aftenen.

Dag 2. Miami - San Juan, ombord 
på Freedom of the Seas
I flyver sydpå til San Juan i Puerto Rico, og 

uden for lufthavnen venter en bus på at køre 

jer til San Juans gamle bydel, hvor Freedom of 

the Seas ligger klar. I har ikke så meget tid i 

San Juan, men fra bussen får I et glimt af den 

historiske by med 500 år gamle bymure og 

befæstninger. 

Den gamle bydels pastelfarvede bygninger 

udgør den bedst bevarede arkitektur fra den 

spanske kolonitid i denne del af verden, og den 

er på UNESCOs liste over verdensarv. 

I tjekker ind på Freedom of the Seas og går 

formentlig på opdagelse på skibet, som har 

givet navn til Royal Caribbeans Freedom-klasse 

og har plads til ca. 3.600 gæster ombord. 

I stikker til søs i løbet af aftenen, og vi anbefa-

ler jer at tage plads på dækket for at nyde den 

flotte udsejling forbi den historiske fæstning, 

der ligger dramatisk på klippekanten.

Dag 3. Charlotte Amalie, St. Thomas, 
evt. udflugt med vores danske rejseleder
Første stop på dette krydstogt bliver i det tid-

ligere Dansk Vestindien, nærmere betegnet 

i St. Thomas’ smukke naturhavn ved hoved-

byen Charlotte Amalie. 

Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, møder I om 

formiddagen en af vores fastboende, danske 

rejseledere på kajen, som tager 

jer med på en halvdagsudflugt, 

der begynder med en køretur i 

åben safaribus. 

I kører til nordsiden af øen og 

til Magens Bay, som gentagne 

gange er kåret som en af verdens 

smukkeste strande. I stopper ved 

forskellige udsigtssteder og får et 

godt indtryk af denne frodige og 

bjergrige ø. Ved Magens Bay vil 

det være muligt at bade i det krystalklare vand.

Herefter skal I på en gåtur rundt i skønne Char-

lotte Amalie, som i 1800-tallet var Danmarks 

næststørste by. Som I vil opdage, er byen sta-

dig fuld af referencer til dengang, hvor St. Tho-

mas var en del af Dansk Vestindien. 

I kan vælge at blive i byen og måske spise en 

frokost på egen hånd, eller I kan blive kørt til-

bage til skibet ved 14-tiden, hvor I kan spise 

en sen frokost.

Dag 4. Basseterre, St. Kitts & Nevis
I 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 en engelsk 

koloni frem til selv-

stændigheden i 1983 

og er stadig medlem af 

Commonwealth. Der er 

mange ting at foretage 

sig på St. Kitts. I kan 

udforske øen på egen 

hånd eller deltage i en 

af de mange udflugter, 

som skibet arrangerer.

F.eks. er der mulighed for at besøge Brimstone 

Hill-fæstningen, som blev bygget af afrikanske 

slaver i 1600-tallet, og som i dag er UNESCO-ver-

densarv. I kan også tage en sejltur over til søster-

øen Nevis, som kaldes Queen of the Caribbean. 

Strandene er fantastiske, og havet byder på 

uforlignelige oplevelser under overfladen. 

Caribien - Mageløse oplevelser
13 dage

I kører til nordsiden af 
øen og til Magens Bay, 
som gentagne gange er 
kåret som en af verdens 
smukkeste strande

Tag med på udflugt med vores fastboende danske rejseleder den dag, hvor skibet besøger St. Thomas. Udflugten består af en køretur på øen og en gåtur i skønne 
Charlotte Amalie.
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Castries på St. Lucia er endnu en pastelfarvet drøm, der gør øjet godt. Farverne på Barbados’ flag symboliserer 
naturligvis himmel, hav og strand. Treforken 
stammer fra kolonitiden, men nu er skaftet 
brudt for at symbolisere friheden. 

Hvis I trænger til lidt fysisk udfordring, kan 

I deltage i en vulkanvandring på Mount Lia-

muiga – bare I sørger for at være om bord 

igen, inden skibet stævner mod nye eventyr 

sidst på eftermiddagen.

