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De Vestindiske Øer
St. Croix, St. Thomas og St. John

Spændende historie og vidunderlige strande

En rejse til de tre øer i det tidligere Dansk Vestindien, St. Croix, St. Thomas og St. John, er en rejse til 
spændende dansk historie og kulturarv. De små byer bærer stadig danske navne, og imponerende 
fæstningsværker helt tilbage fra det 17. århundrede pryder landskabet. Det er også en rejse til 
vidunderlige strande, en tiltalende afslappet livsstil og et blåt hav fyldt med tropefisk og koraller. 
Øerne er i dag et amerikansk territorium under navnet U.S Virgin Islands. 

Vi har arrangeret rejser til De Vestindiske Øer i næsten 30 år, og i dette katalog kan I læse om vores 
rundrejse, Det tabte paradis, samt en række andre forslag til individuelle rejser. Vi har fastansatte danske 
rejseledere, der har boet på St. Croix og St. Thomas i mange år. Tilsammen har vores rejseledere mere end 
50 års erfaring, og de kender øerne bedre end nogen andre. De står for vores spændende udflugter og hjælper 
også gerne med praktiske ting, hvis I har brug for hjælp eller råd på øerne.

Vores rejsekonsulenter besøger De Vestindiske Øer regelmæssigt og er derfor altid opdaterede med viden om f.eks. hotel-
lerne på øerne. Vi har således de bedste forudsætninger for at sammensætte en rejse, der er skræddersyet til den enkelte 
familie, og vi sætter en ære i at lave såvel gode budgetløsninger som luksuriøse rejser. Vi har et tæt samarbejde med flere 
luftfartsselskaber og kan derfor tilbyde afgange året rundt til gode priser.

Velkommen til Stjernegaards omfattende univers af rejser til De Vestindiske Øer! 

Med venlig hilsen
Stjernegaard Rejser, august 2021
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Mød vores fastboende danske rejseledere 
- de lever eventyret hver dag

Vi har et stort udflugtsprogram på De Vestindiske Øer, som vores fastboende danske rejseledere står i spidsen for. 
De har boet på øerne med deres familier i mange år, og de kan sætte jer ind i historien fra kolonitiden, vise jer 
seværdighederne og fortælle om livet i Caribien.

I kan tilkøbe spændende og gennemarbejdede udflugter til 
de fleste af vores rejseforslag – læs om udflugtspakkerne 
på side 10 og 11 i dette katalog og på stjernegaard.dk. 

I er aldrig alene…
Vores rejseledere er til rådighed for jer, mens I opholder jer
på øerne, også hvis I ikke deltager i vores udflugtsprogram. 
Dermed er I sikret hjælp og vejledning under rejsen. 

Bemærk dog: ingen danske rejseledere i maj og september.
Birgit & Troy Holloway
Rejseledere St. Croix

Anna Monica Villa
Rejseleder St. Thomas og St. John

Vælg mellem vores rejseforslag
- eller få skræddersyet en rejse helt efter jeres ønsker
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ST. CROIX

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

Der hersker en meget afslappet atmosfære 
på St. Croix, og antallet af turister er ikke 
overvældende. 

 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige  
pris afhænger af rejseperiode, fly- og 
hotelkapacitet

Børnepriser: Børn under 12 år baseret på 
egen seng eller i delt seng og i forbindelse 
med rejse med to voksne

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 18.895 - 22.100

Børnepriser Fra kr. 8.490

Afrejse hver torsdag (tirsdag hvis 17 dage) 
Tillæg for rejser over jul/nytår, karneval samt 
påske – se stjernegaard.dk                     

Inkluderet i prisen

Fly t/r København - Miami - St. Croix/ 
St. Thomas på økonomiklasse via London

Lufthavnsskatter og afgifter

13 nætter uden forplejning

Delt transport mellem lufthavne og hoteller

Vandfly St. Croix - St. Thomas 

Sunset Cruise på St. Croix

3 bådbilletter til/fra stranden på St. Croix

Dansk rejselederassistance på St. Croix  
og St. Thomas 

Ikke inkluderet i prisen

Udflugtspakker

Forplejning, drikkevarer, drikkepenge 
og personlige udgifter 

Rejseforsikring

Esta-godkendelse til USA
Den hyggelige boardwalk i Christiansted.
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Det tabte paradis
Rundrejse med eller uden dansk rejseleder - 15 eller 17 dage

Et tropisk paradis og spændende dansk historie
Oplev den gamle danske tropekoloni i Caribien på en eventyrlig rundrejse - eventuelt i selskab med vores dygtige fastboende rejse-
ledere, der viser de skønne øer frem og introducerer jer til et meget interessant kapitel i dansk historie. Rejsen begynder med en 
overnatning i Miami, hvor I har tid til at indstille jer på den nye tidszone. Har I ikke oplevet Miami før, kan I vælge at tage et par ekstra 
nætter her og slå jer ned i det smukke art deco-område på South Beach. 

Herefter flyver I videre til St. Croix, hvor I skal bo lige midt i det historiske område og med udsigt til havnefronten. Her kan I  opleve Fort 
Christiansværn, Guvernementshuset og mange andre historiske steder. I kan naturligvis også tage til stranden og bade i det skønne 
Caribiske Hav. Hvis I benytter jer af udflugtspakken, vil vores danske fastboende rejseledere tage jer med på tre udflugter på St. Croix.

Efter seks nætter i Christiansted tager I vandflyet til St. Thomas - en oplevelse i sig selv - og indlogerer jer ved den skønne Lindbergh 
Bay-bugt, med en af øens smukkeste strande, og det siger ikke så lidt. Også her venter historiske oplevelser og, hvis I har tilkøbt 
udflugtspakken, to udflugter på St. Thomas og en fantastisk heldagstur til St. John med besøg ved verdens måske smukkeste strand.

Hele rejsen er tilrettelagt i et behageligt tempo, tilpasset det varme tropiske klima og med god tid til både oplevelser og afslapning. 
Undervejs byder vi på en udflugt, der ikke kræver tilkøb af udflugtspakken: en sejltur i solnedgangen med smagsprøver på øens 
berømte Rum Punch. Vi har inkluderet turistklassehoteller i rejsen, men det er naturligvis muligt at ændre til andre hoteller - se vores 
store udvalg på side 24 i dette katalog og på stjernegaard.dk.

Dag 1. Danmark - Miami
I rejser fra Københavns Lufthavn eller Billund 

via London til Miami, hvor I indkvarteres på et 

hotel i nærheden af lufthavnen. Måske har I 

lyst til at slappe af og være helt frisk til jeres 

første møde med De Vestindiske Øer næste 

dag. Det er naturligvis også muligt at tage en 

taxa ind til Miami Beach/South Beach, som 

ligger 30-45 minutter fra hotellet. Her er der 

fest og farver. Det er også muligt at tilbringe 

nogle ekstra dage i Miami.

Tag evt.
ekstra dage 

i Miami

St. Croix’ natur er præget af bjerge, regnskov og strande. På en ø-rundtur kan I opleve den lidt barske nord-
vestlige kyststrækning.

UDFLUGTSPAKKE TIL REJSEN 
Med vores danske rejseledere 

 • St. Croix, byrundtur i Christiansted
 •  St. Croix, ørundtur inkl. Frederiksted
 •  St. Croix, ørundtur inkl. Whim-museet
 • St. Thomas, rundt i Charlotte Amalie
 •  St. Thomas, ørundtur i safaribus
 • St. John, heldagsudflugt inkl. Trunk Bay

 Se detaljer på side 11

 NB: 15 dage kræver udrejse en torsdag
    17 dage kræver udrejse en tirsdag

ST. JOHNST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
Amalie

Vandfly

Cruz Bay

Miami

Christiansted

ca
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Frederiksted

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN

Miami 

Eller 17 dage

1 nat 

3 nætter

Sonesta Miami Airport + 

Marseilles Hotel 

St. Croix 6 nætter King Christian 

St. Thomas 6 nætter Lindbergh Bay Hotel 

Evt. Forlæng i New York The Belvedere 

DET ER MULIGT AT VÆLGE ANDRE HOTELLER 
Se side 24-34 og stjernegaard.dk. Det er en god ide at tale med vores rejsekonsulenter, som er 
specialister i Vestindien, så du får det hotel, der passer bedst til dine ønsker. Ring til os på 4526 0000.
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Dag 2. Miami - St. Croix 
Rejsen fortsætter med fly fra Miami til St. Croix, 

og i lufthavnen står en bil klar til at køre jer til 

hotellet, der ligger midt i det historiske cen-

trum og ud til vandet. I er nu klar til at gå en 

tur ud i gaderne og langs havnen og få det 

første indtryk af den hyggelige by.

Dag 3. St. Croix, evt. byrundtur 
Hvis I har tilkøbt udflugts-

pakken, skal I efter mor-

genmaden med vores 

lokale danske rejseleder 

på byvandring rundt i Chri-

stiansted. 

Byen er anlagt som gar-

nisonsby med snorlige 

gader, der ligger vinkelret 

på hinanden, og gaderne 

har velklingende navne; 

Kongensgade, Kompag-

nistræde, Dronningens Tværgade osv., som i 

den ældste del af København.

 

I besøger bl.a. det smukke Fort Christians-

værn, Toldboden og det smukke Guverne-

mentshus (ses udefra), hvor guvernøren resi-

derede. I passerer mange huse fra kolonitiden, 

der nu er indrettet til butikker og hoteller. 

Vores rejseleder vil også vise jer de gode 

restauranter i byen, og turen afrundes med en 

lille forfriskning i Apotekerhaven. Efter denne 

tur vil I føle jer hjemme i Christiansted.

Dag 4. St. Croix, sunset cruise
Måske har I lyst til at sole jer på stranden i 

dag, og hvis I bor inde i Christiansted, tager 

I den lille færge, der sejler i pendulfart fra 

havnen til Protestant Island, som har en skøn 

strand med udsigt ind over byen. 

Overfarten tager mindre end 

fem minutter. Bor I på Buc-

caneer, ja – så har I hotellets 

private strande til jeres rådig-

hed.

Sidst på eftermiddagen byder 

vi på en 2 timers sejltur i sol-

nedgangen på en stor flot 

katamaran. 

I sejler ud fra havnen i Christi-

ansted, og vind og vejr bestemmer, hvor turen 

går hen, det eneste vi tør love er et fantastisk 

sceneri. Undervejs på turen bliver der serveret 

øernes berømte ”Rum Punch” og sodavand.

