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Kære læser

Hos Stjernegaard Rejser er mantraet stadig klart: Verden er vidunderlig. 

De seneste to års covid-19 har dog lagt betydelige snubletråde ud i vores forsøg på 
at udforske vores fantastiske klode. Men vi er overbeviste om, at vi nu ser mod bedre 
rejsetider. Det er tid til at drømme igen. 

I dette inspirationsmagasin har vi samlet det allerbedste, Stjernegaard kan tilbyde, når 
det gælder oversøiske rejser. Her er vores klassiske og altid populære destinationer 
som Bali, De Vestindiske Øer, Thailand, Cuba og Vietnam. Store rundrejser i USA og 
Sydamerika. Luksuriøse krydstogter til det meste af verden og en perlerække af nyheder 
som individuelle rejser til Mexico, et eksotisk eventyr til Zanzibar og et krydstogt til Seychellerne. 

Så lad dig inspirere og lad os hjælpe dig med at få sat flere knappenåle i verdenskortet. Hvad enten du ønsker at 
rejse i grupper med dansk rejseleder eller på en individuel rejse, så kan vores dygtige rejsekonsulenter hjælpe dig 
med at få lige præcis den rejse, du går og drømmer om. Søger du en rejse til Europa, kan du bestille vores særskilte 
magasin herom på vores hjemmeside.

Vi er stolte af at have en meget høj kundetilfredshed, hvilket forpligtiger og får os til at anstrenge os endnu mere. 
Vi gør os umage, går op i detaljerne og besøger alle de lande, vi laver rejser til. Det er din garanti for, at du køber 
lige præcis den rejse, der passer til dine ønsker og behov. En rejse, som beriger og skaber glæde.

Vi er naturligvis af den overbevisning, at en rejse skal bookes gennem et rejsebureau. Det sparer dig for megen 
tid, og det sikrer dig, at du får valgt de rigtige flyselskaber, hoteller og oplevelser. Og har du valgt en rundrejse med 
vores danske rejseledere, så er der garanti for, at du kommer til at opleve noget ud over det sædvanlige og vender 
beriget hjem. Og sidst men ikke mindst er du gennem pakkerejseloven garanteret dine penge retur, hvis noget 
mod forventning skulle gå galt.

Verden er vidunderlig. Den ligger stadigvæk derude og venter på at blive udforsket eller genopdaget. Lad dig inspirere 
og lad os hjælpe dig på vej til din næste drømmerejse.

God læselyst 

Per Møller Jensen
Administrerende direktør
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DIN GENVEJ TIL MERE
INSPIRATION!

Ved hver rejse i magasinet finder du en 
sorthvid firkant, en QR-kode, som er en 
slags stregkode, der leder dig direkte til 

den specifikke rejse på vores hjemmeside. 

Åbn dit kamera på din smartphone eller 
tablet og hold det over firkanten. Når dit 

kamera genkender QR-koden, kan du 
trykke og blive sendt direkte videre.

Prøv at teste det her!

DIN GARANTI FOR 
STORE OPLEVELSER

Vi elsker at rejse! Og vi elsker at dele vores 
rejseoplevelser med jer. Vi lytter, planlæg-
ger og tager hånd om alt det praktiske, så 
du kan læne dig tilbage i flysædet med ro i 
sjælen og glæde dig til en velplanlagt ferie. 

Vi er medlem af Danmarks Rejsebureau 
Forening, dækket af Rejsegarantifonden, 
og du er naturligvis omfattet af loven om 

pakkerejser, når du køber en rejse hos os.

VORES REJSER INSPIRATION
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Her er Stjernegaard
Vi er et rejsebureau med store ambitioner. Vi udvikler kun rejser til lande, vi kender
indgående, og vi stræber efter at have Danmarks højeste kundetilfredshed og
bevare den personlige kontakt med vores gæster. Vores vigtigste ambition er
utvivlsomt, at du får så fantastisk en oplevelse, at du gerne vil rejse med os igen.

I mere end 30 år har vi sendt eventyrlystne danskere ud i den store verden. Fra
Nilkrydstogtet i Egypten til de historiske Vestindiske Øer og livsnyderdrømmen
på Bali. Vi lægger et stort arbejde i at udvikle vores egne rejser, og vi bliver aldrig
færdige med at forny os selv og vores repertoire. Vi arrangerer både rundrejser
med dansk rejseleder til det meste af verden, individuelle rejser til storby, strand
og uspoleret natur samt krydstogter til alle verdensdele.

Vores rundrejser bliver ledet med sikker hånd af nogle af Danmarks bedste
rejseledere, der er eksperter på netop deres destinationer. De formidler og
engagerer vores gæster på et exceptionelt højt niveau og sikrer, at alle vender
beriget hjem fra rejsen. Vi rejser kun i små grupper på minimum 10 og maksimum
25 deltagere for at bevare den nære relation og skabe de bedste forudsætninger
for rejseoplevelsen.

Rejser du på en individuel rejse, er opgavefordelingen helt klar: Vi tager os af
alt det praktiske med transport, hotel og fly, mens du tager dig af de fredfyldte
øjeblikke og store oplevelser. Du kan naturligvis finpudse eller skræddersy
din helt personlige rejse, så du på bedste vis sanser verden, som du ønsker.

Vi er stolte af at have en meget høj kundetilfredshed, hvor 90% af vores gæster
klart vil anbefale os. Det forpligter og får os til at anstrenge os endnu mere. Vi
evaluerer alle rejser nøje – blandt andet på baggrund af vores gæsters erfaringer.

Vi har til huse på Folke Bernadottes Allé i København i den smukke, gamle
fragtterminal ved Østerport Station, hvor du til enhver tid er velkommen til at
svinge forbi til en kop kaffe, en snak om drømmerejsen eller til et af vores
mange rejseforedrag. Vi glæder os til at se dig på kontoret – eller på et af verdens
vidunderlige rejsemål!

Fremragende

Baseret på mere end 1.500 anmeldelser

INDIVIDUELLE REJSER OG MAGELØSE OPLEVELSER 
Lad dig inspirere af vores velafprøvede rejseforslag eller skræddersy 
din egen rejse fra bunden. Vores erfarne rejsekonsulenter sidder klar 
til at navigere mellem dine rejsedrømme, hvad end du ønsker mere tid i 
strandkanten eller storbyen. Uanset hvad du foretrækker, ordner vi alt 
det praktiske som fly, transport, hoteller og udflugter. På den måde er du 
sikret høj kvalitet og en sikkerhed for en vellykket rejse, når du begiver dig 
på eventyr på egen hånd. 

Vores Mageløse Oplevelser-koncept omfavner de bedste elementer fra 
den individuelle rejse: En veltilrettelagt rute i et spændende rejsemål, tid 
til afslapning så vel som store oplevelser og nøje udvalgte hoteller. Her 
rejser du i selskab med en lille rejsegruppe. I bor på de samme hoteller, 
deler transporten i mellem og kan tilkøbe udflugter, der er eksklusive for 
Stjernegaards gæster. På den måde får du høj kvalitet til en rigtig god pris.

 Velprøvede rejseforslag til hele verden

 Skræddersy din egen rejse

 Hjælp med alt det praktiske

 Små grupper á 10-25 deltagere

 Mange udflugter til lands inkluderet

 Nøje udvalgte rederier og skibe

KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER
Krydstogtet egner sig til dig, der er sulten på eventyr, har en appetit på 
livet og en smag for luksus og forkælelse. Rejser du med dansk rejseleder, 
får du de store oplevelser fra den klassiske rundrejse uden at skifte hotel 
en eneste gang. 

Eksperten er med på hele rejsen og holder foredrag ombord, inden I 
lægger til lands og tager på udflugter, der er eksklusive for Stjernegaards 
gæster. Du kan også tage på individuelle krydstogtrejser, hvor du ud-
forsker verdenshavene i dit eget tempo. 

Uanset hvad du foretrækker, er der velvære, højt serviceniveau og 
kulinariske oplevelser i sigte. Vores foretrukne rederier – Celebrity Cruises 
og Royal Caribbean – sejler med 4-stjernede luksuslinere med mange 
specialrestauranter og barer, underholdning og aktiviteter ombord. 

Rejs med Stjernegaard

RUNDREJSER MED DANSK REJSELEDER 
Vores rundrejser med dansk rejseleder er forfinet over mange år med 
minimeret transporttid og velvalgte hoteller. Ruterne går til rejsemålets 
største seværdigheder, men der er samtidig lagt pauser ind, så alle får 
sjælen med, og oplevelserne bundfælder sig.

Vi rejser kun i små grupper á 10-25 deltagere, så vi i fællesskab kan 
komme gnidningsfrit gennem det indholdsrige program. Den lille gruppe 
betyder også, at vi kan komme til, hvor andre ikke kan. 

Vi mener selv, at vi har Danmarks bedste rejseledere. Nogle bor ude i 
verden, mens andre rejser med gruppen hjemmefra. Alle har et stort 
kendskab til destinationerne, som sikrer, at vi kommer ind til de auten-
tiske og mindeværdige oplevelser bag kulisserne. I deres selskab vender 
du med garanti beriget hjem.  

 Små grupper á 10-25 deltagere

 Erfarne, lokalkendte rejseledere

 Forfinede og veltilrettelagte ruter

Hvilken rejsetype er du?
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Stjernegaard arrangerer rundrejser, krydstogter og individuelle rejser til hele verden. 
Vi har mere end 260 rejser fordelt på over 60 destinationer. Du kan læse mere om den 
enkelte rejse eller destination og finde inspiration til dit næste eventyr på vores hjemme-
side. Her kan du også bestille vores særskilte magasin om vores rejser til Europa. 

JORDEN RUNDT

Bali: Vores team af dansktalende 
balinesere står klar til at vise dig 
Gudernes Ø fra vandfald og tropeskov 
til sandstrand og koralrev på 
rundrejser eller på egen hånd med 
udflugter.

Borneo: Gigantiske træer i regnskoven 
og idyllisk mangroveskov gemmer på 

et af verdens mest fantastiske dyreliv. 
Orangutanger, næseaber, solbjørne og 

pygmæelefanter i sigte!

Thailand: Det bedste af Asien i 
ét! Et drømmeland af mad, kultur 

og strand venter dig. Rejs på 
egen hånd eller i selskab med 

fastboende danske rejseledere. 

Japan: Solgudens ørige er en 
drømmedestination! Oplev 
teknologiens vugge i hippe Tokyo, 
kejserens Kyoto og historiens 
Hiroshima på rundrejse eller krydstogt 
med dansk rejseleder. 

Vietnam: Sejl over og overnat i 
Halongbugten mellem kalkstensøer, 

fordriv tiden på magiske Phu Quoc 
eller oplev sjælen af Asien på 

rundrejse med dansk rejseleder eller 
på egen hånd.

Grønland: Langt mod nord finder 
vi nogle af klodens største eventyr. 
Oplev midnatssolen over isfjeldene, 
nordlyset på himlen eller den totale 
stilhed på indlandsisen på egen hånd 
eller med dansk rejseleder. 

Portugal: Oplev Douro, 
den gyldne kyst i Algarve, 

Lissabons smilehuller eller 
Azorernes farver på egen hånd 

eller med dansk rejseleder.