 

Dag 5. St. Johns, Antigua
I løbet af natten er skibet sejlet til St. Johns, 

der er den største by i øgruppen, Antigua og 

Barbuda. Øerne er præget af et frodigt vul-

kansk landskab, der siges at have en strand 

for hver af årets dage. Vi kan anbefale jer at 

begynde dagen med en gåtur i St. Johns’ histo-

riske område med de fine restaurerede bygnin-

ger, der er malet i klare pastelfarver, som det 

ses overalt på de caribiske øer.

På listen over steder, vi ellers kan anbefale, er 

byens vartegn fra 1843, St. Johns Katedral, hvis 

tårne rager op og kan ses fra det meste af byen. 

Skibet arrangerer også udflugter til Antiguas 

sydlige ende til English Harbour, hvor den stærke 

engelske flåde havde base 300 år tidligere.

På denne del af Antigua kan I også besøge det 

restaurerede skibsværft, Nelsons Dockyards, der 

blev etableret i 1700-tallet. Nyd stemningen og 

få et indtryk af kolonitidens store arbejdsplads, 

som i dag tiltrækker imponerende lystyachter 

og sejlbåde på jordomsejling. Det giver en god 

udsigt fra cafébordene på kajen.

Dag 6. Castries, St. Lucia
Skibet er nu nået til Castries, som siden 1650 

har været St. Lucias hovedstad. Øen er især 

kendt for sine dramatiske vulkanske landskab 

med frodige grønne 

bjerge og tæt regnskov, 

bløde sandstrande og 

de berømte Pitons-tvil-

lingebjerge, der gør den 

til en sand perle. 

Det var Columbus, der 

i 1502 invaderede øen 

og gav den navnet 

Santa Lucia. Herefter 

fulgte en turbulent tid for den smukke ø, som 

både spanierne, briterne og franskmændene 

har gjort krav på. Som følge heraf har øen 

skiftet nationalflaget mere end 14 gange. Fra 

1814 og frem til selvstændigheden i 1978 var 

St. Lucia under britisk kontrol.

Hvis I vælger at gå i land, kan vi anbefale jer 

at besøge byens livlige marked og den fine 

katedral, der stod færdig i 1899. Lidt uden 

for byen, ved Morne Fortune, kan I nyde et 

smukt vy ud over havnen, hvor skibet ligger, 

og hvis I vil se de prægtige Pitons-bjerge tæt-

tere på, skal I tage en køretur til Marigot Bay 

og videre gennem små fiskerlandsbyer og 

tropisk regnskov.

Sørg for at være tilbage igen sidst på eftermid-

dagen, idet Freedom of the Seas sejler videre 

ud på havet kl. 18.

Dag 7. Bridgetown, Barbados
Sidste caribiske perle på selve kryds-

togtet er Barbados, som er på stør-

relse med Bornholm. I ankommer til 

Bridgetown – en by med omkring 

300.000 indbyggere – og I kan gå i 

land og opleve den gamle smukke by, 

der kan dateres helt tilbage til 1628, 

hvor englænderne koloniserede øen.

Oplev den charmerende gamle bydel 

med de smukke restaurerede huse i kvarteret 

omkring Broad Street, hvor I bl.a. finder parla-

mentsbygningen, Chamberlain Bridge og kate-

dralen med det karakteristiske tårn. 

Det var sukkerplantagerne, der skabte rigdom 

på øen. Slaveskibene sejlede i pendulfart mel-

lem det afrikanske kontinent og øgruppen helt 

frem til 1834, hvor slaveriet blev forbudt. Bri-

terne regerede på Barbados indtil 1966, hvor 

øen fik sin selvstændighed.

Skibet udbyder forskellige udflugter på øen, som 

I kan benytte jer af, hvis I ikke ønsker at være på 

egen hånd. Først på aftenen stævner Freedom 

of the Seas ud på Det Caribiske Hav igen.

Lidt uden for byen, 
ved Morne Fortune, 
kan I nyde et smukt 
vy ud over havnen, 
hvor skibet ligger

!Tilkøb to udflugter med 
Stjernegaards danske rejseledere 

på St. Thomas og St. Croix 
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Dag 8. På havet
Hele dagen foregår til søs, mens skibet med en 

fart på maksimalt 21 knob har kurs tilbage mod 

San Juan. Dagen kan bruges til at nyde skibets 

mange tilbud og måske slappe af i en liggestol 

ved poolen. Der er også mange motionsmu-

ligheder om bord, hvor man både kan løbe og 

dyrke styrketræning i fitnesscentret, eller måske, 

mere tillokkende, besøge spaen, hvor man kan 

få massage og et væld af behandlinger.