Dag 5. St. Croix, evt. ørundtur 
Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, skal I på 

ørundtur med vores rejseleder. I begyn-

der rundturen ved øens botaniske have i St. 

George Village, som i dag huser sjældne, tro-

piske planter. Derefter tager I videre til Frede-

riksted og det historiske Fort Frederik, hvor 

Guvernør Peter von Scholten i juli 1848 prokla-

merede slavernes frihed.

Til sidst besøger I det ikoniske romdestilleriet, 

hvor man af sukkerrør producerer noget af ver-

dens bedste rom efter gamle traditioner. Turen 

slutter ved 14-tiden, og resten af dagen kan I 

gå på opdagelse på egen hånd.

Dag 6. St. Croix, evt. udflugt til 
marinenationalparken Buck Island
Der er ikke noget program for dagen i dag, 

men vi kan varmt anbefale jer en udflugt 

med katamaran til den øde ø, Buck Island, en 

undersøisk nationalpark hvor I har en enestå-

ende chance for at snorkle og svømme mel-

lem koraler og farvestrålende stimer af fisk. 

Her kan I være heldige at se havskildpadder og 

ufarlige revhajer.

I sejler ud fra havnen i Christiansted, og tæt på 

Buck Island stopper båden et par steder, hvor 

I får mulighed for at svømme og snorkle sam-

men med bådens besætning. Herefter kastes 

der anker ved stranden, og I kan nu svømme 

eller gå i land for at gå en tur langs vandet på 

den øde ø, hvor de sjove og klodsede pelika-

ner holder til. Efter nogle timer sejler I tilbage 

til Christiansted. 

Dag 7. St. Croix, ørundtur
Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, skal I på 

I sejler ud fra havnen i 
Christiansted, og vind 
og vejr bestemmer, hvor 
turen går hen, det ene-
ste vi tør love er et fan-
tastisk sceneri

Det tabte paradis
Rundrejse med eller uden dansk rejseleder - 15 dage eller 17 dage

I de gamle huse på St. Thomas er indrettet toldfri butik-
ker med et fristende udvalg af f.eks. smykker og ure.

Guvernementshuset i Christiansted på St. Croix er smukt istandsat. 
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Restaurantscenen er blomstret gennem de seneste år i Christiansted på St. Croix. Her er det Zion 
Modern Kitchen i Company Street, som serverer lækker mad i en hyggelig gårdhave.

Øverst: På en dagsudflugt til St. John kan I snorkle fra den paradisiske Trunk Bay.

På en byvandring i Charlotte Amalie med vores dan-
ske rejseleder går I op ad de 99 trin til Guvernørhu-
set og andre af byens seværdigheder.

ørundtur i dag, og I skal bl.a. besøge den 

gamle danske kirkegård i Christiansted. Her-

efter kører I til Salt River, hvor Columbus lagde 

til i 1493, og videre til Whim-museet med det 

smukke plantagehus og sukkermøllen fra slut-

ningen af 1700-tallet. I slutter med et besøg 

på Lawaetz-museet, hvor rejselederen vil for-

tælle jer om kolonitiden og om, hvordan det er 

at bo på St. Croix i dag. 

Resten af dagen og aftenen har I tid til at hygge 

jer i Christiansted. Der sker virkeligt meget i 

byen på den kulinariske front, så der er gode 

muligheder for en dejlig middag om aftenen.

Dag 8. St. Croix - St. Thomas 
I flyver med vandflyet fra St. Croix til Charlotte 

Amalie på St. Thomas – en skøn oplevelse, 

hvor I har en flot udsigt over havet og øerne. 

I bliver kørt til Lindbergh Bay, en dejlig strand 

beliggende ca. 5 kilometer uden for byen.

Vores danske rejseleder med base på St. Tho-

mas byder på en forfriskning, og herefter er 

resten af dagen til fri disposition – mon ikke I 

tager en dukkert i Det Caribiske Hav og stikker 

fødderne i sandet.

Dag 9. St. Thomas, evt. byrundtur 
Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, skal I på en 

gåtur rundt i Charlotte Amalies kringlede og 

brostensbelagte gader. I kommer forbi det 

renoverede Fort Christian (ses udefra) bygget i 
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Magens Bay på St. Thomas i al sin herlighed. Fort Christian i Charlotte Amalie.

ST. THOMAS

Denne smukke bjergrige ø var den første, 
som Danmark koloniserede i Vestindien, og 
hovedbyen Charlotte Amalie var i årene 1825-
1850 kongerigets næststørste by. Der er mas-
ser af dansk historie i Charlotte Amalie, hvor 
mange af de gamle gadenavne er bevaret. 
Udover denne skønne by er St. Thomas’ stør-
ste seværdigheder de skønne strande, der 
ligger som perler på en snor rundt om øen.
St. Thomas er en stor krydstogtdestination og 
har en del flere besøgende end St. Croix.
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1672 og går bl.a. ad Dronningensgade (dron-

ningskvarteret, den gamle handelstad), Wim-

melskaft og Bjerggade, og I bestiger de 99 trin 

op til Crown House fra 1736, hvor Peter von 

Scholten boede. Herfra har I en storslået udsigt 

over Charlotte Amalie. Turen slutter ved den 

gamle lutheranske kirke, og herefter kan I spise 

frokost i byen eller køre med hjem til stranden.

Dag 10. Evt. udflugt til St. John 
Dagen er afsat til en særdeles smuk og hyg-

gelig ørundtur med frokost på paradisøen St. 

John. Det er den mindste af de tre store vest-

indiske øer, og 2/3 af øen er udlagt som natio-

nalpark, hvor der ikke må bygges.

I tager afsted fra hotellet tidligt om morgenen 

og kører til Red Hook, hvorfra færgen afgår til 

Cruz Bay på St. John. Overfarten tager ca. 20 

minutter, og herefter tager I plads i en åben 

safaribus (min. 4 personer - ellers i bil) og kører 

øen rundt. I holder fotostops undervejs for at 

nyde udsigten over strandene, havet og de 

omkringliggende småøer. I besøger plantagen 

Annaberg, hvor I får et indtryk af det slid-

somme arbejde i sukkerrørsplantagerne. 

Frokosten indtages på Oppenheimer Beach 

eller i Trunk Bay, der ligesom Magens Bay på 

St. Thomas er på National Geographics’ liste 

over verdens smukkeste strande. Der bliver tid 

til at bade, sole og snorkle i det lune krystal-

klare vand, hvor man med snorkel og maske 

kan følge en undervandssti rundt om en lille ø. 

I er tilbage på St. Thomas 

sidst på eftermiddagen, 

tidsnok til at nyde en drink 

i solnedgangen. Udflugten 

til St. John kræver tilkøb af 

udflugtspakken.

Dag 11. St. Thomas, 
evt. kirkegang 
I dag er der mulighed for 

at overvære en farverig 

og meget anderleddes 

gudstjeneste i den luther- 

anske kirke i Charlotte Amalie. Alle bliver budt 

velkommen og præsenteret. Bagefter kan man 

spise brunch på en af byens caféer eller restau-

ranter.

Dag 12. St. Thomas, evt. ørundtur
Har I tilkøbt udflugtspakken, skal I på en 

ørundtur i safaribus (min. 4 personer - ellers i 

bil). I kører bl.a. til Brewers Bay, hvor der nor-

malt er mange havskildpadder, og til Perseve-

rance Bay, hvor I har en fantastisk udsigt over 

Det Caribiske Hav.

På nordsiden af øen får I udsigt over Atlanter-

havet, og på Mountain Top kigger I ned over 

Magens Bay, som anses for at være blandt 

verdens smukkeste strande. I stopper ved 

Magens Bay hvor der er mulighed for en for-

friskende dukkert. Turen slutter med lidt histo-

rieundervisning på den gamle 

danske kirkegård i Charlotte 

Amalie.

Om aftenen har I måske 

lyst til at besøge hyggelige 

Frenchtown, hvor der er en 

herlig stemning på de mange 

gode restauranter, der i høj 

grad også besøges af de 

lokale.

Dag 13. St. Thomas, evt. 
udflugt til British Virgin Islands 
Hvis I har mod på en særlig oplevelse, så til-

køb en ekstra udflugt, hvor I sejler ud til de 

smukke øer i British Virgin Islands. I passerer 

St. John og Tortola, inden I går i land i Spanish 

Town på Virgin Gorda for at besøge hulerne 

ved The Baths. I sejler forbi bl.a. Ginger 

Island, Cooper Island og Salt Island, og der 

er frokost, fri bar og snorkeludstyr på båden.

Dag 14. Afsked med Vestindien
I dag er der hjemrejse tilbage til Danmark. På 

den anden side af frokost bliver I kørt til luft-

havnen for at flyve hjem via Miami og London 

til København eller Billund.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Der bliver tid til at bade, 
sole og snorkle i det 
lune krystalklare vand, 
hvor man med snorkel 
og maske kan følge en 
undervandssti rundt om 
en lille ø

Det tabte paradis
Rundrejse med eller uden dansk rejseleder - 15 eller 17 dage

Vi flyver med Seaborne-vandfly mellem St. Croix og St. Thomas, en oplevelse i sig selv. 
Turen tager omkring 20 minutter.

Der bor lidt over 100.000 mennesker på de tre øer.
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Birgit & Troy Holloway
Birgit kom sejlende til St. Croix i 
1988 og mødte Troy. Bortset fra 
et par år i Danmark, hvor Troy 
lærte dansk, har de boet på øen 
med deres 2 døtre lige siden. Der 
er ingen tvivl om, at begge nyder 
stor respekt på St. Croix. De kender 
stort set alle og hilser hjerteligt til 
højre og venstre, når de viser øen 
frem for Stjernegaards gæster.

Anna Monica Villa
Anna Monica er født og opvokset 
på St. Thomas og flyttede til Dan-
mark som voksen. Hun har via sin 
opvækst et stort lokalt kendskab 
til øerne og et stort netværk, som 
vores gæster nyder godt af. Den 
begejstring Anna Monica har for 
vores fælleshistorie er smittende, 
og det hele serveres med uimod-
ståelig dansk-caribisk charme.  