Det Indiske Ocean: Paradisdrømmen 
om kridhvide sandstrande, farverigt 
koralrev og endeløst havblik 
findes her. Maldiverne, Mauritius, 
Seychellerne og Zanzibar indbyder til 
livsnyderi.

De Vestindiske Øer: Kombinér 
dansk historie med tropisk paradis 
i Det Caribiske Øhav i selskab med 
fastboende, danske rejseledere, 
der kender øerne som ingen andre.

Australien & New Zealand: 
Kombinér landene på jordens 

underside på krydstogt eller oplev 
 operahuset, outbacken og fjord- 

landet én ad gangen på rundrejse. 

Cuba: Driv gennem Havanas gader 
i amerikanerbilen og nyd en drink 

på Hemingways stamsted, inden du 
krydser Viñalesdalen på hesteryg 

eller daser på stranden. 

Sydafrika: Stik syd venter vinoplevelser, 
togrejser over savannen, skelsættende 
politisk historie og safariture. Mød det 
hele på rundrejse eller individuel rejse til 
Regnbuelandet. 

Nordamerika: Udforsk den storslåede 
natur i Canada på rundrejse eller 

krydstogt eller det farvestrålende 
USA fra sydens sol, vestkystens 

nationalparker til Alaskas vildmark.

Peru: Stå ansigt til ansigt med et 
af verdens vidundere, inkaernes 
forhistoriske Machu Picchu, sejl 

mellem de vulkanske Ballestasøer og 
udforsk Nazcaørkenens mytiske linjer.

Kaphorn: Rund Verdens Ende ved Chile 
og Argentina på drømmekrydstogt eller 

besøg Ildlandet med søløvekolonier, 
indianerkultur og vandfald på  

rundrejse eller individuel rejse. 

HUSK 
Vi har over 

260 rejser til 
mere end 60

destinationer
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Her er vores
Verden

Vi gør tingene lidt anderledes. Turistfælderne og de tætpakkede strande er stuvet af vejen, 
så du i stedet kommer helt ud i krogene og stifter bekendtskab med det helt særlige.  

BALI BAG FACADEN 
Vi har et par esser i ærmet på 
Gudernes Ø, så du kan bade i 
vandfald og blive vidne til øens 
hjertevarme på et helt andet plan. 
Kom med bag facaden fra side 12. 

DET THAILAND, VI KENDER
Strandferie af højeste karat og moderne storby-
liv mikset med Østens mystik. Vi har rejser til alle 
Thailands farver. Læs mere fra side 20. 

MED KURS MOD PARADIS
Begrav tæerne i puddersand og 
fordyb dig i en ildrød solnedgang 
over paradisøerne i Det Indiske 
Ocean. Vi sætter kursen på side 46.

TEMA I VORES VERDEN

EN REJSE GENNEM SKYERNE  
Oplev Canadas Vilde Vesten-natur fra togkupéen 
på strækningen gennem skyerne med Rocky 
Mountaineer-toget. Kom med ombord på side 52. 

LATINAMERIKANSKE LÆKKERIER 
Udforsk en verden af grønt i Costa Rica.  
Regn- og tågeskove og vandfald malet i 
azurblå. Se til den store natur på side 63. 
 

KRYDSTOGT MED EKSPERTERNE
Se verden fra søsiden med dansk rejse-
leder. Udflugter til lands og forkælelse 
ombord. Læs mere på side 86.

DANMARKSHISTORIE PÅ CARIBISK
Dyk ned i historiens vingesus på De Vestindiske Øer 
i selskab med vores fastboende, danske rejseledere 
Anna Monica og Birgit. Mød dem begge på side 80. 

FOR FODEN AF FORHISTORIEN 
På rundrejsen bor vi for foden af Machu 
Picchu og ser Inkarigets vidunder i det  
lyse morgengry. Læs mere på side 70.
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Asien
Krydderiet til dit liv

Mens munkene samler almisser i morgengryet i Nordthailand, vågner orangutanger og næseaber op til dåd på 
Borneo. Som dagens puls stiger, syder og bobler det i gadekøkkener, mens palmekronernes skygger langsomt 

bevæger sig hen over sandet, indtil dagen går på hæld. Asien er alt fra pulserende storbyer til dovne dage på 
stranden – det er Østens mystik, gavmildhed og gæstfrihed.

Asien til dit temperament
Kontinentet mod øst er fast leverandør af strandferie, natur og kulturchok i lige netop den dosis, der giver dig 
lyst til en bid mere. Her kommer du aldrig til at mangle hverken sanseindtryk eller zenstemning i strandkanten. 

Det er stedet på verdenskortet, der forener det storslåede og det skæve med det sanselige og smagfulde. 
Går turen til Japan, er der både traditioner og højteknologi på skemaet. I Sri Lanka og Indien er der banko på 
hele farvekortet. Har du set dig varm på en rejse til Thailand, kan du glæde dig til øhop, storbyliv og vild natur 

krydret med hjertevarme og god mad. Har du altid haft Bali i tankerne, står vores lokale team klar til at vise dig 
øens mest underfundige afkroge og største seværdigheder. 
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MED TRISKA PÅ ARBEJDE
”Mit arbejde er at gå på opdagelse. At finde en ny sti gennem en 
ukendt skov til et paradisvandfald, som andre ikke har fundet 
endnu, og hvor vi kan vise vores gæster det ægte Bali. Jeg 
elsker at dele ud af vores balinesiske traditioner og mærkelige 
skikke, som stadig præger livet i landsbyerne. Vi tager gerne 
gæsterne med hjem til vores egne familier og deres landsbyer, 
hvor gæstfriheden er stor, og selv de private døre står åbne.”

Dét drømmearbejde tilhører Triska, Stjernegaards Destinati-
onschef på Bali. Siden 2010 har hun stolt vist sin fødeø frem – på 
dansk! En præstation og et arbejde, der både glæder Stjerne-
gaards gæster og Triska selv:

”Vores lille team på Bali er alle designere – altså rejsedesignere,” 
griner Triska. ”Vi bestemmer indholdet på turene og kan rette 
til, hvis gæsten har andre interesser, eller noget ikke fungerer. 
Målet er altid den bedste tur og den gladeste gæst. Det er vores 
ansvar, og vi har frie hænder til at justere og forbedre turene.” 

OPSKRIFTEN PÅ INDBLIK 
Stjernegaards team på Bali består foruden Triska 
af Anik, Putu Eka, Ari-Oka, Rias, Kumbara og Ari. De 
er født på Bali og er nøglen til at komme helt tæt på 
øens spændende kultur, religiøse ceremonier og 
skjulte naturperler. Det hele går gennem dem:  

”Det er nemmere for os at åbne døre og spontant deltage i det, 
vi ser. At besøge en lokal familie eller deltage i et ceremonielt 
optog. Vi ved, hvordan man skal spørge om lov og reagere, og 
siden vi rent faktisk kender folk, ved vi gerne hvor og hvornår, 
der eksempelvis er bryllup i byen,” fortæller Triska. 

Derfor går Stjernegaards gæster sjældent glip af de små men 
meningsfulde øjeblikke, og den glæde driver Triska: 

”Til vores madlavningskurser smager gæsterne rigtig balinesisk 
mad. De møder mennesker, man ellers ikke gør, og så bliver jeg 
glad for mit arbejde. Når jeg gør en forskel for den enkelte.”

UDLEV DRØMMEN MED OS
Vi er klar til at opfylde den tårnhøje udlængsel, der har hobet 
sig op hos danskerne. Bali er et godt bud på destinationen, som 
aldrig skuffer. Bali er leveringsdygtig, uanset om det er magiske 
øjeblikke, store naturoplevelser, daseferie på palmestranden el-
ler god mad med kold hvidvin, der lokker. Programmet er blevet 
toptunet, og formen er pudset af på nye cykel- og vandreruter:

”Vi har fundet endnu flere steder langt fra turistmasserne. Vi har 
haft vores sjov med at kombinere forskellige cykelruter og lave 
flerdages cykelture. Vi er med på alle turene og sørger selvfølge-
lig for, at jeres bagage står klar på hotellet, når vi kommer frem 
hen ad eftermiddagen,” siger Triska. 

Det fasttømrede hold har også været på campingture, fordybet 
sig i nye områder og besøgt naboøer som Lombok, Sumba og 
Java i jagten på nye oplevelser: 

”Den ufrivillige pause har givet os mulighed for at besøge steder, 
vi normalt ikke har tid til. Vi er selv blevet overraskede under-
vejs, og vi kender på mange måder Bali endnu bedre i dag. Det 
har gjort os stærkere som team. Vi glæder os til at vise jer det, vi 
har knoklet på, og som jeg er meget stolt af,” afslutter Triska.

”Målet er altid den bedste tur 
og den gladeste gæst.”  

Triska

TEMA I BALI

Oplev Bali på dansk med Triska 

”Her er mit hjem” 
Vores rejseledere på Bali er noget helt for sig! De er alle balinesere, som har lært at tale 

dansk, og det er ingen overdrivelse at sige, at vores gæster elsker dem. De er livstykker med 
stor humor og viden, og hvis du ikke allerede kender destinationschef Triska, kan du lære 

hende og arbejdet at kende her. 

INTERVIEW

Destinationschef Triska på opdagelse på Nusa Penida.

Vores team på Bali på vandretur.

”

Triska er fabelagtig! Turene 
med hende var fantastiske. 

Hun er guld værd! 
Finn, Vejen
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Indonesien
6 øer til din liste

GUIDE

DEN SMUKKE 
SØSTER

Blandt de tre smukke Gili-søstre 
ud for det nordvestlige Lombok 
betragtes Gili Meno af mange som 
den mest bedårende. Øen er kendt 
for at tiltrække romantikere og 
strandconnoisseurs, og du skal 
såmænd også lede længe efter 
en smukkere strand. Dykker- og 
snorkelforholdene er særdeles 
gode omkring Gili Meno, og bare 
5-10 meter fra kysten kan du være 
heldig at se havskildpadder, ligesom 
koralrevene folder sig ud som et 
farverigt ryatæppe omkring store 
dele af øen. Aktiviteterne foregår i 
og omkring vandkanten, så har du 
hang til sol, strand og snorkling – så 
tag til Gili!

1.

DISKRETE FOLK OG 
HØJTRÅBENDE NATUR

På Lombok skal du ikke regne 
med at blive væltet af spontane 
ceremonier og hellig larm – men 
derimod rolige gemytter og rare 
folk. Mindre afdæmpet står det til 
i naturen, hvor vandfaldene brøler 
om kap, og de grønne skove fylder 
landskabet. Kronen på værket er 
den 3.726 meter høje Rinjanivulkan, 
som kan nås på en dags vandring, 
hvor anstrengelserne belønnes med 
et kig ned i et gigantisk krater, der 
meget let kunne forveksles med en 
scene fra Jurassic Park .