Dag 9. Ankomst til San Juan og 
med fly til St. Croix 
Skibet ankommer til San Juan tidligt om mor-

genen, og I tjekker ud efter morgenmaden. 

Afhængig at hvornår I skal med flyet til St. Croix 

kan I måske nå at gå en tur i San Juans gamle 

bydel, som I med sikkerhed vil finde meget 

charmerede – det er en af de allerbedst beva-

rede kolonistilsbyer i Caribien. 

I løbet af dagen flyver I den korte tur til St. 

Croix, og her modtages I af en af vores fastbo-

ende danske rejseledere, som sørger for, at I 

kommer frem til den charmerende by Christian- 

sted. I skal bo på det hyggelige Hotel Caravelle, 

der ligger midt i byen og direkte ud til havne-

fronten, og I kan nu se frem til 3 dage med fast 

grund under fødderne. 

DANSK KOLONIHISTORIE I 
VESTINDIEN

Intet sted på jorden uden for Danmark finder 
vi så meget dansk historie som på St. Croix, St. 
Thomas og St. John. Øerne var en dansk koloni 
fra 1672 til 1917, og i den periode hentede 
Danmark store værdier ud af øerne. 

Selvom det således er et mørkt kapitel i histo-
rien, så er det virkeligt interessant at opleve 
sporene fra vores forfædre. Det er stadig tyde-
ligt i gadebilledet, at øerne engang var danske. 
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Mon ikke I starter med at gå ud og spise middag 

på en af byens mange gode restauranter. På jeres 

hotel, ud mod havnefronten, ligger f.eks. den 

hyggelige Rumrunners, hvor der serveres solide 

amerikanske retter, og der mange andre virkeligt 

gode alternativer inden for kort gåafstand.

Dag 10. St. Croix, evt. byvandring 
i Christiansted med dansk rejseleder
Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, skal I med 

vores lokale danske rejseleder på en formid-

dags-byvandring rundt i Christiansted, som i 

daglig tale kaldes for C'sted. 

Byen er anlagt som garnisonsby med snorlige 

gader, der ligger vinkelret, som vi kender det 

fra Fredericia, og gaderne har velklingende 

navne som Kongensgade, Kompagnistræde, 

Dronningens Tværgade osv., som i den ældste 

del af København.

I skal besøge det fint istandsatte Fort Christi-

ansværn og Steeple House, oprindeligt en luthe-

ransk kirke, der nu rummer et lille museum, som 

drives af frivillige med uforudsigelige åbningsti-

der til følge. På byturen ser I også Vejerhuset, 

Toldboden og Guvernementshuset (ses ude-

fra), hvor Dannebrog stadig vajer side om side 

med Stars and Stripes og øernes eget flag. 

Caribien - Mageløse oplevelser
13 dage  

Vores rejseleder vil også vise jer gode restau-

ranter i byen, og turen afrundes med en for-

friskning i Apotekerhaven.

Resten af dagen er I på 

egen hånd. Hotellet har 

en mindre pool, men vil I 

ligge ved stranden, så tag 

den lille færge i havnen, 

som på kun to minutter 

sejler til øen Protestant 

Cay, der har en dejlig 

sandstrand med en bar og 

mulighed for at leje ligge-

stole - vi har inkluderet 3 billetter til færgen.

Dag 11. St. Croix, måske en tur 
til Buck Island eller på sunset cruise
Dagen er en fridag, hvor I kan gøre, som I har 

lyst, men vi har naturligvis et par gode bud på, 

hvad I kan foretage jer. 

Vi kan f.eks. varmt anbefale jer at tage på 

udflugt til marinenationalparken ved Buck 

Island, en ø der ligger en kort sejltur fra Chri-

stiansted. Denne udflugt inkluderer snorkling 

på et spændende og smukt koralrev med mas-

ser af fisk, herunder ufarlige revhajer og måske 

havskildpadder. 