FÅ DET HELE MED...
SAMMEN MED BIRGIT, TROY
OG ANNA MONICA
Vil I høre den spændende historie om et mørkt kapitel i danmarkshistorien, vil 
I vide, hvordan det er at bo på en caribisk ø i dag, og vil I med på opdagelse i 
De Vestindiske Øers smukke natur? Så tilkøb udflugter med vores fantastiske 
fastboende rejseledere – ingen kender øerne bedre end dem, og det er dem, 
der gør jeres rejse til en unik oplevelse.
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Lørdag: Halvdags byrund-
tur i Christiansted 
I besøger det historiske Fort Christiansværn, 
byens vartegn på havnefronten, som også 
blev brugt som fængsel for bortløbne slaver, 
og går videre til det smukt restaurerede Gu-
vernementshus, hvor guvernøren holdt til.

I ser den gamle lutheranske kirke samt Vejer- 
huset og Toldboden. Rejselederen kommer 
med praktiske oplysninger og udpeger gode 
spisesteder på gåturen. Byrundturen slutter 
med en lille forfriskning i Apotekerhaven. 
Herefter vil I føle jer hjemme i Christiansted.

Onsdag: Heldags ørundtur, 
inkl. Whim-museet 
I skal bl.a. besøge den gamle danske kirke-
gård i Christiansted. Herefter kører I til Salt 
River, hvor Columbus lagde til i 1493, og 
videre til Whim-museet med det smukke 
plantagehus og sukkermøllen fra slutnin-
gen af 1700-tallet.

I slutter med et besøg på Lawaetz-museet, 
hvor rejselederen vil fortælle jer om kolo-
nitiden og om, hvordan det er at bo på St. 
Croix i dag. 

Mandag: Heldags ørundtur, 
inkl. Frederiksted
I besøger øens botaniske have med tropi-
ske, sjældne planter og herefter Frederik-
sted med det historiske Fort Frederik, hvor 
Guvernør Peter von Scholten i juli 1848 
proklamerede slavernes frihed.

Sidste stop på udflugten er romdestilleriet, 
hvor man af sukkerrør producerer noget af 
verdens bedste rom efter gamle traditioner. 
Turen slutter ved frokosttid, og resten af 
dagen kan I gå på opdagelse på egen hånd.

UDFLUGTER PÅ ST. CROIX

Fredag: Halvdags byrund-
tur i Charlotte Amalie 
Jeres gåtur gennem Charlotte Amalie begyn-
der ved Emancipation Garden (Fortepladsen) 
og Fort Christian (ses udefra), som blev 
restaureret i forbindelse med 100-årsdagen 
for salget af øerne til USA. 

I går videre ad snoede gader til bl.a. Dron-
ningensgade og Wimmelskaft til Berendt-
zens Hus og videre til Krystalgade med den 
gamle synagoge. I går op ad de 99 trin til 
Crown House fra 1736, hvorfra I nyder en 
storslået udsigt over Charlotte Amalie.

Mandag: Halvdags ørund-
tur på St. Thomas 
I kører øen rundt i åben safaribus (min. 4 
personer) forbi Brewers Bay, hvor havskild-
padderne holder til, og videre til Perser-
verence Bay for at nyde udsigten over Det 
Caribiske Hav. I fortsætter forbi Bonne Espe-
rance, og på nordsiden af øen får I udsigt til 
Atlanterhavet. 

På Mountain Top smager I den berømte 
Banana Daquiri, og herefter kører I til Drakes 
Seat med udsigt. Badning ved Magens Bay. 
Sidste stop er på den danske kirkegård med 
spændende historie på gravstenene.

Lørdag: Heldags udflugt til 
St. John med frokost
Fra Red Hook tager I færgen til hyggelige 
Cruz Bay på St. John. I åben safaribus (min. 
4 personer) kører I rundt på paradisøen med 
fotostops undervejs. Ved Annaberg Plantage 
går I gennem en gammel sukkermølle og 
fornemmer det slidsomme arbejde i sukker-
rørsplantagen. 

Picnic-frokosten indtages på stranden og 
herefter er der afslapning ved Trunk Bay - en 
af verdens smukkeste strande med mulighed 
for at snorkle - udstyr lånes på stranden. 
Herefter færgen tilbage til St. Thomas.

UDFLUGTER PÅ ST. THOMAS OG ST. JOHN 
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Vil I snorkle mellem farverige tropefisk eller lufte vandrestøvlerne? 
Se her hvad vi kan anbefale jer at opleve, når I holder ferie på De 
Vestindiske Øer. Mange oplevelser kan arrangeres hjemmefra, andre 
arrangeres lokalt men med hjælp fra vores fastboende danske rejseledere. 
Tal med vores rejsekonsulenter om, hvad I gerne vil opleve på øerne.

KRYDDERI TIL JERES 
VESTINDIEN-REJSE
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CORAL WORLD OCEAN PARK 
OG COKI POINT-STRANDEN 
Et godt forslag til børnefamilier. Marineparken giver 
mulighed for at komme tæt på havets dyr, bl.a. i 
undervandsobservatoriet, der ligger ca. 5 meter 
under havets overflade. 

Ved siden af parken ligger Coki Point-stranden, 
en dejlig hvid sandstrand med omklædnings- og 
toiletfaciliteter, og hvor man kan leje strandstole.

SEJLTUR TIL BUCK ISLAND
Buck Island er en øde ø, der ligger tæt på St. Croix. 
Øen er omgivet af marinenationalpark, og det er 
næsten et must at besøge denne ø på en sejltur 
fra Christiansted. Fra båden snorkler I på koralrevet, 
hvor I har virkeligt gode chancer for at se alt fra små 
anemonefisk til havskildpadder og ufarlige revhajer. 

I kan også gå i land på stranden og sole jer eller gå 
en tur ud for at iagttage pelikanerne, der lander og 
letter på deres egen klodsede måde. Udflugten købes 
lokalt på havnen i Christiansted og findes både som 
halvdags- og heldagstur inklusive frokost. 

SEJLTUR TIL BRITISH VIRGIN 
ISLANDS
Fra St. Thomas og St. John kan man sejle en 
fantastisk tur til Britisk Vestindien forbi Tortola 
og Virgin Gorda og med stop ved bl.a. The Baths, 
et vanvittigt smukt marineområde, hvor man går 
gennem klippehuler i kridhvidt, melet sand og 
turkisblåt hav.

Turen er en heldagstur med frokost og fri bar. Spørg 
vores rejseleder på St. Thomas om hjælp til at booke 
turen - og husk passet! 

VANDRING PÅ REEF BAY 
TRAIL, ST. JOHN
Opdag hemmelighederne i St. Johns regnskov på en 
fantastisk vandretur ad Reef Bay Trail, hvor I passerer 
ferskvandssøer, gamle plantageruiner og et vandfald. 
I ser spændende planter og måske dyreliv undervejs, 
og ved en af søerne kan I se gamle petroglyffer (hel-
leristninger) på stenene, som arkæologer mener er 
udført af taino-indianere for mere end 1000 år siden.

Turen er omkring 5 km lang. Vi anbefaler, at I kontakter 
National Park Service i Cruz Bay – de kan arrangere 
en båd, der sejler jer fra stranden tilbage til byen.

HASSEL ISLAND OG WATER 
ISLAND
De to små øer Hassel Island og Water Island ligger 
ud for Charlotte Amalie på St. Thomas. Hassel Island 
ligger tættest på land og kan besøges med kajak fra 
Charlotte Amalie. Øen er et historisk mindesmærke, 
og man kan I følge en sti, der går forbi flere historiske 
ruiner, herunder et hospital for spedalske.

Water Island nås med færge fra Crown Bay Marina. 
Den største attraktion er den smukke hvide sand-
strand Honeymoon Bay. Forhør jer hos vores fastbo-
ende rejseledere, hvis I vil opleve disse to skønne øer. 
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St. Croix og st. john - British Airways
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ST. JOHNST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
Amalie

Vandfly

Cruz Bay

Christiansted
Frederiksted

Miami

Historiske oplevelser og dage i paradis
På denne rejse oplever I en ideel kombination af historie, kultur og badeferie på  
St. Croix og St. John. Efter en nat i Miami flyver I til St. Croix for at bo i Christiansted, en 
hyggelig lille by propfyldt med dansk historie i form af et solidt bygget fæstningsværk 
og andre smukke bygninger. 

De historiske højdepunkter kan opleves på en byvandring i Christiansted med fokus på 
netop de historiske referencer og to ørundture med besøg ved bl.a. den smukke bota-
niske have og den lille by Frederiksted med vores fastboende danske rejseledere. I skal 
naturligvis også bade og sole jer på stranden, og på byens mange restauranter kan I 
opleve et overraskende højt gastronomisk niveau.

I flyver med vandflyet over havet til St. Thomas, hvorfra færgen til St. John afgår, og I kan 
nu se frem til seks dage på denne perle, som måske kan betegnes som den smukkeste 
af De Vestindiske Øer. Øen tilhørte engang den stenrige Rockefeller-famile, men familien 
forærede den til den amerikanske stat på betingelse af, at den skulle udlægges som na-
tionalpark. Vi har fundet et par skønne hoteller med sjæl og charme midt inde i Cruz Bay. 

St. John er intet mindre end en paradisø med næsten ubeskriveligt smukke strande. Det 
er muligt at gå ud til et par stykker af dem fra Cruz Bay, hvor I skal bo, ellers kan I tage 
de åbne safaribusser, der fungerer som taxaer eller eventuelt leje bil et par dage og 
på den måde komme hele øen rundt. I har også mulighed for at tage en dagstur til St. 
Thomas, hvor I kan slentre rundt i Charlotte Amalies charmerende gader. Det er nemt at 
tage færgen til Red Hook (20 min.) og en taxa (30 min.) til Charlotte Amalie.

Glæd jer til varme tropeaftener på de hyggelige restauranter i Cruz Bay, St. John, 
når alle dagsturisterne er taget hjem. 

St. Croix og St. John
15 dage - tilkøb udflugtspakke med dansk rejseleder

Paradisiske Trunk Bay på St. John er på listen over verdens smukkeste strande. Der er mange andre 
lige så smukke strande på øen.

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN

Miami 1 nat Sonesta Miami Airport  +

St. Croix 6 nætter Sugar Apple B&B 
Hotel on the Cay +

St. John 6 nætter St. John Inn ()

DET ER MULIGT AT VÆLGE ANDRE HOTELLER 
Se side 24-34 og stjernegaard.dk. Det er en god ide at tale med vores rejsekonsulenter, som er 
specialister i Vestindien, så du får det hotel, der passer bedst til dine ønsker. Ring til os på 4526 0000.