ENGLE OG
DÆMONER

Med en natur, hvor vandfald styrter ud over 
klippesider med kurs mod havets dyb, kunne 
Nuda Penida sagtens være kulisse for et 
godt, indonesisk drama. I virkeligheden er der 
tale om en ø, hvor alt foregår i slowmotion, 
helt udramatisk. Tag en dukkert i klippernes 
infinity pool ved Angels Billabong, spot 
djævlerokker under overfladen, find en lagune 
i junglen og få historien om den sorte magi 
og øens dæmoner. Helt magisk er det, når 
du finder en skjult plet i naturen - og det kan 
faktisk ske på Nusa Penida. 

2.

3.

DEN SEJE 
SØSTER

Gili Trawangan er den store af de tre skønheder, 
og udover at være henrivende smuk kan øen 
også lidt af det hele! Smid dig i hængekøjen, 
lær at dykke og slå vejen forbi øens landsby, 
når du tager cyklen rundt om øen. Det er her, 
slowmotion kan kombineres med light action og 
her, du kan nyde både solopgang og solnedgang 
et par minutter fra din bungalow. Nyd en drink i 
solnedgangen og smag mad fra alle verdenshjør-
ner. Det er ikke så underligt, at alle elsker  
Gili Trawangan. 

4.

ØKOLIV 
PÅ ØDE Ø

Gili Asahan gemmer sig ved Lomboks sydvestlige 
hjørne, hvor luksushippierne nyder det simple 
liv på øens eco lodge. Succesen skal findes i 
fraværet af faciliteter og aktiviteter, for det er 
netop manglen på dette, der skaber plads til 
nærvær og ro til fordybelse. Synk ned i sandet, 
nyd aftenen omkring bålet og dyk ned i en verden 
af alt godt fra havet. 

5.

LANDET FOR 
LÆNGE SIDEN

På Flores veksler naturen mellem grønne 
risterrasser og vulkanske landskaber, 
hvor skydækket samler sig omkring 
kraterkanten. Her føler du dig hensat til en 
anden tid. Du får måske følelsen af, at der 
står en dinosaur på lur bag vulkantoppen, 
og det er ikke helt ved siden af. For du skal 
faktisk bare en smut til naboøerne Rinca 
og Komodo for at se en drage i levende 
live. Flores er for eventyreren, der vil ud-
forske grotter og stammelandsbyer, nyde 
solopgangen over blågrønne kratersøer 
og gå på opdagelse i en verden, der endnu 
ikke er overrendt. 

6.

TEMA I INDONESIEN

Det indonesiske øhav består af 17.000 øer med urgamle kulturer, paradisstemning og stor natur.  
Vi har fundet tættekammen frem og giver dig 6 øer til din liste, som kan kombineres med Bali.
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”

Vi havde 17 fantastiske dage med 
vores rejseleder, der satte os grun-

digt ind i den balinesiske kultur.
Birthe, Frederikshavn

MAGELØSE OPLEVELSER
TILKØB UDFLUGTER MED DANSKTALENDE GUIDE – 17 DAGE

Bali i selskab med de lokale
Ingen kender Bali bedre end balineserne! De lokale tager jer med bag facaden på en 
rejse, der afslører det autentiske Bali, såvel som I oplever en række højdepunkter, når I zigzagger 
gennem øen fra Candi Dasa over Ubud til Sanur. Tilkøber I udflugtspakken, kan I se frem til seks 
uforglemmelige oplevelser særligt skræddersyet til Stjernegaards gæster. I skal bl.a. finde en af 
Balis ”hemmelige” strande, spise frokost ved Baturvulkanens krater, besøge en række små og 
store templer, vandre ved risterrasserne i Jatiluwih, på byvandring i Ubud og cykle gennem 
den landlige idyl, inden strandlivet venter i Sanur. Kort og godt oplever I essensen af Bali 
tilføjet det uvurderlige lokale stjernestøv, som kun vores Bali-team kan levere.  

De taler jo dansk!
Det vækker stor begejstring og forundring, hver gang vores gæster oplever Bali i 
selskab med vores lokale team. For ikke nok med de kender hver en afkrog og et 
utal af mennesker, så taler de også dansk! Og det tilføjer selvsagt en hel særlig 
oplevelse til rejsen, så glæd jer!

SanurTanah Lot

Ubud

Bratan-søen

Jatiluwih
(risterrasser)

Candi Dasa

Mount 
Agung

Mount Batur

Kintamani

Fra kr. 10.825

 Opdag Bali med vores dansk- 
 talende lokalguider
 Unikke møder med lokale i by  
 og land
 Oplev Ubud, Balis kulturelle hjerte
 Vi har lagt masser af oplevelser  
 ind på vejen
 Afslut med en uges strandferie i  
 hyggelige Sanur med mulighed  
 for tilkøb af endnu flere udflugter 

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

TEMA I REJSER TIL BALI

MAGELØSE OPLEVELSER PÅ DET VESTLIGE 
BALI OG LEMBONGAN
TILKØB UDFLUGTER MED DANSKTALENDE GUIDE – 17 DAGE

Det uspolerede Bali
I det vestlige Bali finder vi endnu afkroge af øen, der er uudfor-
skede, og rejsen egner sig derfor til jer, der søger oplevelser 
ud over det sædvanlige. Som noget særligt har 
I også tre nætter på Lembongan, hvor I har 
tiden til at snorkle, inden 
en lille uges strandferie  
i Sanur på Bali tager over. 

Fra kr. 12.315

MAGELØSE OPLEVELSER I UBUD, 
LOVINA OG TANJUNG BENOA
TILKØB UDFLUGTER MED DANSKTALENDE GUIDE – 17 DAGE

Det bedste af Bali på én rejse
Kom til Balis nordvestligste hjørne i Barat Nationalpark og 
besøg bohemebyen Ubud. Tilkøb udflugtspakken i selskab 
med vores dansktalende balinesere, der  
kender øen som ingen  
andre. I kommer dybt ind i  
den landlige idyl og lærer  
traditionerne på Bali at kende.

Fra kr. 12.365

MAGELØSE OPLEVELSER PÅ BALI, 
FLORES OG KOMODO
TILKØB UDFLUGTER MED DANSKTALENDE GUIDE – 17 DAGE

Mød dragernes efterkommere og det ægte Bali
Oplev det bedste af Bali, inden turen går til Flores. Her venter 
et landskab af vulkaner og rismarker, og tilkøber I udflugts-
pakken, besøger I både en stammelandsby såvel som nabo-
øerne Rinca og Komodo, hvor I skal møde komodovaranerne. 
Tilbage på Bali nyder I fem dage på stranden i Sanur, inden 
rejsen afsluttes med et  
stopover i Singapore.

Fra kr. 15.805

PÅ SANSERNES Ø
RUNDREJSE MED DANSKTALENDE REJSELEDER - 13 DAGE

Helt ud i krogene med de lokale
Vi nyder lokallivet og dykker ned i traditionerne ved Candi 
Dasa, fortsætter til Lovina med tempelbesøg og udsigt til Mt. 
Agung og tager på delfinsafari i solopgangen. I Munduk udfor-
sker vi kaffeplantagerne og besøger det lokale marked, inden 
turen går gennem risterrasser til Ubud.  
Her møder vi de lokale,  
inden vi nyder de sidste  
dage på stranden i Sanur.  

Sanur

Ubud

Lovina

Munduk

Candi Dasa

Fra kr. 15.995

Singapore

Sanur
Ubud FLORESBALI

Rinca

Labuan 
Bajo

Tador
Komodo

Padar

Tanjung Benoa

Ubud

Cykeltur
Payungan Village

Lovina

Bratan-
søenJatiluwih

(risterrasser)

Barat
Nationalpark Mount

Agung

Kintamani

Mount Batur

Sanur
Ubud

Cykeltur
Payungan

Village

Munduk
Risterrasser

Kintamani

Mount Batur

Pekutatan

Perancak

Lembongan
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MAGELØSE OPLEVELSER – BALI, GILI OG LOMBOK
TILKØB UDFLUGTER MED ENGELSKTALENDE GUIDE – 17 DAGE

Kultur, natur og daseliv i verdensklasse 
Her er rejsen, der kombinerer kulturelle og autentiske oplevelser med god tid til 
strandkanten og et farverigt koralrev. Med ophold på hele tre indonesiske perler, 
Bali, Gili Meno og Lombok, får I det fulde udbytte af rejsen mod øst! 

På Bali udforsker I øens kulturelle højdepunkter og naturens mesterværker, hvis I tilkøber 
den fyldestgørende udflugtspakke. Her foregår udflugterne i selskab med vores dansktalende 
balinesere, der tager jer med til margueritruten og Ubuds snørklede småveje på cykel.  
I deres selskab åbnes døre, der som regel er lukkede for den gængse turist. Fra hotellet  
nyder I den uforstyrrede udsigt over rismarkerne og mærker Bali smile til jer. I sejler til  
de paradisiske Giliøer og besøger alle tre koraløer gennem vores udflugter. I bor på  
Gili Meno, som er den mindste af alle tre, inden I runder rejsen af med god tid på Lombok,  
hvor I møder lokalbefolkningen i øjenhøjde og mærker alt til den spændende kultur, som  
det indonesiske øhav gemmer på. Rejs til Bali med eksperterne og oplev nye sider af det  
populære rejsemål. 

Ubud

Gili Meno

Senggigi

Tegallalang
(risterrasser)

Danau Batur
(kratersø)

Mount 
Agung

Tanjung 
Mount 
Rinjani

Fra kr. 12.980

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Alle transporter mellem hoteller  
 og lufthavn inkluderet
 Ophold i Ubud, Balis kulturelle  
 hjerte
 Udflugter i selskab med dansk- 
 talende lokalguider på Bali
 Besøg på alle tre paradisiske
 Giliøer 
 God tid til strandferie mellem 
 de store oplevelser

TEMA I REJSER TIL BALI

BALIS BEDST BEVAREDE HEMMELIGHEDER
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Ssh… Du har det ikke fra os
Her er chancen for at blive fortrolig med Balis kulturhistorie og 
skjulte smilehuller. Vi har udvalgt de største oplevelser uden 
for alfarvej, hvor de færreste turister har sat deres spor. Med 
opholdet i Sanur får 
I også det klassiske 
Bali at se, så I kom-
mer helt ind til kernen 
af herligheden!

Sanur

Jimbaran

Ubud

Canggu

Barat National Park

Pura Beji-templet

Banjar hot springs

Rumah Desa

Gitgit vandfald

Batur sø
Penulisantemplet

SeminyakFra kr. 11.810

BALI OG GILI-ØERNE
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Det ultimative miks af kultur og badeferie
I Sanur kommer alle sanser i brug, når I fanger krydderierne i 
luften, smager de kulinariske specialiteter og lader blikket for-
svinde i havudsigten. Det er op til jer, hvordan og hvor meget I 
vil krydre strandkanten med oplevelser i den landlige idyl eller 
ved de kulturelle seværdigheder. Oplev en autentisk tempel-
ceremoni eller hop på cyklen 
gennem risterrasserne. 
Mulighederne er utallige! Ubud

Gili Trawangan

Payungan
Village

Sanur
Padangbai

Fra kr. 11.690

ØHOP I PARADIS
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Balis højdepunkter og øhavets overraskelser
På denne rejse får I Balis smukkeste sider at se fra Ubud, hvor 
øens kunstneriske sjæl ånder. I ser med god sandsynlighed et 
ceremonielt optog i de hyggelige gader, inden I skifter scene 
og ø til opholdet på Lembongen. Her møder I hverdagslivet 
og nyder strandene, før I sejler til Gili Gede og Lombok, hvor 
kameraet kommer på over-
arbejde i de naturskønne 
omgivelser. Ubud

Lombok
Gili GedeLembongan

Nusa PenidaFra kr. 14.290

BALI I RO OG MAG
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

De største oplevelser i slowmotion
På denne rejse har I al mulighed for at fordybe jer i Balis 
skønne omgivelser. Alle transporter er med i rejsens pris med 
besøg i landsbyen Payungan til en raftingtur på floden. I ser 
de UNESCO-beskyttede rismarker ved Jatiluwih, og selvom 
rejsen foregår i ro og mag, er der  
god tid til alt fra vulkaner  
til Balis hverdagsliv i  
Lovina mod nord. 