I kommer også i land på den øde Buck Island, 

hvor I kan gå tur langs stranden og iagttage 

de sjove og klodsede pelikaner, 

når de fanger fisk i strandkan-

ten. Udflugten findes både som 

halvdags- og heldagstur – sidst-

nævnte inkluderer en BBQ-frokost 

på en øde strand.

En hyggelig sejlads i solnedgan-

gen er også en mulighed. I går 

ombord på en katamaran sidst 

på eftermiddagen og sejler ud fra 

havnen i Christiansted. Vind og 

vejr bestemmer kursen, men vi tør godt love 

et fantastisk sceneri og ikke mindst god stem-

ning, idet der serveres en lind strøm af øens 

berømte ”rum punch”. Ønsker man ikke alko-

hol, serveres der naturligvis også sodavand og 

vand. Både turen til Buck Island og sunset cru-

ise skal købes lokalt – spørg evt. vores danske 

rejseleder om hjælp til at booke.

Dag 12. St. Croix og hjemrejse
I har noget tid på stranden eller i byen, inden 

hjemrejsen begynder. I flyver til Miami og der-

fra via London tilbage til Danmark.

Dag 13. Ankomst til Danmark

I skal besøge det 
fint istandsatte Fort 
Christiansværn og 
Steeple House, 
oprindeligt en 
lutheransk kirke

Der blev produceret masser af rørsukker på St. Croix 
før i tiden, og de gamle sukkermøller pynter stadig 
i landskabet.

Christiansted er en meget overskuelig by med forbavsende mange gode spisesteder. Vores rejseleder giver 
gerne anbefalinger.
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Hoteller 

St. Thomas
Emerald Beach Resort 
Et strandhotel direkte på Lindbergh Bay - en af St. Tho-
mas’ bedste strande. Hotellet ligger tæt på lufthavnen, 
og støj må derfor påregnes, men der flyves ikke om nat-
ten. Det ligger 4 km fra Charlotte Amalie, og det er nemt 
at komme ind til byen med en-dollar taxa (ikke aften).

Emerald Beach Resort er lidt slidt i kanten, og servicen 
afhænger af dagsformen, til gengæld er beliggenhed 
direkte på stranden i top. Alle værelser har balkon eller 
terrasse mod havet, møbleret med to stole og et bord.

Hotellet har ferskvandspool, strandbar, cafe og snack 
grill, restaurant og service desk for vandsport, herunder 
snorkling og surfing. 

Der serveres a la carte-morgenmad og i højsæsonen, 
ofte også buffet, enten "continental" med bl.a. brød, 
kaffe og te eller "full American breakfast", som derudover 
også inkluderer f.eks. æg og bacon. 

Dejligt hotel 
direkte på stranden. 

Kun 4 km til 
Charlotte Amalie

St. Croix 
Hotel Caravelle 
Caravelle er et af de klassiske hoteller i byen. Det 
er beliggende i den blok, der udgør bycentrum 
med gavlen til havnefronten med delvis udsigt 
over bugten og havet. 

Vi benytter de gode Superior-værelser med havud-
sigt eller delvis hav- eller pool udsigt (bemærk, at 
vinduerne ikke kan åbnes). Hotellet har i øvrigt en 
af de hyggeligste udendørs restauranter i Christi-
ansted, Rumrunners, som ligger direkte til havne-
promenaden og er et naturligt mødested i byen.

Man kan gå ned til en lille båd i havnen, der på 
2 minutter sejler jer til en dejlig strand, og I låner 
håndklæder på hotellet. Der er også en lille swim-
mingpool på hotellet og flere butikker i blokken.

Alle 43 værelser er lyse og rummelige og har air-
condition, gratis wifi, tv, telefon og køleskab. Ho-
tellet har sammenhængende værelser til familier.
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St. Croix 
Hotel Buccaneer 
The Buccaneer er efter vores mening St. Croix’ bedste hotel. Det 
ligger 10 minutters kørsel fra Christiansted og har tre dejlige, pri-
vate strande, swimmingpool, otte tennisbaner, 18 hullers golf-
bane, vandsportsfaciliteter og sågar egen historisk sukkermølle. 
Den store, lyserøde hovedbygning er opført i kolonistil med to 
restauranter, bar og butikker.