 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige  
pris afhænger af rejseperiode, fly- og 
hotelkapacitet

Børnepriser: Børn under 12 år baseret på 
egen eller i delt seng og i forbindelse med 
rejse med to voksne

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 20.625 - 23.320

Børnepriser Fra kr. 9.395

Afrejse hver torsdag
Tillæg for rejser over jul/nytår, karneval samt 
påske – se stjernegaard.dk                  

Inkluderet i prisen

Fly t/r København - Miami - St. Croix/ 
St. Thomas på økonomiklasse via London

Lufthavnsskatter og afgifter

Shuttlebus i Miami til/fra hotel 

13 nætter uden forplejning

6 x morgenmad hvis ophold på  
Sugar Apple B&B, St Croix

3 bådbilletter til/fra stranden på St. Croix 

Vandfly St. Croix - St. Thomas 

Dansk rejselederassistance på St. Croix 

Ikke inkluderet i prisen

Udflugtspakke St. Croix

Forplejning, drikkevarer, drikkepenge 
og personlige udgifter 

Øvrige transporter

Rejseforsikring

Esta-godkendelse til USA
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Ruten og nogle af højdepunkterne
 
Dag 1.  Danmark - Miami 
 I rejser til Miami, hvor I er fremme sidst på eftermiddagen.  
 I tager shuttlebussen til hotellet tæt på lufthavnen og hviler  
 ud efter rejsen. I kan også tage ind til Miami South Beach  
 og opleve den festlige stemning.

Dag 2.  Miami - St. Croix 
 Shuttlebussen bringer jer tilbage til lufthavnen, og I flyver nu  
 det sidste stykke ned til St. Croix. Mens I venter på kufferten,  
 kan I nyde en smagsprøve på øens berømte rom - ingen tvivl  
 om, at I er havnet i Caribien! I indlogeres i skønne Christian- 
 sted og kan nyde jeres første gåtur i byen.

Dag 3-7. Christiansted, evt. på udflugter med vores rejseledere 
 Hvis I er rejst fra Danmark på en torsdag, har I mulighed for  
 at deltage i tre veltilrettelagte udflugter med en af vores  
 fastboende danske rejseledere.  
 
 I kommer i så fald på en byvandring i skønne Christiansted  
 bl.a. med besøg på Fort Christiansværn og Guvernements-   
 huset, og på to ørundture bl.a. til øens botaniske have,  
 til historiske Frederiksted, hvor Peter von Scholten proklame- 
 rede slavernes frihed i 1848 og forbi Salt River, hvor Colum- 
 bus kastede anker i 1493.  
 
 I har også mulighed for at deltage i en sejltur til den nær- 
 liggende Buck Island, hvor I kan snorkle mellem havskild- 
 padder, revhajer og farvestrålende tropefisk. 

Dag 8. St. Croix - St. Thomas - St. John 
 Fra havnen i Christiansted skal I flyve med vandflyet over  
 havet til St. Thomas – en oplevelse i sig selv med indlagt  
 smuk udsigt over det uendelige hav. Der er noget ekstra  
 charmerende over at flyve med en pilot klædt i shorts og  
 sandaler.  
 
 Fremme i Charlotte Amalie på St. Thomas kan I vælge at gå  
 en tur i byen, der også rummer mange spændende referen- 
 cer fra dengang, hvor den var Danmarks næststørste by,  
 eller I kan tage direkte til færgen, der sejler jer over til  
 smukke St. John. I vil føle jer heldige, når færgen glider ind  
 mellem sejlbådene og lægger til kaj i Cruz Bay.

Dag 9-13. St. John 
 Nyd jeres dage i paradis. St. John anses med rette for at  
 være den smukkeste af de tre Vestindiske Øer. Her er  
 strandene ekstra hvide og havet ekstra blåt og klart. I kan  
 låne en strandstol på jeres hotel og gå ud til Salomon  
 Beach og Honeymoon Beach, eller I kan køre med de  
 åbne safaribusser, der fungerer som taxaer, ud til nogle  
 af de andre strande.  
 
 I må ikke snyde jer selv for en svømmetur ved Trunk Bay,  
 der ofte er kåret som verdens smukkeste strand. I kan også  
 vælge at tage færgen over til St. Thomas en af dagene,  
 hvor I kan slentre en tur i Charlotte Amalie og shoppe i  
 øens toldfri butikker.  
 
 På St. John vil I helt sikkert nyde Cruz Bays’ lækre restauran- 
 ter og glæde er over, at roen har sænket sig, efter at dags- 
 turisterne har taget den sidste færge hjem.

Dag 14.  St. John og hjemrejse 
 I har lidt tid til at sige farvel til paradiset, inden I tager  
 færgen tilbage til St. Thomas og derfra til lufthavnen for at  
 påbegynde hjemrejsen via Miami. 

Dag 15.  Ankomst til Danmark 
 Efter et flyskift undervejs lander I i Københavns Lufthavn  
 først på eftermiddagen.

Copyright: Steffen Larsen

UDFLUGTSPAKKE TIL REJSEN 
Med vores danske rejseledere 

• St. Croix, byrundtur i Christiansted med særlig fokus på  
 byens historiske bygninger

• St. Croix, ørundtur med bl.a. botanisk have, Frederiksted 
 og romdestilleri 

•  St. Croix, ørundtur med bl.a whim-museet, Lawaets-museet   
 og Salt River

Se deltaljer på side 11 - NB: Kræver udrejse en torsdag

Fort Christiansværn, Christiansted

Besøg evt. 
St. Thomas 

på en 
dagstur



16

DANSK KOLONIHISTORIE I 
VESTINDIEN

Intet sted på jorden uden for Danmark finder vi 
så meget dansk historie som på St. Croix, St. Tho-
mas 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 historien, så er det virkeligt 
interessant at opleve sporene fra vores forfædre. 

Vores fastboende danske rejseledere er godt 
inde i historien, og de fortæller om den på vores 
udflugter rundt på øerne.

Øverst og med urets retning: Guvernementshuset i Christiansted, St. Croix, Steeple House i Christian-
sted, St. Croix og Annaberg Plantage på St. John.

 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige  
pris afhænger af rejseperiode, fly- og 
hotelkapacitet

Børnepriser: Børn under 12 år baseret på 
egen eller i delt seng og i forbindelse med 
rejse med to voksne

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 19.540 - 22.475

Børnepriser Fra kr. 9.000

Afrejse hver torsdag 
Tillæg for rejser over jul/nytår, karneval samt 
påske – se stjernegaard.dk                    

Inkluderet i prisen

Fly t/r København - Miami - St. Croix/ 
St. Thomas på økonomiklasse via London

Lufthavnsskatter og afgifter

Shuttlebus i Miami til/fra hotel 

13 nætter uden forplejning

6 x morgenmad hvis ophold på  
Sugar Apple B&B, St Croix

3 bådbilletter til/fra stranden på St. Croix 

Vandfly St. Croix - St. Thomas 

Dansk rejselederassistance på St. Croix 
og St. Thomas 

Ikke inkluderet i prisen

Udflugtspakke

Forplejning, drikkevarer, drikkepenge 
og personlige udgifter 

Øvrige transporter

Rejseforsikring

Esta-godkendelse til USA



17

3 skønne perler - British Airways

ca
. 
7
0
 k

m
.

ST. JOHNST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
Amalie

Vandfly

Cruz Bay

Christiansted

Miami

Frederiksted

Dag 1. Danmark - Miami 
I flyver fra København eller Billund ved mid-

dagstid og ankommer til Miami sidst på efter-

middagen. 

Ved ankomst tager I shuttlebussen til hotellet 

tæt på lufthavnen. Måske er I trætte efter rejsen 

og vælger at blive på hotellet – eller I kan tage 

en taxa ind til South Beach for at opleve den 

festlige stemning, der hersker der. 

Dag 2. Miami - St. Croix, 
indkvartering i Christiansted
I tager shuttlebussen tilbage til lufthavnen 

og finder flyet til St. Croix, hvortil I ankommer 

sidst på eftermiddagen. 

I skal bo i smukke gamle Christiansted i gåaf-

stand til alting eller evt. uden for byen ved en 

dejlig strand, hvis I søger lidt ekstra luksus.

Alle vores 
rejser kan 

skræddersys

Tre skønne perler
15 dage

Bo på alle tre øer: St. Croix, St. Thomas og St. John
Dette er rejsen for jer, der ønsker at bo på alle tre Vestindiske Øer. Her får I kultur, historie og strandliv på St. Croix og St. Thomas 
kombineret med nogle dage på den lille naturperle St. John. Rejsen begynder med en nat i Miami og derefter 4 nætter på St. Croix, 
hvor I indkvarteres i hyggelige Christiansted med god tid til at opleve Fort Christiansværn, Guvernementshuset, toldboden om mange 
andre bygninger fra danskernes tid på øen. I tager vandflyet til St. Thomas og indlogerer jer ved den skønne Lindbergh Bay-bugt 
uden for Charlotte Amalie. Også her kan I opleve dansk historie, gå på opdagelse i Kongensgade og Dronningens Tværgade og op ad 
de 99 trin til Guvernørhuset.

Til sidst tager I færgen til idylliske St. John, hvor naturen er ekstra grøn og havet ekstra blåt. Hele vejen rundt om øen ligger de 
hvide sandstrande som perler på en snor – St. John er i sandhed et naturligt vidunder. Udvalget af hoteller i den lille by Cruz Bay 
er begrænset, men vi har fundet et par perler med eventyrlige strande inden for rækkevidde samt nogle dejlige hotellejligheder 
på havnefronten. Nyd dagene på strandene og nyd stemningen på de hyggelige restauranter om aftenen, når dagsturisterne 
har taget den sidste færge hjem.

Hvis I tilkøber udflugtspakken til denne rejse, skal I med vores danske, fastboende rejseledere på byvandring i Christiansted, ørundtur 
på St. Croix og byvandring i Charlotte Amalie. Det er naturligvis muligt at vælge andre hoteller, end dem vi har inkluderet i rejsen, se 
vores store udvalg på side 24 og på stjernegaard.dk.