Sanur

Ubud

Gitgit vandfald

Lovina

Mount 
Agung

Mount Batur
Kintamani Batur sø

Pumah Desa
Payungan

Village

Fra kr. 11.740

”

Balis frodighed og skønhed 
er bare et fund. 

Margit, Odense
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THAILAND 
TIL DIT
temperament

Fra kulturchok i nord til klukkende bølger i syd. Stilhed i junglen 
mod storbylyd. Med os kan du skræddersy din rejse til Thailand 

eller blive inspireret af nogle af vores populære rejseforslag.

KOH LANTA
KOH JUM

KRABI

KOH KOOD

KOH CHANG
KOH SAMET

KHAO YAI NP

PAI

CHIANG MAI

KOH MAK

KHAO SOK NP

KOH MOOKKOH KRADAN

KOH LIPE

KOH NGAI

PHUKET
KOH YAO

KHAO LAK

KOH SAMUI
KOH PHANGAN

KOH TAO

BANGKOK

AYUTTHAYA

RIVER KWAI

SUKHOTHAI

CHIANG RAI

NAN

HUA HIN

PHI PHI ISLAND

FAMILIEFERIE I  
SYDTHAILAND
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Slowmotion og store oplevelser
En rejse for hele familien med syv dages 
ren zen og afslapning på Koh Yao Noi 
efterfulgt af syv dage i Krabi, hvor I 
veksler mellem døsige dage på stranden 
og udflugter til lands og til vands og til 
smukke Railey Beach. 

Fra kr. 9.510

STRANDFERIE PÅ 
PHUKET OG KOH YAO NOI
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Badeferie med et strejf af zen
Oplev ølivets kontraster i en skøn for-
ening af strandliv og zen-stemning. Først 
synker I helt ned i sandet på Thailands 
største ferieø med ren badeferiefokus, 
inden turen går til Koh Yao Noi, der er fri 
for klokkeslæt og tjeklister. 

Fra kr. 10.860

ESSENSEN AF 
THAILAND
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Smækfyldt med oplevelser
Kom tæt på en forunderlig kultur og tag 
ud i den bjergrige natur i nord, inden 
tempoet skrues op med tre dage på 
Bangkoks scene efterfulgt af seks dage 
med sand mellem tæerne og store 
oplevelser i Krabi. 

Fra kr. 12.795

STRANDE OG  
JUNGLESAFARI
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Trefoldigt eventyr
Her er den skønneste kombination af 
roligt strandliv i Khao Lak, jungleeventyr 
med glamping i Khao Sok og strandliv og 
leben i Krabis verden. Tre vidt forskellige 
sider af Sydthailand med mulighed for 
masser af oplevelser. 

Fra kr. 13.995

ØHOP MED 
PANORAMA
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Hvis udsigten bestemmer
3-i-1 strandferie fra livlige Krabi til  
bedårende Phi Phi og videre til den  
charmerende perle Koh Jum. Nyd synet 
af det viltre marineliv og kom helt ned i 
gear på nogle af de smukkeste strande 
med dertilhørende udsigter. 

Fra kr. 13.995

ANDAMANERHAVETS 
PERLER
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Miniputcharme 
Barfodsferie langt fra masseturismen, 
hvor den lokale kolorit farver billedet 
på Koh Lanta, inden marineparker og 
hypnotiserende bølgeskvulp venter på 
Koh Kradan og Koh Mook. Alt i Andama-
nerhavets turkisgrønne rammer.

Fra kr. 15.935

TRE PÅ STRIBE
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Den perfekte sommerklassiker
Nyd livet på tre perler i Siambugten. I 
begynder på palmeklædte Koh Samui, 
sejler til skildpaddeøen Koh Tao for 
til sidst at fordybe jer i stilheden på 
uforstyrrede Koh Phangan. Al transport 
mellem bountyøerne er inkluderet.

Fra kr. 13.890

TREKKING OG 
SKØNNE STRANDE
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Thailand fra top til tå
Udforsk det autentiske Nordthailand 
i Chiang Mai og begiv jer på vandretur 
gennem den frodige natur med lille 
gruppe og to homestays i simple men 
ordentlige forhold, inden vandkanten i 
Andamanerhavet venter. 

Fra kr. 13.735

DEN GYLDNE TREKANT
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Thailand 
MAGELØSE

OPLEVELSER

MAGELØSE 
OPLEVELSER VED 
ANDAMANERHAVET

TILKØB UDFLUGTER MED
ENGELSKTALENDE GUIDE - 15 DAGE

Opdag nye nuancer af farvekortet 
Stik fødderne i det kridhvide sand og den 
funklende lokalcharme på Koh Lanta og 
Koh Jum, inden I runder rejsen af med 
fire dage i et festfyrværkeri af natur og 
kultur i Krabi på fastlandet. Tilkøb vores 
udflugtspakke og få én udflugt hvert 
sted. Så oplever du grønne kalkstens-
klipper og beroligende landidyl med helt 
nye nuancer af krystalblåt hav og ildrøde 
solnedgange til følge. 

Koh Lanta

Koh Jum

Krabi

Phi Phi

MAGELØSE 
OPLEVELSER I 
SYDTHAILAND  

INKL. UDFLUGTER MED
ENGELSKTALENDE GUIDE - 15 DAGE

Der var engang… 
På denne rejse har vi skelet til eventyrets 
grundskabelon: Hjem-ude-hjem.  
I begynder fortællingen i Khao Lak, hvor 
I tilpasser jer solskinnets idyl, inden I 
tjekker ind på et flydende resort i kanten 
af junglens verden i Khao Sok. Herfra 
udforsker I plante- og dyrelivet i national- 
parken, før hjemveen vinder indpas, 
og I snupper en uge med sol, sand og 
snorkling tilbage i Khao Lak.  

MAGELØSE 
OPLEVELSER

INKL. UDFLUGTER MED
ENGELSKTALENDE GUIDE - 15 DAGE

Det skønneste miks
Oplev pulserende Bangkok, tag på 
glamping ved River Kwai og på badeferie 
i Hua Hin med et halvt dusin udflugter 
inkluderet. I møder det autentiske Thai-
land, når I slentrer gennem Bangkok og 
sejler på klongerne. I River Kwai cykler og 
vandrer I gennem naturens idyl og kører 
med Dødens Jernbane, inden I runder 
herligheden af med en uges ophold i 
strandkanten i Hua Hin. 

Hvis du både vil opleve de spændende sider af thaikulturen, bylivet og naturens nuancer og 
samtidig have tiden til at køle af i skyggen af et palmetræ, er vores Mageløse Oplevelser-koncept 

skræddersyet til dig! Ruterne er veltilrettelagte med tre stop, og der er faste afgange midt i 
højsæsonen. Mageløse Oplevelser er en individuel rejse men foregår i selskab med en lille 

rejsegruppe, der deler transporter og udflugter undervejs. Du bestemmer selv, hvor meget 
du ellers vil følges med rejsegruppen til daglig, men det sikrer, at du får meget for pengene!

Khao Lak

Koh Sok National Park

Hua Hin

Bangkok

River Kwai

Fra kr. 15.995 Fra kr. 14.995Fra kr. 16.465
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TEMA I STJERNEGAARDS REJSELEDERE

FOLK I HELE VERDEN
Vores rejseledere i udlandet har ligeså forskellige baggrunde, 
som verdens rejsemål har farver. Nogle kommer fra en 
akademisk baggrund med en særviden inden for kultur eller 
geografi, nogle fra et journalistisk virke, mens andre er drevet 
af kærligheden til et andet hjemland.

Som fastboende kender vores rejseledere både den danske 
kultur og det pågældende lands traditioner. De kan jonglere 
mellem dét, vi alle sammen ved, og dét, vi gerne vil lære. De 
forstår at sammenligne kulturerne, finde ligheder og forskelle, 
og det garanterer, at du vender hjem med oplevelser på et helt 
andet plan. 

Grænsen mellem fritid og arbejde hviskes ud for vores 
rejseledere i den store verden. De elsker at dele ud af deres 
hverdag, hvad end det gælder foretrukne restauranter, 
inddragelse af familien eller personlige anekdoter. I deres 
selskab vil rejseoplevelsen naturligt gå et spadestik dybere. 
De kender ikke bare vejen til seværdighederne og den lange 
historie bag monumenteterne men forstår, hvordan historien 
påvirker dagligdagen. De er på fornavn med frugtsælgeren på 
markedet, taler sproget og kender alle kutymerne. 

I KÆRLIGHEDENS NAVN
Birgit Holloway gik i land på St. Croix i 1988, og hun er stadig-
væk at finde i den caribiske idyl med sin amerikanske mand. 

Jakob Rubin er rejseleder i Sydamerika, har dækket kontinen-
tet som Latinamerikakorrespondent i mange år og er bosat i 
Rio de Janeiro med familie i Amazonas. 

Sådan er historierne forskellige, men resultatet, et lokal- 
kendskab man kun kan opnå ved at bo og stifte familie i landet, 
er det samme. For en ung Mads Steen blev den månedlange 
rundrejse i Vietnam hurtigt til et år, og i 2004 flyttede han 
permanent til Ho Chi Minh City. Siden er en stor svigerfamilie 
kommet til, det vietnamesiske sidder nu på stemmebåndet, og 
mange Stjernegaard-gæster har nydt godt af Mads’ kendskab 
til alt fra skolesystemer til arbejdsforhold. 

MERE END SEVÆRDIGHEDER
Når Mads viser sit andet hjemland frem, er det ikke kun 
seværdighederne, der giver mindeværdige oplevelser. Mellem 
højdepunkterne ser vores gæster det vietnamesiske samfund, 
som det reelt er, når Mads forklarer de lokale traditioner, som i 
dag er en integreret del af hans liv.  

Hos Stjernegaard er vi ikke sene til at udnytte vores kompe-
tente rejselederes ekspertise. Vi lægger med glæde en stor 
del af ansvaret i deres hænder og udvikler vores rundrejser 
i samarbejde med dem. Der skal være plads til anekdoter og 
spontane stop, der ellers ikke står i guidebøgerne. Måske 
møder I svigerfamilier eller venner, hvilket er et minde for livet, 
som intet højdepunkt kan måle sig med.  