Hotellet har international klasse og er familieejet og –drevet, 
og det mærkes på den gode service, som ellers kan være en 
mangelvare i Caribien. Der er mange traditioner på stedet, som 
f.eks. ugentlige cocktailparties.

Vi benytter som udgangspunkt Great House Ocean View-væ-
relser beliggende i hovedbygningen, men hotellet har mange 
værelseskategorier, bl.a. Luxury Ocean View-værelser (også kal-
det Tennis-værelser, da de ligger foran tennisbanerne). Disse 
værelser ser ikke ud af så meget udefra, men de er de største 
værelser og har god beliggenhed halvvejs mellem stranden og 
hovedbygningen. 

Firestjernet 
luksus på St. Croix. 
Efter vores mening 
det bedste hotel 

på St. Croix
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Celebrity Summit 
Celebrity Cruises
Celebrity Summit er en klassisk yacht i Celebrity Cruises' Millennium- 
klasse med plads til 2.158 passagerer og en besætning på ca. 1.000. 
Skibet er gennemgribende renoveret i februar 2019 og dermed op-
graderet til den mere eksklusive Solstice-klasse.

Om bord på Celebrity Summit finder I bl.a. et lækkert fitnesscenter 
med udsigt til havet, en fantastisk spa, to pools, herunder en over-
dækket pool, teater og adskillige barer og cafeer. Nyd bl.a. Rooftop 
Terrace, et stort udendørs område med lækre loungemøbler, et stort 
filmlærred og naturligvis mulighed for at få lidt lækkert til ganen. På 
Celebrity Summit har I også mulighed for at blive foreviget på nye 
portrætter i The Studio. 

Skibets mange restauranter er et kapitel for sig. I hovedrestauranten 
er alt mad inkluderet i prisen og i temarestauranten Qcine beta-
ler man et gebyr til gengæld for ekstra luksus. Også den populære 
Tuscan Grille findes nu på Celebrit Summit med sit omfattende vin-
kort med fokus på regionale italienske vine. Celebrity Summit har 
rigtigt mange aktivitetstilbud og også en række toldfri butikker, så 
ingen kommer til at kede sig ombord. 

Skib

INKLUSIVE
DRIKKEPAKKE 

Ved udvendig kahyt 
eller balkonkahyt 
på Celebrity-skibe
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Overblik

Freedom of the Seas 
Royal Caribbean
Freedom of the Seas tilhører Royal Caribbeans Freedom-
klasse og er et særdeles godt skib til familier og børn i alle 
aldre. Skibet har komplet renoveret til 2020-sæsonen og 
byder på masser af faciliteter for børn og barnlige sjæle, 
herunder The Perfect Strom-rutschebaner og et helt nyt 
poolområde med liggestole og hængekøjer og den nye The 
Lime & Coconut-bar.

Her findes 3D-biograf, skøjtebaner men også områder for-
beholdt voksne. Der er fire pools om bord, bl.a. det over-
dækkede Solarium, hvor kun voksne må være. 

Blandt skibets mange restauranter finder I ud over hoved-
restauranten, hvor I har fast bord hver aften, Giovanni's 
Italian Kitchen, Izumi Sushi og El Loco Fresh, en mexicansk 
restaurant ved poolen. 

Når I har spist for meget, kan I gå i det store, veludstyrede fit-
nesscenter, spille basketball eller prøve kræfter med klatre- 
væggen. Når I skal forkæles, kan I gå i Vitality Spa og få 
massage eller andre behandlinger.

TUR
REJSENS 

VARIGHED

MIAMI 
ANTAL 

NÆTTER

KRYDSTOGT
ANTAL 

NÆTTER

ST. THOMAS
ANTAL 

NÆTTER

ST. CROIX
ANTAL 

NÆTTER

INKL. 
UDFLUGT

ST. THOMAS

INKL. 
UDFLUGT
ST. CROIX

UDFLUGT
ST. JOHN

A 15 dage 1 nat 6 nætter 3 nætter 3 nætter Ja Ja Tilkøb 

B 16 dage 1 nat 7 nætter 3 nætter 3 nætter Ja Ja Tilkøb 

Mage-
løse

13 dage 1 nat 7 nætter – 3 nætter Tilkøb Tilkøb –

Se alle afgangene på Stjernegaard.dk
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