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN

Miami 1 nat Sonesta Miami Airport  +

St. Croix 4 nætter Sugar Apple B&B 
Hotel on the Cay +

St. Thomas 4 nætter Lindbergh Bay Hotel 

St. John 4 nætter St. John Inn ()

DET ER MULIGT AT VÆLGE ANDRE HOTELLER 
Se side 24-34 og stjernegaard.dk. Det er en god ide at tale med vores rejsekonsulenter, som er 
specialister i Vestindien, så du får det hotel, der passer bedst til dine ønsker. Ring til os på 4526 0000.

UDFLUGTSPAKKE TIL REJSEN 
Med vores danske rejseledere 

• St. Croix, byrundtur i Christiansted med særlig   
 fokus på byens historiske bygninger

• St. Croix, ørundtur med bl.a. botanisk have,  
 Frederiksted og romdestilleri

• St. Thomas, byvandring i Charlotte Amalie med   
 bl.a. Dronningskvarteret, den gamle handelstad,   
 de 99 trin til Crown House og Guvernørhuset

Se deltaljer på side 11 
NB: Kræver udrejse en torsdag

Tag med i kirke om søndagen og oplev en festlig gudstjeneste. Præsten sørger for, at alle 
gæster præsenteres for menigheden. 
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Dag 3-5. St. Croix, oplevelser i 
historien og naturen
De næste dage har I til at udforske Christian-

sted og resten af St. Croix. I må naturligvis 

ikke gå glip af Fort Christiansværn på havne-

fronten og det smukt istandsatte Guverne-

mentshus, hvor Peter von Scholtens ånd svæ-

ver gennem salene. Alting ligger i gåafstand 

fra hotellet. Hvis I har lyst til en dukkert, så 

tag den lille færge i hav-

nen over til Protestant 

Island og svøm i det klare 

vand.

Vi kan også varmt anbe-

fale en sejltur til den øde 

ø, Buck Island, hvor I kan 

snorkle med fisk i alver-

dens farver og nyde den 

uspolerede natur. 

Hvis I tilkøber udflugtspakken, skal I på en 

halvdags byvandring i Christiansted med 

fokus på byens spændende historie og de 

danske bygninger og på ørundtur med besøg 

i den smukke botaniske have, øens berømte 

romdestilleri og ikke mindst i historiske Frede-

riksted, hvor Peter von Scholten i 1848 pro-

klamerede slavernes frihed.

Dag 6. St. Croix - St. Thomas
I dag rejser I med vandflyet til St. Thomas - en 

fin oplevelse i sig selv, hvor I fra flyet har smuk 

udsigt over øerne og det uendelige hav. På St. 

Thomas tager I en taxa til den skønne Lind-

bergh Bay-strand, som er en af øens smuk-

keste, og det siger ikke så lidt.

Dag 7-9. St. Thomas, afslapning på 
stranden og historiske oplevelser 
I har formentlig lyst til at tilbringe meget af 

tiden med fødderne i det fine, hvide sand og 

ude i det krystalklare vand.

Når I har fået nok af det, kan I 

tage lokaltransport ind til Char-

lotte Amalie, som ligger kun ca. 4 

kilometer fra jeres hotel. 

Vi anbefaler jer at slentre rundt 

i de snørklede gader mellem de 

yndige pastelfarvede huse. Over-

alt støder I på de danske rødder 

og flotte historiske bygninger.

Om aftenen kan vi anbefale en tur til 

Frenchtown, som oser af lokal, maritim stem-

ning. Her breder der sig en liflig duft af skaldyr 

og andre herligheder fra de mange hyggelige 

restauranter. Yacht Haven er også et oplagt 

spiseområde, hvor I indtager jeres middag 

med udsigt til store smukke privatejede sejl- 

og motorbåde.

Har I tilkøbt udflugtspakken, skal I med vores 

danske rejseleder på byvandring i charme-

rende Charlotte Amalie, hvor I ser de histo-

riske bygninger, bl.a. Fort Christian bygget i 

1672 (ses udefra).

Dag 10. St. Thomas - St. John 
Rejsen går videre i dag med færgen til St. 

John. I bor på St. John Inn, et charmerende 

turistklassehotel i den hyggelige by, Cruz Bay, 

eller i lejligheder på havnefronten. 

Dag 11-13. St. John, dage i paradis
St. John er den mindste og måske smukkeste 

af De Vestindiske Øer. 2/3 dele af paradisøen 

er beskyttet som nationalpark med et intens 

fokus på bæredygtig turisme.

Om dagen besøges øen af mange turister fra 

de omkringliggende øer, men freden sænker 

sig i den lille oase hen på aftenen, når alle 

dagsturisterne er taget hjem. Det er den per-

fekte afslutning på en rejse til De Vestindiske 

Øer. 

Glæd jer til at udforske de smukke strande, 

vandre i regnskoven og spise på de hyggelige 

restauranter i Cruz Bay.

Dag 14. St. John og hjemrejse
I tager færgen tilbage til St. Thomas og kører 

til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Vi anbefaler jer at 
slentre rundt i de 
snørklede gader mel-
lem de yndige pastel-
farvede huse

Tre skønne perler
15 dage

Steel bands sætter den rigtige caribiske stemning. Der er store karneval på 
alle tre øer.

Fra toldboden i Christiansted blev der kradset penge ind til den danske stat fra 
1760 til 1878.
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ST. JOHN

St. John er den mindste og måske smukke- 
ste af De Vestindiske Øer. Den kan besøges 
på en dagstur fra St. Thomas, men vi kan 
også varmt anbefale at tilbringe nogle dage 
på den smukke ø og opleve stemningen, når 
alle dagsturisterne er taget hjem. 

Øen var i mange år i Rockefeller-familiens 
eje, men de forærede øen til den ameri-
kanske stat på betingelse af, at største-
delen blev udlagt til nationalpark. 

TRUNK BAY
Kåret til en af 

verdens smukkeste 
strande
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Caribiske stemning - British Airways

ST. JOHNST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
Amalie

Vandfly

Christiansted
Frederiksted

Miami
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Ferie med flest dage på St. Croix - 
heraf 5 dage direkte på stranden
På denne rejse til De Vestindiske Øer begynder I med en nat i Miami, inden I er fremme 
i Christiansted på St. Croix, hvor I indkvarteres i hyggelige Christiansted med god tid til 
at opleve alle de historiske bygninger fra danskernes tid på øen, de danske gadeskilte 
og den hyggelige stemning på havnefronten.

Herefter flytter I ud til den anden ende af øen, til øens bedste strand og en pastelfarvet 
hytte på Cottages by the Sea - et skønt lille resort uden for Frederiksted, som er indbegre-
bet af caribisk stemning. Her har I alle muligheder for at komme ned i gear og nyde livet 
på stranden. Måske ser I nogle af de havskildpadder, som holder til på den nærliggende 
sandtange. De skønne værelser har eget køkken, så I har mulighed for at lave mad. Der 
er en umiskendelig sommerhusstemning på Cottages by the Sea.

Efter denne gode begyndelse tager I vandflyet til St. Thomas og indlogerer jer ved den 
skønne Lindbergh Bay-bugt ca. 5 km uden for Charlotte Amalie. Også her kan I opleve 
spændende dansk historie i en skøn blanding med caribisk livsglæde. I har god tid og 
mulighed for f.eks. at tage på en dagsudflugt til St. John og til de smukke Britisk Vest-
indiske Øer.

Vi tilbyder en udflugtspakke til denne rejse bestående af en byvandring i Christiansted 
med fokus på byens historiske bygninger, en ørundtur på St. Croix med besøg i bl.a. 
botanisk have, på øens berømte romdestilleri og ved Salt River samt en ørundtur på St. 
Thomas med stop ved forskellige bjergtagende udsigtspunkter. Alle tre udflugter ledes 
af vores fastboende danske rejseledere. 

I har fem skønne dage i vandkanten på Cottages by the Sea, indbegrebet af caribisk stemning lige uden 
for Frederiksted.

Caribisk stemning
15 dage

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN

Miami 1 nat Sonesta Miami Airport +

St. Croix, Christiansted 3 nætter Sugar Apple B&B 
Hotel on the Cay +

St. Croix, Frederiksted 5 nætter Cottages by the Sea 

St. Thomas 4 nætter Lindbergh Bay Hotel 

DET ER MULIGT AT VÆLGE ANDRE HOTELLER 
Se side 24-34 og stjernegaard.dk. Det er en god ide at tale med vores rejsekonsulenter, som er 
specialister i Vestindien, så du får det hotel, der passer bedst til dine ønsker. Ring til os på 4526 0000.

 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige  
pris afhænger af rejseperiode, fly- og 
hotelkapacitet

Børnepriser: Børn under 12 år baseret på 
egen eller i delt seng og i forbindelse med 
rejse med to voksne

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 18.800 - 21.800

Børnepriser Fra kr. 8.700

Afrejse hver torsdag 
Tillæg for rejser over jul/nytår, karneval samt 
påske – se stjernegaard.dk                  

Inkluderet i prisen

Fly t/r København - Miami - St. Croix/ 
St. Thomas på økonomiklasse via London

Lufthavnsskatter og afgifter

Shuttlebus i Miami til/fra hotel 

13 nætter uden forplejning

6 x morgenmad hvis ophold på  
Sugar Apple B&B, St Croix

3 bådbilletter til/fra stranden på St. Croix 

Vandfly St. Croix - St. Thomas 

Dansk rejselederassistance på St. Croix 
og St. Thomas 

Ikke inkluderet i prisen

Udflugtspakke

Forplejning, drikkevarer, drikkepenge 
og personlige udgifter 

Øvrige transporter

Rejseforsikring

Esta-godkendelse til USA



21

   

Ruten og nogle af højdepunkterne
 
Dag 1.  Danmark – Miami 
 I forlader København eller Billund om morgenen og lander i  
 Miami sidst på eftermiddagen samme dag - tidsnok for de  
 friske til at nyde en aften i en af USA's mest farverige og  
 stemningsfyldte storbyer.  
 
 Besøg evt. det berømte Art Deco-område i South Beach med  
 smuk arkitektur, ægte tilbagelænet feriestemning og masser  
 af restauranter. Det tager ca. 30 min. at køre i taxa fra hotel- 
 let til South Beach. En aften i storbyen er en god kontrast til  
 de mange dage, der venter forude med sand, strand og vand.

Dag 2. Miami - St. Croix. 
 I flyver videre til St. Croix og indlogerer jer i hyggelige 
 Christiansted eller evt. udenfor byen, hvis I søger lidt ekstra  
 luksus.