Her, der og alle vegne
Vi har rejseledere bosat i Brasilien, Vietnam, Thailand, Australien, New Zealand og på De 
Vestindiske Øer. De kender kulturen, er måske lokalt gift og taler sproget. Som gæst på 

deres rundrejser, får du en oplevelse, der går ud over det sædvanlige.

INSPIRATION

PÅ FLODER GENNEM ØSTENS MYSTIK
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Det bedste af Thailand
Hvis du ligesom os ikke kan beslutte dig for, om du drømmer mest om vandfald, strandliv, kultur-
chok eller nationalparker, er vores komplette rundrejse til Thailand det rette valg for dig!
Vi rejser fra Bangkoks farverige bybillede, hvor vi for første gang sætter til søs med en sejltur 
gennem byen. Vi kommer helt tæt på naturen, når vi beundrer det fantastiske Erawan-vandfald 
og hopper på en spektakulær togtur på Dødens Jernbane, inden vi møder de isolerede stamme-
folk i øjenhøjde og udforsker Den Gyldne Trekant helt mod nord med en smuttur til nabolandet 
Laos. Kort sagt: Vi har gjort os umage for, at du får de bedste oplevelser i fantastiske Thailand.  

En rundrejse i særklasse
Vores rundrejse til Thailand er forfinet over mange år med hjælp fra vores fastboende, 
danske rejseledere, der åbner døre, som normalt er lukkede for rejsende. Vi har inkluderet 
alle udflugter og entréer og hele 17 måltider plus morgenmad i vores søgen på Østens 
mystik. Vi flyver til Nordthailand for at reducere den kedelige transporttid, og derfor 
mener vi selv, at du nu har fundet Danmarks bedste rundrejse til Thailand.

Hua Hin

Bangkok

River Kwai Ayutthaya

Chiang Rai

Den Gyldne TrekantMae Sai
Thaton

Chiang Mai

Fra kr. 15.990

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Fastboende, danske rejseledere 
 i Thailand
 Sejlture, cykling, togtur og 
 vandring
 Indenrigsfly fra Bangkok til  
 Chiang Rai
 Alle entréer og udflugter 
 inkluderet
 Mulighed for strandforlængelse 
 i Hua Hin

 Australien
 Bali
 Brasilien
 Chile
 Cuba
 De Vestindiske Øer 
 Japan
 Mexico
 Myanmar
 New Zealand
 Thailand
 Vietnam 

BOSAT I HELE VERDEN:

”

Rejselederen skabte en 
eventyrlig og rolig 

stemning. 
Lars, Virum
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Der hviler en jomfruelig skønhed over det tidligere, franske Indokina, som de færreste rejsemål kan kon-
kurrere med. Treenigheden – Cambodia, Laos og Vietnam – udgør det uspolerede Asien, hvor hele sanse-
paletten er i højeste beredskab. I daggryets skær er de svundne tider pakket ind i et tæt lag af mystik, der 

forvandler enhver oplevelse til et minde for livet.   

I Cambodia fører kongevejen til mødet med mesterværket Angkor Wat, mens livet leves på flydende manér på 
Tonle Sap-søen. Vietnam pakker eventyr ind i Halongbugten og gemmer de største indtryk i Hanois storbyliv 

og i det frodige Mekongdelta. Over grænsen til Laos finder vi ikke skyggen af moderne metropoler men i 
stedet safrangule klædedragter og bjergstammefolk, der sætter livet derhjemme i perspektiv. Der er altså 

romantik for fuld udblæsning på opdagelsesrejsen til Indokina.

MYSTISKE INDOKINA
Kolonitid og kejserbyer

VIETNAM OG CAMBODIA - DET BEDSTE AF INDOKINA
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Spækket med UNESCO-verdensarv
Indokina flyder over med eventyr, og på denne rejse besøger vi to af de tre nuværende stater i det 
tidligere territorie. Vi tryllebindes fra vores første møde med Vietnams charmerende hovedstad, 
Hanoi, hvor vi stifter bekendtskab med et særegent vanddukketeater og kommer byen rundt i 
cykeltaxa. I Halongbugten har vi en overnatning på en traditionel junke, hvor vi sejler mellem de 
lodrette kalkstensøer og iagttager det betagende hverdagsliv i de flydende landsbyer. Vi flyver 
mod Cambodia og rejsens andet kapitel, når vi udforsker det sagnomspundne land med tempel-
komplekset Angkor Wat som ledestjerne i det historiske Khmerrige.

De helt rette forudsætninger 
Vores danske rejseledere har stort kendskab til Indokina og forstår at begå sig lokalt. 
De sørger for en dybdegående forståelse for de to lande. I vores lille gruppe á 15-25 
deltagere kan vi komme ind alle steder, hvor større selskaber ikke er velkomne, og vi 
kan alle være på soldækket på vores træskib i Halongbugten. 

VIETNAM

CAMBODIA

Hanoi

Hué
Hoi An

Danang

Halongbugten

Phnom Penh

Siam Reap

Fra kr. 21.990

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Dansk rejseleder med stort  
 lokalkendskab 
 Sejltur og overnatning i  
 Halongbugten
 Ophold i både Hanoi, Hué, Hoi An,  
 Siep Reap og Phnom Penh
 Fyldestgørende indblik i 
 Khmerriget
 Alle entréer og udflugter 
 inkluderet

”

Alt var 100% i orden. Vi fik stor 
viden om forholdene i Indokina 
med en fantastisk rejseleder. 

Christian, Stenstrup
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TEMA I REJSER TIL VIETNAM

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

DET BEDSTE AF VIETNAM
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Vietnam til den bedste pris
Drømmer du om at opleve Vietnam kort og godt?  
Vores kortere rundrejse forbinder landets  
største oplevelser til en fordelagtig pris, så  
du får fuld valuta for pengene - og meget  
mere til. Oplev Halongbugten fra en traditionel 
junke og kom i dybden med landets nyere historie  
i selskab med en lokalkendt, dansk rejseleder,  
der åbner døre, der ellers er lukkede. 

Fra kr. 12.990

VIETNAM

Hanoi

Hué
Hoi An

Halongbugten

MAGELØSE OPLEVELSER 
- KULTUR OG BADEFERIE 
INKL. UDFLUGTER MED ENGELSKTALENDE GUIDE – 14 DAGE 

Vietnam klædt i sommer
Rejsen har sit udspring i den tidligere 
kongeby Hué, hvor I sejler på Duftenes Flod 
og besøger Thien Mu-pagoden, inden I krydser 
grænsen mellem det tidligere Nord- og Sydvietnam
og dykker ned i Hoi Ans charmerende gadestrøg. 
I runder herligheden af med en uges badeferie, som 
I kan krydre med spændende udflugter. VIETNAM

Hué
Hoi An

Danang

Fra kr. 11.490

HALONG TIL MEKONG
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Vietnam fra alle vinkler
Oplev de smukkeste nuancer af Vietnam på rundrejsen fra 
Halongbugten og Hanoi i nord til det 
fortryllende Mekongdelta helt i syd. 
Vi nærstuderer landet fra utallige vinkler, 
når vi sejler på Duftenes Flod, tager på 
cykeltur i Mekongs landlige idyl og udforsker 
hovedstaden på rickshaw. Rejsen kan 
forlænges med strandophold i Phan Thiet. VIETNAM

Hanoi

Ninh Binh

Hué
Hoi An

Halongbugten

Ho Chi Minh City

Forlængelse
Phan Thiet 

Mekongdeltaet
Fra kr. 17.990

CAMBODIA OG VIETNAM - FLODKRYDSTOGT
FLODKRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Førsteklasses skib på Mekongfloden
Rejsen begynder i Cambodia med to dage i templernes tegn, 
når vi besøger Rolousgruppen og ser solen 
sætte sig over Angkor Wat. Vi har daglige 
udflugter til lands fra vores førsteklasses 
flodkrydstogtskib med helpension ombord. 
Kom med oksekærre rundt i deltaet, besøg 
flydende blomstermarkeder og bliv vidne 
til en uspoleret side af verden.    VIETNAM

CAMBODIA

Phnom Penh

Siam Reap

Ho Chi Minh City

Sa Dec
Mekongdeltaet

Tonle Sap

Fra kr. 26.990

VIETNAM - FRA NORD TIL SYD
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Fra top til tå - og alt der imellem
Kan du heller ikke fravælge hverken UNESCO-natur, autentisk lokalliv eller afgørende verdenshistorie? 
Så har du fundet din rundrejse til Vietnam! Vi rejser fra Hanois farverige bybillede og gastronomiske 
spidskompetencer til et af verdens syv nye naturvidundere: Halongbugten. Det verdensberømte 
område er plettet af kalkstensøer, der bryder smaragdspejlet og efterlader de fleste målløse. 
Vi nøjes ikke med at kigge og tager en overnatning på en luksuriøs junke i hjertet af det grønne 
paradis. Vi flyver til det centrale Vietnam og besøger tempelruiner i junglen, kongebyen Hué og 
sejler på Duftenes Flod. Rejsen slutter helt i syd med en overnatning i en lodge i Mekongdeltaets 
saftiggrønne landskab og ophold i Ho Chi Minh City med fokus på Vietnamkrigen.   

En rundrejse uden kompromisser  
Vi har sammensat ruten i selskab med vores rejseledere, der gerne bor fast i Vietnam.  
Og mantraet er klart: Vi vil ikke gå på kompromis og tillader kun det absolut bedste i  
programmet. Vi har fravalgt lange togrejser og fanger i stedet indenrigsflyet, så vi har 
endnu bedre tid til dét, vi er rejst efter: Natur i verdensklasse og kulturelle kronjuveler.  

VIETNAM

Hanoi

Hué
Hoi AnMy Son

Halongbugten

Ho Chi Minh City
Mekongdeltaet

Forlængelse
Phan Thiet

Phu Quoc 
Forlængelse

Fra kr. 22.990

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Lokalkendte ekspertrejseledere 
 med hele vejen
 Mange frokoster og middage  
 inkluderet
 Overnatning på luksusskib i  
 Halongbugten
 Små grupper á 15-25 deltagere,  
 så alle kan komme til
 Mulighed for forlængelse i  
 Phan Thiet eller på Phu Quoc

”

Det er en kæmpe 
fordel, at rejselederen er 

bosiddende i Vietnam. 
Birgitte, Birkerød
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ESSENSEN AF VIETNAM
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Vietnams must-sees!
Oplev Vietnams absolutte højdepunkter. 
I Halongbugten overnatter I på en fin 
junke og vågner til solopgangen over 
kalkstensklipperne, inden I rejser med 
nattoget til Hué og besøger landets mest 
charmerende by Hoi An og pulserende 
Ho Chi Minh City.
 
Fra kr. 13.895

PRAGTFULDE VIETNAM
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Til lands, til vands og i luften
Her er Vietnam-rejsen, der ikke går på 
kompromis. I får det fulde udbytte af 
storbyliv, strandkant og store oplevelser 
på rejsen fra Hanoi i nord til Mekong-
deltaet og Phu Quoc i syd med ophold 
på traditionel junke i Halong, togtur og 
indenrigsfly inkluderet. 