Dag 3-4. Christiansted, St. Croix.  
 Oplev byens historiske område med bl.a. det smukke Fort  
 Christiansværn og Guvernementshuset - på egen hånd eller  
 sammen med vores rejseleder, hvis I har tilkøbt udflugtspak 
 ken. Udflugtspakken indeholder også en ørundtur med besøg  
 i botanisk have, øens berømte romdestilleri og en guidet tur  
 rundt på Fort Frederik.  
  
 Marinenationalparken ved Buck Island er kun en kort sejltur  
 væk. Her kan I hilse på fisk og koraller i alle regnbuens farver  
 og måske en elegant rokke.

Dag 5. Christiansted - Frederiksted. 
 I kører tværs over øen til Frederiksted og indlogeres på  
 Cottages by the Sea, et virkelig charmerende hotel, der   
 består af 19 værelser fordelt i mange forskellige pastelfar- 
 vede træbygninger med køkken, så man kan lave mad, hvis  
 man har lyst.  
 
 Der er en rigtig caribisk, tilbagelænet stemning over stedet,  
 og hotellet ligger direkte på St. Croix’ bedste strand.

Dag 6-9. Frederiksted, St. Croix.  
 Nyd dagene på stranden Måske møder I nogle af de hav- 
 skildpadder, der graver deres æg ned i sandet på denne  
 strand. I kan leje cykler og cykle ind til Frederiksted, en tur  
 på under 1 km. Her ligger det fine og meget historiske Fort  
 Frederik, hvor Peter von Scholten proklamerede slavernes  
 frihed i 1848, og også et par gode cafeer og restauranter. 

Dag 10. St. Croix – St. Thomas. 
 I går om bord i et lille vandfly og flyver til St. Thomas, hvor I  
 skal bo fire nætter ved den skønne Lindbergh Bay-strand ca. 5  
 km uden for Charlotte Amalie.

Dag 11-13. St. Thomas.  
 Også på St. Thomas er der mange muligheder for aktiviteter.  
 Har I tilkøbt udflugtspakken, skal I på ørundtur med vores  
 danske rejseleder hvor den ene vidunderlige udsigt afløser  
 den anden og hvor I slutter på den gamle danske kirkegård i  
 Charlotte Amalie.  
 
 Et besøg i Frenchtown kan også varmt anbefales - her er  
 mange skønne restauranter, som serverer velsmagende fisk  
 og skaldyr, også for de lokale. En dagstur til St. John er et  
 rigtigt godt bud på en uforglemmelig oplevelse med uforligne- 
 lige strande og maritim stemning.

Dag 14.  St. Thomas og hjemrejse 
 I løbet af eftermiddagen begynder hjemrejsen, der går via  
 Miami og London. 

Dag 15.  Ankomst til Danmark  
 I er hjemme i Danmark igen midt på dagen.

Fort Frederik, St. Croix

UDFLUGTSPAKKE TIL REJSEN 
Med vores danske rejseledere 

• St. Croix, byvandring i Christiansted med særlig fokus på 
 byens historiske bygninger

• St. Croix, ørundtur med bl.a. botanisk have, Frederiksted 
 og romdestilleri 

• St. Thomas, ørundtur med bl.a. udsigtspunkter, Magens Bay  
 og slut ved den gamle danske kirkegård i Charlotte Amalie 

Se deltaljer på side 11 - NB: Kræver udrejse en torsdag

Fort Christiansværn, St. Croix

Oplev 
to sider af 
St. Croix
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Storby- og strandferie
Denne rejse byder på en interessant kombination af storby og bountyøer. Rejsen begynder 
i New York, som unægteligt er en af verdens mest pulserende og fantastiske metropoler. 
Her er hele verden samlet på forholdsvis få kvadratkilometer, og der tales stort set alle 
sprog i gaderne, man kan komme hele verden rundt på menukortet og alligevel er byen så 
umiskendelig amerikansk. 

Her kan I nyde museer i den absolutte verdensklasse, smuk arkitektur i form af skyskrabere 
i glas og stål, og naturligvis masser af shopping, som ikke findes bedre noget sted i verden. 
I kan trække frisk luft i Central Park, byens kæmpestore åndehul, og måske gå en tur over 
den ikoniske Brooklyn Bridge.

Efter denne hektiske start sætter I jer i flyet med kurs mod St. Thomas og en helt anden 
scene. Her er det palmer og hvide strande, der tegner billedet. I skal bo ca 5 km uden for 
Charlotte Amalie i skønne Lindbergh Bay-bugten. Inde i byen kan I gå tur i gader, som stadig 
bærer danske navne, og spise gode måltider på byens mange restauranter, f.eks. i hyggelige 
Frenchtown, hvor der dufter godt af friskfangede fisk og skaldyr. Måske vælger I også at 
tage en heldagstur til smukke St. John, hvor jungle og nogle af verdens smukkeste strande 
kappes om opmærksomheden.

I tager efter fem nætter vandflyet til St. Croix, hvor I bor midt i Christiansted i gåafstand til 
byens seværdigheder, eller eventuelt lidt uden for byen, hvis I søger lidt luksus. Også på St. 
Croix er den danske historie allestedsnærværende. Byen er fyldt med interessante historiske 
bygninger, ikke mindst det smukt restaurerende Fort Christiansværn, og tæt på - ved Buck 
Island - kan I opleve et fantastisk liv under havets overflade. 
Kort sagt, storby, historie og badeferie i ét! 

NEW YORK
I New York kan I opleve en af ver-
dens flotteste skylines og alle ver-
dens nationaliteter samlet på få 
kvadratkilometer. 

Byen har et væld af seværdighe-
der, som f.eks. Empire State Buil-
ding, Statue of Liberty, Central 
Park og Museum of Modern Art, 
men den største attraktion af dem 
alle er det pulserende liv i gaderne. 
En slentretur i SoHo, shopping på 
5th Avenue, bohemeliv i Green-
wich Village - det bliver ikke bedre, 
hvis man kan lide storbyer.

New York og 
De Vestindiske Øer
15 dage

New York og DVI - British Airways
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ST. JOHN
ST. THOMAS

ST. CROIX

Charlotte
Amalie

Vandfly

Christiansted

New York

Frederiksted

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN

New York 3 nætter The Belvedere 

St. Thomas 5 nætter Lindbergh Bay Hotel 

St. Croix 5 nætter Sugar Apple B&B 
Hotel on the Cay +

DET ER MULIGT AT VÆLGE ANDRE HOTELLER 
Se side 24-34 og stjernegaard.dk. Det er en god ide at tale med vores rejsekonsulenter, som er 
specialister i Vestindien, så du får det hotel, der passer bedst til dine ønsker. Ring til os på 4526 0000.

 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige  
pris afhænger af rejseperiode, fly- og 
hotelkapacitet

Børnepriser: Børn under 12 år baseret på 
egen eller i delt seng og i forbindelse med 
rejse med to voksne

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 20.000 - 23.500

Børnepriser Fra kr. 9.000

Individuel rejse - valgfri afrejsedag 
Tillæg for rejser over jul/nytår, karneval samt 
påske – se stjernegaard.dk                   

Inkluderet i prisen

Fly t/r København - New York - St. Thomas/
St. Croix på økonomiklasse via London 

Lufthavnsskatter og afgifter

13 nætter uden forplejning

6 x morgenmad hvis ophold på  
Sugar Apple B&B, St Croix

3 bådbilletter til/fra stranden på St. Croix

Vandfly St. Croix - St. Thomas

Dansk rejselederassistance på St. Croix  
og St. Thomas 

Ikke inkluderet i prisen

Udflugtspakker

Forplejning, drikkevarer, drikkepenge 
og personlige udgifter 

Øvrige transporter

Rejseforsikring

Esta-godkendelse til USA
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Ruten og nogle af højdepunkterne
 
Dag 1.  Danmark - New York. 
 I forlader København eller Billund om morgenen og lander i  
 New York sidst på eftermiddagen. Her tager I en taxa ind til  
 Manhattan og indlogerer jer midt i det hele. I er nu klar til  
 at gå ud i gaderne og lade jer omslutte af skyskrabere, gule  
 taxaer og folk fra hele verden.

Dag 2-3. New York.  
 New York har uendeligt meget at byde på inden for kunst,  
 kultur, shopping og spændende restauranter, men en af  
 byens største attraktioner er ”peolpe watching”, fordi hele  
 verden synes at være samlet i New York. 
 
 Byen har også mange legendariske museer, heriblandt  
 Museum of Modern Art, Guggenheim og det legendariske  
 Museum of Natural History, der er med i utallige filmscener.  
 Og så skal vi jo ikke glemme alle butikkerne. Der findes  
 ikke noget, man ikke kan købe i New York, hvad enten det  
 er på den fashionable 5th Avenue, i de små gader i SoHo  
 eller evt. i outletbutikkerne uden for byen. 
 
 Gå eventuelt en tur over den berømte Brooklyn Bridge eller  
 på den nedlagte højbane, og selvfølgelig i den smukke Cen- 
 tral Park, byens kæmpestore, grønne lunge. Om aftenen  
 kan I vælge mellem restauranter fra alle verdens køkkener.

Dag 4. New York - St. Thomas. 
 I flyver syd på til St. Thomas, hvor I skal bo ved den skønne  
 Lindbergh Bay-strand lidt uden for Charlotte Amalie. Glæd  
 jer til den første dukkert i Det Caribiske Hav.

Dag 5-8. St. Thomas. 
 Den skønne strand ved Lindbergh Bay kalder på jeres  
 opmærksomhed, og herudover kan I besøge stranden ved  
 Magens Bay, som ofte havner på listen over verdens 10  
 smukkeste strande.  
 
 Som afveksling til stranden kan I gå på opdagelse i Char- 
 lotte Amalies brostensbelagte gader. I kan besøge Fort  
 Christian, der blev bygget af danskerne helt tilbage i 1672  
 og gå op ad de 99 trin til Crown House og Guvernørhuset,  
 hvor de røde skilderhuse stadig pynter udenfor.  
 
 En dagstur til St. John er også et godt bud på en uforglem- 
 melig oplevelse. Øen er måske den smukkeste af De Vest- 
 indiske Øer, og her finder I bl.a. den paradisiske strand  
 Trunk Bay, der også er på Top10-listen.  
 
 På St. Thomas kan vi anbefale jer at spise middag i Charlotte  
 Amalies Frenchtown - her er mange skønne restauranter,  
 som serverer velsmagende fisk og skaldyr, også for de lokale.

Dag 9. St. Thomas - St. Croix 
 I går om bord i et lille vandfly og flyver til St. Croix, hvor I  
 skal bo fem nætter i Christiansted, eller evt. lidt udenfor  
 byen, hvis I ønsker at bo ved stranden.

Dag 10-13. St. Croix  
 Oplev byens historiske område med bl.a. det smukt istand- 
 satte Fort Christiansværn og Guvernementshuset, hvor  
 Peter von Scholtens ånd svæver gennem de smukke sale.  
 
 Herudover er det næsten et must at besøge marinenational- 
 parken ved Buck Island, som kun ligger en kort sejltur væk.  
 Her kan I snorkle i det klare vand og se spændende fisk og  
 gå en tur på den øde ø. Christiansted er rigtigt godt med  
 på den kulinariske front – glæd jer til at spise dejlig mad  
 under den varme tropehimmel og til en kop kaffe eller  
 måske en Rum Punch på  havnepromenaden.

Dag 14.  St. Croix og hjemrejse  
 I løbet af eftermiddagen begynder hjemrejsen, der går via  
 Miami og London. 

Dag 15.  Ankomst til Danmark

Fort Christian, Charlotte Amalie 

New York er den perfekte kontrast til De Vestindiske Øer. Lad jer omslutte af 
skyskrabere, lysreklamer og Yellow Cabs.

Tag evt. 
ekstra dage i

New York
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HOTEL KING CHRISTIAN 
Dette turistklassehotel var oprindeligt et pakhus og har den bedste 
beliggenhed i byen. Det ligger på havnepladsen nær fortet og Vejer-
huset med udsigt ud over vandet og Protestant Cay i bugten. King 
Christian er en del af den blok, der udgør bycentrum, og der er kun 
kort gå-afstand til restauranter og butikker, men hotellet har også 
selv noget at byde på. På hotellet finder I en kaffe- og isbar samt 
Caroline's Café, der serverer morgenmad og frokost. For enden af 
bygningen finder I desuden den hyggelige bar Breakers Roar Tiki Bar.

Alle værelser har aircondition, tv, telefon, strygejern samt køleskab. 
Superior-værelserne, som vi udelukkende benytter, har desuden 
balkon, hvor man kan sidde og nyde udsigten over havet. Der er 
ingen elevator på hotellet.Der er en lille gårdhave med pool og lig-
gestole. Har man lyst til en svømmetur i havet, tager man den lille 
båd i havnen, som på to minutter sejler ud til Protestant Cay, der har 
den dejligste sandstrand og rent, klart vand. 

Vi gør opmærksom på, at Hotel King Christian er lidt slidt i kanten, 
og servicen til tider kan være mangelfuld, men hotellet har den ab-
solut bedste beliggenhed i Christiansted, hvilket gør det til et af 
vores populære hoteller i budgetklassen. Hotellet har dog fået nye 
ejere i 2021, som har renoveret receptionen og poolområdet, og 
værelserne er også løbende i gang med at blive renoveret. 

Superior værelse

Foran Hotel King Christian ligger båden, der på 2 min. sejler til Protestant Cay. Copyright: Steffen Larsen

Hoteller
St. Croix, Christiansted

! Hvis I bor i Chistiansted, er 
det oplagt at benytte den 
skønne sandstrand ved Hotel 
on the Cay. Sejlturen derud 
tager kun et par minutter.
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SUGAR APPLE BED & BREAKFAST 
Sugar Apple Bed & Breakfast er en lille cari-
bisk perle, en lille hemmelighed i byen og en 
af vores absolutte favoritter i Christiansted. 
Dette skønne bed & breakfast-sted ligger 
i gåafstand fra alt i Christiansted og har til 
huse i en historisk bygning, der stammer helt 
tilbage fra 1780. Stedet er naturligvis istand-
sat og moderniseret, så det lever op til alle 
krav om en tidssvarende feriebolig. 

I vil nyde stemningen i det hyggelige hus og i gårdhaven, som har en 
mindre saltvandspool samt morgenmadsrestaurant, hvor der ser-
veres continental morgenmad bestående af bagels, muffins, kaffe 
og te.

Sugar Apple Bed & Breakfast er vores faste hotel på grundpakken 
på de fleste af vores rejseforslag. Vi benytter først og fremmest de 
værelser, der ligger omkring poolen og i haven, hvor der også er 
mulighed for, at 3 og 4 personer kan bo sammen. Værelserne er 
smagfuldt indrettet med hver deres særpræg. Alle har et mindre 
køkken og mange gode faciliteter, herunder smart-tv.

Standardværelse

Hoteller
St. Croix, Christiansted

En caribisk
perle i

Christiansted
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HOTEL ON THE CAY +

Dette hotel har en unik beliggenhed på den 
lille ø Protestant Island, som ligger lige ud 
for Christiansteds havnepromenade. Hotel-
lets lille båd sejler i pendulfart ind til Chris-
tiansted - overfarten tager højst et par 
minutter (båden sejler til midnat og kan 
derefter tilkaldes). Hotellets gæster har gra-
tis transport med båden.

Værelserne er gode med en stor dobbeltseng eller to queensize-
senge, et lille tekøkken med service, kaffemaskine, køleskab og  
mikroovn og et udmærket badeværelse.

Alle de værelser, vi bruger, har balkon og skøn udsigt ind over den 
idylliske havn i Christiansted. Hotellet har en rigtig god offentlig 
strand, som også benyttes til lokale arrangementer. Det kan f.eks. 
være med mad på grillen, hvor steelbands og Mocko Jumbie-dansere 
(Jomfruøernes berømte stylte-dansere) sørger for den musikalske 
underholdning.

På stranden ligger en strandbar, der har åbent til kl. 22. Der er mu-
lighed for at købe grillmad i løbet af dagen.

Copyright: Steffen Larsen

Superior værelse

Kun 2 min. 
sejlads fra 

Christiansted

Hoteller
St. Croix, Christiansted
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HOTEL CARAVELLE 
Caravelle er et af de klassiske hoteller i 
byen. Det er beliggende i den blok, der 
udgør bycentrum med gavlen til havne-
fronten med delvis udsigt over bugten og 
havet. 

Vi benytter de gode Superior-værelser med 
havudsigt eller delvis hav- eller pool udsigt 
(bemærk, at vinduerne ikke kan åbnes). 
Hotellet har i øvrigt en af de hyggeligste 
udendørs restauranter i Christiansted, Rumrunners, som ligger di-
rekte til havnepromenaden 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 swimmingpool på hotellet og flere butikker i blokken.

Alle 43 værelser er lyse og rummelige og har aircondition, gratis wifi, 
tv, telefon og køleskab. Hotellet har sammenhængende værelser til 
familier. 

Caravelle ligger ned til havnefronten

Deluxe-værelse med harbour view

Hoteller
St. Croix, Christiansted

Restauranten Rumrunners

Dejligt 
hotel - god 
beliggenhed
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THE BUCCANEER 
The Buccaneer er efter vores mening  
St. Croix’ bedste hotel. Det ligger 10 minut-
ters kørsel fra Christiansted og har tre  
dejlige, private strande, swimmingpool, otte 
tennisbaner, 18 hullers golfbane, vand-
sportsfaciliteter og sågar egen historisk suk-
kermølle. Den store, lyserøde hovedbygning 
er opført i kolonistil med restaurant, bar og 
butik. Ved poolområdet finder I desuden 
den hyggelige restaurant Beauregard.

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-værelser 
beliggende i hovedbygningen, men hotellet har mange værelseskat-
egorier, bl.a. Luxury Ocean View-værelser (også kaldet 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. Vi kan 
også anbefale opgradering til Deluxe Ocean Front-værelser, der 
ligger helt ned til vandet, bemærk dog, at vejen til restauranten i 
hovedbygningen er stejl. 

Great House Ocean View-værelse

Hoteller
St. Croix

St. Croix’
bedste
hotel
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COTTAGES BY THE SEA 
Cottages by the Sea er et virkeligt charme-
rende hotel, der består af 19 værelser 
fordelt i mange forskellige og meget vel-
holdte pastelfarvede træbygninger.

Der er en rigtig caribisk beach house-stemn-
ing over stedet, og hotellet ligger direkte på 
den bedste strand på St. Croix. Sandet er 
hvidt og fint, og vandet er krystalklart med 
gode snorkel- og dykkermuligheder. 

Hotellet har flere værelsestyper, der enten har udsigt til haven eller 
stranden. Næsten alle værelserne har et veludstyret køkken, hvor 
man kan lave rigtig mad, hvis man har lyst til det. Lige ved siden 
af hotellet ligger en udmærket restaurant. Værelserne har en lille 
terrasse og bl.a. aircondition, kabel-tv, gratis internet og hårtørrer.

Hotellet ligger ca. 1 km fra Frederiksted, og de har gode cykler, man 
kan låne. Cottages by the Sea er indbegrebet af et caribisk "geta-
way", hvor man kan nyde det skønne klima og det fantastiske vand 
i charmerende og afslappende omgivelser. Vi anbefaler, at man lejer 
en bil, så man også kan komme rundt og opleve resten af øen.

Bemærk: Transport mellem lufthavn-hotel-vandfly er aldrig inklu-
deret ved ophold på Cottages by the Sea

Bo på
St. Croix’ 
bedste 
strand

Hoteller
St. Croix, Frederiksted

Alle hytter er individuelt indrettet

Beach house-stemning på St. Croix bedste strand
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LINDBERGH BAY HOTEL
Dette hotel, som oprindeligt fungerede som 
hospital for søværnet, ligger med smuk ud-
sigt ind over stranden ved Lindbergh Bay 
og tæt på den internationale lufthavn, 
hvorfor støj på påregnes i dagtimerne. Det 
bør dog ikke skræmme den budgetoriente-
rede gæst, idet hotellet har dejlige værel-
ser, frodige omgivelser og et poolområde 
med udsigt til havet.

Liggestole og parasoller er opstillet på hotellets platform ned mod 
vandet, og det er muligt at bade i Det Caribiske Hav herfra. Ønsker 
man at benytte en større og bedre strand, kan man tage shuttle-
bus fra hotellet til søsterhotellet Emerald Beach Hotel, hvor man 
kan bruge stranden, strandstole, poolen og alle hotellets facilite-
ter. Værelserne er velindrettet med gode faciliteter, og alle har egen 
balkon eller terrasse. Værelserne er fordelt på hovedbygningens to 
etager samt i Seawing- og Cottage-bygningen. Herudover har hotel-
let nogle større Villa-værelser med tekøkken, der ligger højt i terrænet 
og med smuk udsigt over havet. Forhør om pris på disse værelser.