Fra kr. 20.870

KULTUR, DELTA OG 
STRANDLIV PÅ PHU QUOC
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

En drømmefanger af en rejse
Den ultimative rejse til Sydvietnam med 
livlig bycharme i Ho Chi Minh City efter-
fulgt af grøn uendelighed i Mekong og 
paradisidyl på Phu Quoc. Ophold i lodges 
med cykelture og god tid på et strand-
resort, der indfanger drømmen. 

Fra kr. 16.870

PÅ EVENTYR I 
VIETNAMS HØJLAND
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Det højeste ønske
I kombinerer gadekøkkener og pulse-
rende storbyoplevelser med ophold i 
Halongbugten, hvorefter I fortsætter på 
eventyr ud i højlandet. Her bor I på hyg-
gelige lodges, mærker idyllen og møder 
vietnameserne i øjenhøjde.

Fra kr. 18.440

VIETNAMS 7 VIDUNDERE
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Højdepunkter og overraskelser
Efter de store oplevelser i Hanois char-
merende gadestrøg og Halongbugtens 
verdensarv rejser I med nattoget til den 
tidligere kongeby Hué. I sætter tempoet 
helt ned i Hoi An, inden I udforsker Ho Chi 
Minh City og tager på udflugt til  
Mekongdeltaet.  

Fra kr. 21.255

DET ÆGTE VIETNAM
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Fuldt flor og fyldt med facetter 
Her får I hele pakken med byliv, Halong-
bugten, højlandet, maden, historien 
og charmerende Hoi An. I overnatter 
ombord på en junke, bor midt i høj-
landets natur og får chancen for at 
opleve Vietnams nuancer fra oldtid til 
krig og frem til i dag.  

Fra kr. 21.210

DET GRØNNE VIETNAM
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Velbekomme! 
Kom med til en saftiggrøn virkelighed på 
rejsen, der spænder fra fart over feltet i 
Ho Chi Minh City til landlig idyl i Mekong-
deltaet og Hoi An. Der venter cykelture 
gennem rismarker, sejlads mellem 
bregner og en dybdegående introduktion 
til det fantastiske køkken.   

Fra kr. 17.305

VIETNAM SYDLIGE 
STOLTHEDER
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Kulturen, der betager
I lægger ud i én af UNESCO-favoritterne
Hoi An, hvor tiden er gået i stå på den 
helt rigtige måde. Fra de små bifloder i 
Mekongdeltaet rækker I ud efter bregner 
og lianer, mens I kigger til en livsform, 
der ellers ikke findes. 

Fra kr. 17.790

VIETNAM
- på egen hånd

Miksturen af natur, kultur, historie, byliv og sandstrand gør Vietnam 
til et rejseland, der indkapsler herlighederne i Asien. Vi har mange 

gode forslag klar, som alle kan skræddersys til netop din smag. 

Vietnam landkort Vietnam landkort stroke

PHU QUOC

PHAN THIET

HOI AN BY
HOI AN STRAND

HUÉ

SAPA
NGHIA LO

MAI CHAU

PU LUONG 

NINH BINH

HO CHI MINH CITY

MEKONGDELTAET

HALONGBUGTEN
HANOI
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TEMA I REJSER TIL ASIEN

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

MYANMAR - GYLDNE OPLEVELSER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Det gamle Østens skær
Rejsen til Myanmar er som et spring tilbage i tiden. Til 
en tid med oksekærrer, kronragede munke i rød- eller  
bordeauxfarvede klæder og langsom levestil i  
fiskerlandsbyer. Vi nærstuderer bladguldbelagte  
buddhastatuer, beundrer pyramider af papaya- 
frugter og cykler slalom mellem de ikoniske  
pagoder på Bagansletten. En rejse til ligeså  
mange oplevelser som hjertevarme smil.

MYANMAR

Bagan Heho
Inlesøen

Yangon

Hsipaw
Gokhteik

Pyin Oo Lwin
Monywa

Mandalay

Fra kr. 22.990

INDIEN - EVENTYRLIGE SYDINDIEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

Trankebar, templer og gudedyrkelse 
Den smukkeste natur i det kæmpemæssige land ligger for 
vores fødder, når vi besøger nationalparkernes saftiggrønne 
penselstrøg og vilde elefanter. Vi opdriver lidt dansk kolorit i 
den tidligere koloni Trankebar med historiske forter og Ny 
Jerusalem-kirken. Med på hele 
rejsen er din lokalkendte, danske 
rejseleder, der sørger for, at rejsen 
går op i en højere enhed. 

Fra kr. 18.990

INDIEN - NORDINDIENS MANGE PERLER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Taj Mahal, tigersafari og sikherkultur
Vi lader os overrumple af sansehøjborgen Delhi og tager på 
udflugt til Det Gyldne Tempel til fantastiske ceremonier og 
Jaipurs lyserøde gadestrøg. Vi spejder
efter det fantastiske dyreliv på tiger-
safari og slukker for lydkulissen på 
flodkrydstogt, inden vi kroner rejsen 
med et besøg i Taj Mahal og en sejltur 
på Gangesfloden. 

Dehli

Amritsar

Jaipur

Ranthambore

Agra

Jhansi

VaranasiKhajuraho

INDIEN

Fra kr. 23.990

JORDAN - ET HISTORISK VINGESUS
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 8 DAGE

Ørkenens mystik
Vi rejser langsomt gennem Jordan fra storbyen Amman til 
historiske Madaba, bader i Det Døde Hav, oplever eventyrlige 
Petra og kigger stjerner i Wadi Rum-ørkenen. Vi er midt i 
verdensreligionernes vugge og følger både  
romernes og korsriddernes fodspor. Glæd dig  
til at blive blæst bagover af historiens  
vingesus – og af ørkenvinden på en  
4-hjulstrækker over sandbankerne.

Fra kr. 11.990

JAPAN - SOLGUDENS ØRIGE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 12 DAGE

Kejserlige eventyr og hypermoderne virkelighed 
Rejs gennem Solgudens ørige i selskab med dansk rejseleder og japansk lokalguide på en rute 
gennem det blomstrende land. Vi stræber efter at give dig et fyldestgørende indblik i både det 
historiske og moderne Japan og tager os tiden til både at fordybe os i kirsebærtræets smukke ydre 
og kulturelle betydning, inden vi lader os overvælde af historien i Hiroshima. Vi benytter kollektiv 
transport på rejsen, som er en sjov måde at komme tæt på det japanske hverdagsliv. Fra shinkan-
sens lynende hastigheder til morgentrafikkens militære præcision. I Kyoto deltager vi i en traditionel 
teceremoni, et spejl på Japans kulturrigdom. Som et ekstra kirsebær på toppen kan du tilkøbe en 
”japansk madpakke” med syv autentiske måltider, så du kommer rundt om den store gastronomi.

Veltilrettelagt og fintunet rundrejse
Vi har bare et enkelt hotelskifte på rundrejsen til Japan. Vores erfaring og store netværk 
sikrer, at vi har let ved at komme rundt i landet for at tage på spændende heldags- 
udflugter fra Tokyo og Kyoto. Vi rejser i små grupper á 15-25 deltagere, så vi kan ånde  
alle steder – selv ved de største seværdigheder og på de travleste madmarkeder. 

Tokyo
Hakone

Mt. FujiNara

Kyoto

Hiroshima
Miyajima

JAPAN

Fra kr. 30.990

 Kun ét hotelskifte fra Kyoto 
 til Tokyo
 To ture med lyntoget over dem  
 alle: Shinkansen
 Besøg på den hellige ø Miyajima  
 i Hiroshima-bugten
 Oplev Mt. Fuji fra flere vinkler  
 på tog- og sejltur
 Rejs med dansk rejseleder og  
 lokalguide: Morita Hiromi

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

Chennai
Mahabalipuram

Pondicherry
Trankebar

Tanjore
Karaikudi

Madurai
Periyar

Cochin
Mararikulam

INDIEN

JORDAN

ISRAEL

Aqaba

Umm Qais

Wadi Rum

Amman

Petra
Lille-Petra

Madaba

Jerash

Dødehavet

”

Rejsen indfriede alle mine 
forventninger. Fra kultur, historie 

og hverdagslivet i Japan.
Suzanne, Rønde
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TEMA I REJSER TIL BORNEO OG MALAYSIA

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

MALAYSIA - STORBYLIV OG PARADISFAKTOR
INDIVIDUEL REJSE – 12 DAGE

To verdener i én rejse
Tag med til sprudlende Singapore, verdens reneste storby, 
der bugner med oplevelser for alle størrelser. Dagene går 
med forlystelser, shopping og god mad, 
inden turen går til paradisiske Rawa 
Island, hvor dagene er lig med sand 
mellem tæerne. Strandkanten kan krydres 
med snorkling og sejlture i et af verdens 
smukkeste marinområder.

Singapore

Rawa Island

MALAYSIA

Fra kr. 14.895

MALAYSIA - ESSENSEN AF MALAYSIA
INDIVIDUEL REJSE – 16 DAGE

Facetter fra en anden virkelighed
Se Malaysias højdepunkter ét efter ét på en rejse gennem 
storby, højland og strand. I Kuala Lumpur udforsker I den 
moderne storby og de ærketraditionelle oaser, inden der 
serveres ’high tea’ med udsigt til 
grønne dalstrøg i Cameron Highlands. 
George Towns multikultur byder på 
god mad og en snert af kolonihistorie, 
inden stranden på Langkawi venter.  

Kuala Lumpur

Cameron 
Highlands

Langkawi

George Town (Penang)

MALAYSIA

Fra kr. 14.995

BORNEO - EN REJSE I SABAHS REGNSKOV 
INDIVIDUEL REJSE – 11 DAGE

I dyrenes rige
Oplev orangutanger, næseaber, gibboner og solbjørne i 
Borneos dybe regnskov og bo på Sukau Rainforest Lodge, 
hvor selveste David Attenborough havde sin base. I får 
rig mulighed for at udforske den landlige idyl, 
vandre gennem junglen, snorkle blandt 
koraller og møde alle de skabninger, 
der lever netop her. Forlæng evt. 
med badeferie på Gaya Island.

Kota
Kinabalu

Sukau-
Rainforest

SandakanSepilok

BORNEO
(Malaysia)Fra kr. 14.595

MALAYSIA - MALACCAHALVØENS 
HEMMELIGHEDER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Verdensarv og vidunderlig natur
Kom med på en rundrejse gennem UNESCO-verdensarv, 
regnskov, jungle og stammelandsbyer, 
som endda er nogle af Sydøstasiens 
mindst turistede seværdigheder. 
Kontrasterne mellem land og by er 
slående, når du oplever de skønneste 
nuancer af Malaysia. 

Kuala Lumpur
Melaka

Cameron Highlands
Ipoh

Belum
Rainforest

George Town

Singapore

Langkawi

MALAYSIA

Fra kr. 21.990

BORNEO - ULTIMATIVE OPLEVELSER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

I hælene på David Attenborough og Jacque Cousteau
Tag med på en rundrejse til naturelskerens paradis, hvor tropisk regnskov gennemskæres af 
floder, og træer fortæller tusinder års naturhistorie. Vi skal se aber i alle afskygninger, ikke 
mindst orangutanger, og vandre gennem regnskov i den helt store UNESCO-liga. Undervejs 
snorkler vi i et af verdens smukkeste havområder, besøger grotter og indkvarterer os på en lodge 
i Sabahs dybe regnskov. Vi oplever med andre ord dét, som ellers er forbeholdt natur-
dokumentaristen eller marinbiologen.  

Det bedste af Borneo
Rejsen begynder i hovedbyen Kota Kinabalu, hvor de mange restauranter byder sig til, 
inden vi sejler til skønne Gaya Island med regn- og mangroveskove. UNESCO faldt pladask 
for Kinabalu National Park, hvor vi vandrer mellem kødædende planter, utallige orkidéarter 
og rododendron i alle afskygninger. I Sepilok besøger vi orangutangerne og kigger efter  
solbjørne fra gangbroer. Undervejs møder vi naturligvis menneskene på Borneo, der  
sætter smil på hverdagen og giver rejseoplevelsen en helt ny dimension. 

Kota 
Kinabalu

Kinabalu National Park
Sabah Tea Gardens

Sukau-
regnskoven Gomantong

Gaya Island 
SandakanSepilok

BORNEO
(Malaysia)

Fra kr. 21.990

 Oplev ’Borneo Big 5’: næseabe, 
 næsehornsfugl, deltakrokodille,  
 pygmæelefant og orangutang
 Alle udflugter og entréer som  
 nævnt i program er inkluderet
 Mange måltider er inkluderet
 Dansk rejseleder med stort  
 kendskab til Borneo
 Særligt små grupper á 14-20  
 deltagere

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
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Find svar i vores ekspertise
Er rejsen til Sri Lanka noget for dig? Hvis du er til fantastiske templer og fæstningsbyer, 

store madoplevelser og natur, der både omfavner bjergtinder, bløde dalstrøg og regnskov, 
er svaret lige til: Ja! Vanskeligere er det at lægge ruten fast og beslutte sig for højdepunk-

terne. På den ene sider bejler klippetempler og kongepaladser, mens vandfald, elefanter og 
vandreture i solopgangen frister på den anden. Heldigvis har vi mange års erfaring med at 

arrangere individuelle rejser og rundrejser til den dråbeformede ø, og med vores ekspertise 
er du hurtigt på helt rette vej.

UNESCO viser vejen 
Uanset hvilke oplevelser, du prioriterer, er der garanti for UNESCO-verdensarv på din rejse. 
Den bevaringsværdige kulturarv i oldtidsbyen Polonnaruwa eller på Løveklippen ved Sigiriya 
bryder det romantiske natursceneri, hvilket du kan opleve fra cykelsadlen med privat guide. 
Det tidligere Ceylon byder også på kolonihistorie og europæiske islæt som ved det velbeva-

rede fort i Galle og i temarkernes endeløse rækker. Mellem seværdighederne kan du bo på alt 
fra luksusresorts til simple lodges i hjertet af nationalparker eller midt på  sandstranden. 

Og derfor elsker vi Sri Lanka – uanset at bynavnene slår knuder på tungen!

Sri Lanka 
Det dråbeformede dilemma 

SRI LANKA - TEMPLER, TE OG SAFARI
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Vidundere i overflod
Sri Lanka har taget for sig af herlighedernes buffet. Det dråbeformede land byder op til dans med 
nationalparker, et magisk højland iklædt lysegrønne risterrasser og et dyreliv, der slår benene 
væk under de fleste. Samtidig hiver ruinbyer, gamle kongeriger og UNESCO-beskyttet verdensarv 
os i armen. Vi sørger for at opleve det hele, når vi indfinder os midt i krydderiplantagernes dufte 
og smager os gennem den traditionsrige teproduktion. På aftensafari kigger vi til elefanter 
og leoparder, og der er mulighed for at bruge de lyse morgentimer på hvalsafari i søgen efter 
blåhvaler. Det er samtidig en rejse i tid, hvor vi både besøger oldtiden og nutiden, når vi beundrer 
buddhisternes hellige Anuradhapura og krydser højlandet med det offentlige tog. 

Eksperten er med hele vejen
Vi gør en dyd ud af, at vi også møder srilankanerne på vores rejse rundt i UNESCO-favoritten, 
og her spiller vores danske rejseleder en afgørende rolle. De åbner døre og viser os smile- 
hullerne, der ellers er skjult for den gængse turist. Med eksperten i hånden er trygheden 
sikret, og sådan når vi frem til badeferien i Hikkaduwa mættet af indtryk og store oplevelser. 

Sigiriya
Minneriya Nationalpark

Anuradhapura

Kandy
Dambulla

Polonnaruwa

Colombo
Nuwara Eliya

Tissamaharama

Yala 
Nationalpark

Hikkaduwa
Galle

SRI LANKA

Fra kr. 18.990

 Besøg fæstningen på klippe- 
 toppen i Sigiriya 
 Togrejse over højlandets rismarker  
 med udsyn til fortid og nutid
 Små grupper á 15-25 deltagere
 Helpension og alle entréer 
 inkluderet
 Mulighed for tre dages ekstra  
 strandforlængelse i Hikkaduwa  
 på sydkysten 

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

”

Komplet billede af Sri Lanka. 
Interesant kultur krydret med natur-
oplevelser og en smilende befolkning

Bent, Holte



38 39

TEMA I REJSER TIL SRI LANKA

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

KULTUR OG BADEFERIE 
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Treenigheden: Kultur, historie og strand
Tre stop med tre personligheder. I skal cykle i landlig 
idyl, udforske gamle kongeriger i eventyrlige 
omgivelser og beundre tempelanlæg 
med lokale pilgrimme. Rejsen slutter på 
stranden i Negombo, hvor I indtager sol-
skinnet eller tager på udflugter til vands 
og til lands. Transporttiden er minimal, 
oplevelsen helt i top!

Colombo

SRI LANKA

Kandy

Sigiriya

Negombo
Beach

Fra kr. 12.990

DET GRØNNE SRI LANKA
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Højlandets største oplevelser
Velkommen til en verden af grønt! Sri Lanka er enestående 
kultur og et naturscenarie ulig noget andet 
på kloden. I har privat bil med egen chauffør 
på turen gennem højlandet fra Kandy til 
Unawatuna Beach og kan tilkøbe en 
udflugtspakke med hele 10 udflugter med 
alt fra elefantsafari til tempelceremoni 
og guidede vandreture.    

Udawalawa

Unawatuna Beach

Colombo
Ella

SRI LANKA

Kandy

Fra kr. 13.990

DET KLASSISKE SRI LANKA MED MALDIVERNE
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

En kombination fra drømmeland
Templet Golden Rock, fæstningen ved Sigiriya, 
tuk-tuk-køretur, togrejse over teplantagerne i 
højlandet og besøg i den hellige by Kandy. Det 
er bare nogle af oplevelserne, der venter jer på 
rejsen til Sri Lanka i privat bil med chauffør. 
Og som om det ikke var nok, runder I rejsen 
af med fem nætter i Maldiverne til en badeferie 
i verdensklasse.

Sigiriya

Galle

Kandy

Colombo
Ella

SRI LANKA

MaldiverneFra kr. 18.475

MAGELØSE OPLEVELSER – PÅ CYKEL GENNEM 
SKØNNE SRI LANKA
INKL. UDFLUGTER MED ENGELSKTALENDE GUIDE - 16 DAGE

500 kilometers oplevelsestur
Vi har lokaliseret verdens længste forlystelse: 
Naturen i Sri Lanka. På to hjul og i selskab med 
egen lokalguide udforsker I terrænnet i det  
skønne land i et behageligt tempo uden at  
misse de små nuancer. Alle udflugter og  
entréer er inkluderet, så I for alvor  
møder kulturen og naturen.

Fra kr. 20.995

DET KLASSISKE SRI LANKA
INDIVIDUEL REJSE – 16 DAGE

UNESCO-perler og lokal kolorit
Her er rejsen til jer, der vil opleve Sri Lanka nemt og bekvemt med privat bil og chauffør hele vejen.  
I sætter naturen i førersædet og følger sporet af verdensarv og nationalparker gennem det frodige  
land. I Colombo står jeres chauffør klar til at tage jer med til rejsens første højdepunkt i skikkelse af 
Golden Rock-templet i Dambulla, hvor buddhafigurer gemmer sig i klippehulerne. Mødet med 
verdensarven fortsætter ved Sigiriya og oldtidsbyen Polonnaruwa, inden I kigger til elefanterne i 
Minneriya Nationalpark. I storbyen Kandy skal I med tuk-tuk gennem gaderne og besøge en botanisk 
have, hvor der vokser mere end 300 orkidéarter. I trækker billet på stationen og tager toget
over højlandet, der er klædt i temarker, inden I vandrer til Ella Rock og slutter rejsen med 
en lille uges badeferie i Unawatuna.

Lokalguiden er med på hele rejsen
Hvis I tilkøber udflugtspakken, agerer jeres kyndige chauffør guide ved de mange stop,  
så I får det fulde udbytte af Sri Lankas seværdigheder. I selskab med guiden er I også  
sikret et indblik i kulturen, som kun en lokal formår det.

Sigiriya

Yala
Unawatuna Beach

Kandy

Colombo

SRI LANKA

Dambulla

Ella

Fra kr. 13.880

 Besøg UNESCO-arven ved  
 Sigiriya Rock Fortress
 Mulighed for leopard- og  
 elefantsafari i nationalparker
 Togrejse over det frodige højland 
 fra Kandy til Ella
 Ophold på gode hoteller tæt på 
 de største seværdigheder 
 Engelsktalende chauffør med  
 hele vejen

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

Sigiriya

Kandy

Yapahuwa

Colombo
Negombo

SRI LANKA
Anuradhapura

Wasgamuwa

Hatton

Udawalawa

Unawatuna

”

Sri Lanka er en skøn destination. 
Godt organiseret ferie. 

Vinni, Struer
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REJSELEDEREN BINDER DET HELE SAMMEN
Rundrejsens kardinalpunkt er den danske rejseleder. 
Eksperten, der kender de lokale forhold, yder ekstraordinær 
hjælp og kan samle rejsegruppen. Og det formår Stjernegaards 
rejseledere ifølge Gitte Christensen og Ole Pedersen:

”Rejselederne er hver og en vidende, engagerede, humoristiske 
og imødekommende. Informationsniveauet er ekstremt højt, 
og det er det absolut vigtigste. Det får man ikke, når man er 
afsted alene.”

”De samler hele gruppen om middagsbordet. Par og singler, jyder 
og københavnere bliver engageret i samme fællesskab. Det er 
dejligt, når man er langt hjemmefra,” uddyber ægteparret.

Og så er rejselederne i stand til at improvisere, hvis noget ikke 
går helt efter planen. Gitte og Ole oplevede eksempelvis, at 
dårligt vejr satte en stopper for en planlagt hvalsafari i New 
Zealand. Her gik rejseleder Troels Nielsen straks i gang og 
arrangerede et vingårdsbesøg og en ny sejltur som alternativ.

”Havde vi været der på egen hånd i autocamper, så havde 
vi virkelig stået der med håret i postkassen. Hvad skulle vi 
have stillet op? I stedet fik vi nogle andre, store oplevelser og 
fuld valuta for pengene. Det er tryghed, og derfor tager vi på 
rundrejser,” siger Gitte.