Hotellet har egen restaurant, som serverer morgenmad og mid-
dag. Det er muligt at gå til søsterhotellet på under 10 minutter (ca. 
800 meter), og der er ca. 2 km fra Lindberg Bay Hotel til hoved-
vejen, hvorfra 1-dollar-taxaerne kører ind mod Charlotte Amalie.

Beach house-stemning på St. Croix’ bedste strand

Et godt valg 
til prisbeviste 

gæster

Hoteller
St. Thomas, tæt på Charlotte Amalie
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EMERALD BEACH RESORT 
Et strandhotel beliggende direkte på Lindbergh Bay-stranden - en af 
St. Thomas’ bedste strande. Hotellet ligger tæt på lufthavnen, og støj 
må derfor påregnes, men der flyves ikke om natten. Emerald Beach 
er slidt i kanten, og servicen er "caribisk", det vil sige lidt afhængig 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, restau-
rant og service desk for vandsport: scuba-diving, snorkling, surfing 
og sejlbåde. Der er også håndklædeservice. Hotellet ligger 4 km fra 
Charlotte Amalie, og det er nemt at komme ind til byen med en-dollar 
taxa (ikke aften). 

Der serveres a la carte-morgenmad og i højsæsonen, ofte også buf-
fet, enten "continental" med bl.a. brød, kaffe og te eller "full Ameri-
can breakfast", som derudover også inkluderer f.eks. æg og bacon. Vi 
anbefaler, at man, hvis det er muligt, tager buffetten, de dage, hvor 
man skal på udflugt med rejselederen, så man ikke er afhængig af 
køkkenets hastighed. 

Emerald Beach Resort er et godt valg til jer, der ønsker at bo i nær-
heden af Charlotte Amalie og samtidigt ved stranden.

Hoteller
St. Thomas, tæt på Charlotte Amalie 

BELIGGENHED
Emerald Beach Resort  

ligger 4 km fra Charlotte 
Amalie på Lindbergh Bay-

stranden, som er øens bed-
ste hotelstrand. Støj fra den 

nærliggende lufthavn 
må dog påregnes

Alle værelser har hel eller delvis havudsigt
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WINDWARD PASSAGE 
Har I ikke behov for at bo ved stranden, så er 
Windward Passage et godt bud. Hotellet lig-
ger med fantastisk udsigt over Charlotte Ama-
lies smukke naturhavn, hvor vandflyveren fra 
St. Croix lander tæt på havnemolen, og hvor 
de store, strømlinende krydstogtskibe ligger 
til kaj i det fjerne. Hotellets fire længer danner 
en gårdhave med swimmingpool, restaurant 
og bar.

Hotellet ligger desuden i nær gå-afstand til St. Thomas' mange told-
fri butikker og til Frenchtown, som frister med gode restauranter og 
barer i yndige caribiske træhuse. Der tilbydes gratis shuttlebus til 
Magens Bay-stranden ud om formiddagen og hjem om eftermidda-
gen.

Hotellet har 150 velindrettede værelser og suiter med gratis trådløst 
internet, og Stjernegaard benytter kun værelserne med havneudsigt 
og fransk altan. 

Man må påregne støj fra vejen ved havnefronten, men hotellet er 
et godt valg til dem, som foretrækker at bo i byen tæt på det hele. 

AT HOME IN THE TROPICS B&B 
Denne lille oase i Dronningens Gade, Char-
lotte Amalie er en sand perle! At Home in 
the Tropics er et dejligt Bed & Breakfast, 
der ligger i historiske rammer i en bygning 
fra 1803, som oprindeligt blev brugt som 
barak for den danske guvernørs livvagter.
Den nuværende ejer, Jessica fra New Jersey, 
faldt for stedet, mens hun holdt ferie, og 
hun realiserede herefter sin livsdrøm om at 
drive et lille B&B i troperne.

Her er kun fire værelser, alle smukt indrettet med enkle virkemid-
ler. To af værelserne har en fælles balkon, og to har vindue (ingen 
balkon). Alle fire værelser er med kingsize-seng og alle har smuk 
udsigt over Charlotte Amalie. Hver dag serverer Jessica en lækker, 
frisk morgenmad for sine gæster med hjemmelavede specialiteter.

At Home in the Tropics ligger på vej op mod Guvernørboligen, og 
dermed i gåafstand fra shopping og mange gode restauranter. Be-
mærk, at der er mange trapper fra byen til hotellet, hvorfor hotellet 
ikke er velegnet til bevægelseshæmmede. Hotellet har en lille pool, 
hvor man kan slappe af efter dagens oplevelser. Ønsker man at bo i 
byen, kan vi ikke anbefale et bedre sted end At Home in the Tropics.

Bemærk: ingen børn under 10 år. Rygning er ikke tilladt hverken 
ude eller inde.

Hvis I 
ønsker at bo 
tæt på byen

Bed & 
Breakfast - 

bestil i 
god tid

Ocean view King Room

Hoteller
St. Thomas, Charlotte Amalie
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ST. JOHN INN ()

Denne lille perle af et hotel ligger i gå-
afstand fra den hyggelige stemning i cen-
trum af Cruz Bay med butikker, restauran-
ter, strand og den lille havn. Når freden 
sænker sig over øen og dagsturisterne er 
taget hjem, serverer hotellet drinks på den 
hyggelige terrasse med fantastisk udsigt til 
solnedgangen. 

Hotellet består af et antal små bygninger 
og alle værelserne er forskellige. Det er malet i karakteristiske, glade 
caribiske farver og tilbyder både standardværelser og suiter, nogle 
af dem med et lille køkken, så man har mulighed for at lave mad 
selv. 

Alle værelser har køleskab og kaffemaskine. Der er gratis trådløst 
internet på hotellet. Her har I muligheden for at bo på det idylliske 
St. John med verdens smukkeste strande, skønne restauranter og 
barer og et ukompliceret øliv inden for rækkevidde til en rimelig pris.

Hoteller
St. John, Cruz Bay

Vi er 
vilde med 

St. John Inn

Standardværelse
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Hoteller
St. John, Cruz Bay

GALLOWS POINT SUITE RESORT 
Et virkelig dejligt og meget smukt beliggende 
hotel med skønne lejligheder ca. 500 meter 
fra Cruz Bay men i gåafstand til gode restau-
ranter og hyggeligt byliv. Lejlighederne ligger i 
toetagers træbygninger og er individuelt ind-
rettet i typisk amerikansk stil. 

Alle har fuldt udstyret køkken, opholdsrum, 
badeværelse og soveværelse. Af faciliteter 
bør nævnes tv, telefon, loftsvifte, aircondition, sikkerhedsboks, hår-
tørrer, strygejern, terrasse eller balkon. Nogle af lejlighederne har 
udsigt mod havet, mens andre vender ind mod Cruz Bay.

Hotellet har en dejlig parkagtig have med trapper ned til en lille 
privat klippestrand med gode snorklemuligheder. I svømmeafstand 
fra stranden ligger en ponton i vandet, hvor man kan sole sig og øve 
hovedspring. Lejlighederne har desuden en fælles swimmingpool 
med liggestole og udsigtsterrasse og en reception. Gallows Point 
Suite Resort er et rigtigt godt valg på St. John for familier (dog ikke 
børn under 5 år), som ønsker god plads og mulighed for at lave mad 
selv. Hotellet har naturligvis håndklædeservice og henter desuden 
sine gæster ved færgen og kører dem til hotellet.

Bemærk: Hotellet tillader ikke børn under 5 år.

CRUZ BAY BOUTIQUE HOTEL ()

Dette hyggelige lille hotel ligger midt i Cruz 
Bay, den lille by hvor færgen fra St. Thomas 
lægger til, i gåafstand til byens restauran-
ter og cafeer. Den personlige service på 
hotellet står David og Denise for - de kom 
til St. John fra Canada i 2009 for at blive 
gift og endte med at købe det lille byhotel, 
som de nu driver.

De 16 værelser er charmerende indrettet i dejlige lyse farver med 
queensize-seng, fladskærms-tv, gratis internet, køleskab, aircondi-
tion og et dejligt badeværelse. En forholdsvis simpel morgenmad 
bestående af kaffe, te og sødt brød er inkluderet i prisen og ind-
tages på terrassen på første sal. I bygningens stueetage ligger en 
restaurant, som dog ikke er en del af hotellet.

Lidt støj fra en nærliggende bar kan forekomme om aftenen. Det ta-
ger ca. 20 minutter at gå til to fantastiske strande, Solomon Beach 
og Honeymoon Beach, som kan tilfredsstille selv de mest krævende 
strand-fans. Man går ad en smuk natursti derud. Man kan også for 
et rimeligt beløb tage taxa ud til øens mange skønne strande. 

St. John besøges af rigtigt mange dagsturister - har I lyst til at op-
leve øen, når freden sænker sig, og dagsturisterne er taget hjem, så 
er Cruz Bay Boutique Hotel et rigtigt godt valg.

Skønne 
lejligheder 
 med god 

plads

Hyggeligt 
hotel i 

centrum

Ocean View Upper-lejlighed
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Danske rejseledere på De Vestindiske Øer 
Stjernegaard arrangerer hvert år krydstogtrejser til Caribien, som kombine-
res med ophold på De Vestindiske Øer. Krydstogterne, der er plukket ud 
af Celebrity Cruises’ og Royal Caribbeans program, der udgår fra San Juan, 
Puerto Rico.

Efter ca. en uges krydstogtet i det sydlige Caribien, flyver I til St. Thomas 
og/eller St. Croix, hvor I fortsætter eventyret på land. På begge øer har I 
glæde af vores fastboende danske rejseledere, som arrangerer udflugter til 
spændende steder. Udflugterne på De Vestindiske Øer (bortset fra St. John-
udflugten) er inkluderet i rejsens pris. 

Se rejserne på stjernegaard.dk

AFREJSE FRA 
NOVEMBER 
TIL APRIL 

Se priser og datoer
på stjernegaard.dk

Det bedste af Caribien: 
Krydstogt kombineret med ophold på 

De Vestindiske Øer
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