”Og så for at jeg slipper for at køre autocamperen,” griner Ole, 
der som gæst på rundrejser faktisk kan nyde transporttiden.

Derfor skal du 
på rundrejse med 
dansk rejseleder

Ægteparret Gitte Christensen og Ole Pedersen har erfaringer fra rundrejser til blandt andet Bali, 
New Zealand, Peru og Thailand. Læs her, hvorfor parret ikke kan få nok af rundrejser med dansk 

rejseleder, og bliv selv inspireret til endnu en rundrejse - måske endda den første.

INSPIRATION
DEN SOCIALE REJSE
Særligt de små rejsegrupper med maksimum 25 gæster er 
afgørende for Gitte og Ole, der tidligere har rejst i større grupper:

”Vi var engang 40 mennesker, og det gør vi aldrig igen. Hos 
Stjernegaard er der ikke kø ved bussen, og alle kan komme til hos 
rejselederen. Vi er mere usynlige end de store grupper, og det er 
guld værd ved seværdighederne og ude i naturen.”

Ægteparret mener, at rundrejserne tiltrækker udadvendte og 
eventyrlystne mennesker, som man sagtens kan nå at knytte sig 
til på en rejse. Parret ser eksempelvis stadig rejsefællerne fra en 
rundrejse til Bali i 1999:

”Der var gevinst på alle hylder! Som på alle rundrejser er folk 
sociale, og man siger ja tak til en drink eller en gåtur,” siger Ole. 

OPLEVELSER VALGT TIL – BESVÆR VALGT FRA
Gitte og Ole ser det næsten som en rejse før selve rejsen at pege 
kompasset mod den næste destination. Men med Stjernegaards 
veltilrettelagte rundrejser sparer parret besværet og har kun de 
gode forberedelser tilbage:

”Vi ser film og dokumentarer om hele verden, går på biblioteket 
og læser programmerne for forskellige rejser nøje. Vi slipper for 
alt besværet med transport, fly og hoteller. Vi skal bare glæde os.”

Hvis du sidder derude og overvejer rundrejsen med dansk 
rejseleder – måske for første gang – har Gitte og Ole også et par 
gode råd til dig:

”Vi anbefaler at tage til foredrag på kontoret eller online først. 
De er så givende. Så skal du selvfølgelig have det godt med, at 
programmet i store træk er bestemt på forhånd. Men der er 
naturligvis plads til egne initiativer undervejs. Hvis det er noget 
for dig, ses vi måske på den næste rejse!” 

 Eksperten er med hele vejen  

 Små grupper á 10-25 deltagere

 Veltilrettelagt rute med minimeret transport og sans   
  for hver en detalje

 Oplev både de største seværdigheder og det autentiske   
 hverdagsliv

      Sociale rejser med fællesmiddage  
 og plads til egne stunder

5 GODE GRUNDE TIL AT TAGE PÅ RUNDREJSE:

Vi anbefaler at tage  
til foredrag hos  

Stjernegaard. Enten  
online eller på kontoret.

”

Gitte & Ole

Gitte og Ole på en af deres mange rejser.
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Afrika
En rejse ud i noget stort

En zebraflok græsser ved kanten af et vandhul, indtil et par snedige løvinder sniger sig ind på deres 
intetanende bytte. Stilheden larmer. Spurten sættes ind. Et sted i nærheden, i skyggen af et baobabtræ, 
venter en doven hanløve på serveringen. Afrika er vildt og intenst, samtidig med at det er indbegrebet af 

en verden i slowmotion. Det er her, nogle af livets største rejsedrømme udleves – og her de helt små 
oplevelser efterlader de største indtryk.

Det kræver en forklaring
Det er en helt igennem storslået oplevelse at lytte til braget fra vandmængderne i Victoria Falls eller 

den diametrale modsætning i ørkenlandskabets stilhed. At fange en dramatisk løvejagt i solopgangen 
på savannen eller se de ikoniske pyramider i Egypten. Oplevelserne i Afrika er overvældende, men de kræver 
en forklaring. For historien om The Big 5, faraoernes liv og Sydafrikas barske historie fortæller ikke sig selv. 
Tilfældighedernes gang leder dig heller ikke i retning af de mindeværdige øjeblikke på savannen. Derfor har 

vi allieret os med Danmarks dygtigste rejseledere, der ved alt om Afrikas helt særlige hjørner og kutymer.

Hvad er dit Afrika?
Afrika har mange ansigter, og vi har udvalgt en håndfuld rejsemål, der viser meget forskellige sider af 

kontinentet. I Kenya er der fuld blus på safarioplevelserne, og hvis turen går til eventyrøen Madagaskar, 
lever vi os ind i en unik verden af flora og fauna. Namibias golde men eventyrlige landskaber drager os ind 

i en verden af forunderlig skønhed, og stikker vi helt mod syd venter vinen, dyrene og historien om Mandela 
i Sydafrika. Tag med og udlev din drøm om Afrika. 
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TEMA I REJSER TIL AFRIKA

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

EGYPTEN - NEFER NEFER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 10 DAGE

Nilkrydstogt i faraoernes land
5.000 års historie venter os, når vi besøger faraoernes land, 
Egypten. Allerede første morgen besøger vi de ikoniske pyra-
mider i Giza og udforsker Cairo, Egyptens hovedstad.  
Ovenpå to overnatninger i Cairo går vi om-
bord på vores 8-dages Nilkrydstogt fra 
Luxor til Aswan og tilbage igen. Vi besøger 
Kongernes Dal, en nubisk landsby og 
templerne i Luxor på denne historiske rejse.

Fra kr. 13.490

SYDAFRIKA - EN REJSE I REGNBUELANDET
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 14 DAGE

Vin og vilde dyr
Vi spejder over savannen mellem elefanter, løver og giraffer, 
inden vi oplever den anden side af Sydafrika i Johannesburg, 
hvor vi besøger Mandelas hus i landets største township, 
Soweto. I Cape Town skal vi op på 
Table Mountain og besøge fængs-
let, hvor Mandela sad indespærret, 
inden vi afslutter i Franschhoeks 
idyl med vin i lange baner.  

Fra kr. 29.900

NAMIBIA - EN REJSE I FORUNDERLIG SKØNHED
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 17 DAGE

Et ørkenshow uden lige!
Spydige månelandskaber, sandbjerge og 700 meter høje kam-
pesten midt på sletten. Namibia er overraskelse på overraskel-
se, Vilde Vesten-stemning med tyske undertoner, næsehorn 
og døde træer, der måske er det smukkeste, du nogensinde vil 
se. Rejs med gennem barsk 
natur med en helt 
særlig fortælling om 
menneskeheden til følge.

Fra kr. 37.900

KENYA - DEN AFRIKANSKE DRØM
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 13 DAGE

Hakuna Matata!
I det ægte Afrika kommer dyrene helt op til lodgen for at 
drikke, og masaierne værner om livet fra før. Vi tilføjer lidt 
dansk kolorit og besøger Karen Blixens hus, tager på safari i 
Masai Mara, rejser med tog gennem Tsavo National Park og 
sejler på Lake Naivasha, hvor flamingoerne farver udsigten 
lyserød, inden vi slutter af med 
fem skønne dage på stranden.

Fra kr. 22.990

Nairobi
Lake Naivasha

Lake Nakuru

Loita Hills

Diani Beach

Masai Mara

KENYA

UGANDA
SOMALIA

TANZANIA Mombasa

Etosha National Park
Himbafolket

Damaraland
Erongo Mountains

Swakopmund /
Walvis Bay

Sossusvlei /
Sesriem Canyon

UgabValley

Kalahariørkenen

ANGOLA

BOTSWANA

Okahandja

Windhoek

Victoria Falls
Forlængelse

ZIMBABWE

SYDAFRIKA

Cape Town
Kaphalvøen Hermanus

Frenschhoek

NAMIBIA

LESOTHO

MOZAMBOTSWANA

SYDAFRIKA

Johannesburg

Stellenbosch

Pilansberg National Park

MADAGASKAR - EVENTYRREJSE TIL MYTERNES Ø
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 14 DAGE

En verden for sig
Oplev lemurer, vaniljeplanter, kamæleoner, baobabtræer og farvestrålende fugle på en rejse gennem 
Madagaskars forunderlige natur med mere end 50 millioner år på bagen. Vi besøger nationalparkerne 
Andasibe, Isalo og Ranomafana, sejler i kano på Pangalaneskanalen og stifter bekendtskab med den 
franske kolonihistorie såvel som det moderne lokalliv. 

Den isolerede østat ligner ikke ét andet land på kloden. Naturen har siden kridttiden fået lov at passe 
sig selv, hvilket har skabt en nærmest magisk mikstur i Det Indiske Ocean. Du bliver helt bekendt med 
ordet ’endemisk’, for fugle, aber og træer hører kun til her, og vi stifter naturligvis bekendt-
skab med det hele på rundrejsen i selskab med dansk rejseleder. De eneste krav, vi stiller til
dig, er en stor eventyrlyst og en sans for skønhed!

Lige dele rundrejse og opdagelsesekspedition
Vi har forfinet rejsen til Madagaskar og allieret os med branchens bedste rejseledere, 
der sikrer dig en oplevelse, der er de færreste forundt. Kom med til myternes ø!

Antananarivo

Ranomafana 
National Park

Manakara
Isalo National Park

Tulear

Ifaty

Andasibe 
National Park

MADAGASKAR

Antsirabe

Fianarantsoa

Fra kr. 29.990

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Oplev lemurer og baobabtræer
 Kanotur gennem krydderi-
 plantager og palmelunde
 Helpension (morgenmad, frokost 
 og middag) er inkluderet i  
 rejsens pris
 Nationalparker og UNESCO-
 natur
 Danske rejseledere med stort  
 kendskab til lokallivetEGYPTEN

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

”

En fantastisk og oplevelsesrig 
rejse med vidunderlig natur 

og dyreliv.
Carmen, Herning
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DET 
INDISKE

OCEAN
Slip din livsnyder fri

MALDIVERNE
BANDOS MALDIVES
 INDIVIDUEL REJSE - 9 DAGE

Lad eventyret begynde
Flyt ind i en verden af hvidt sand og blåt 
hav på Bandos Resort, der særligt egner 
sig til familier og barnlige sjæle. Fordyb 
jer i husrevet med farvestrålende fisk 
og koraller eller lad tiden passe sig selv, 
mens du passer romanen i skyggen 
eller plasker i vandkanten. Opholdet er 
inklusive morgenmad og transport fra 
lufthavn med mulighed for at opgradere 
værelset. Dét er den perfekte ferie i det 
tropiske paradis langt 
fra hverdagen! 

Bandos Maldives

MAURITIUS
ZILWA ATTITUDE
 INDIVIDUEL REJSE - 10 DAGE

Drømmen om vandkantparadis
Rejs til tropernes hjerte på 4-stjernede 
Zilwa Attitude i Mauritius. Fred og idyl 
går hånd i hånd med sandstrand og 
solskin i den afslappede atmosfære i 
Grand Baie. Rolige dage ved poolen kan 
krydres med udflugter til botaniske  
haver, slumrende vulkaner, månelig-
nende landskaber og sejlture med kig 
til delfinerne. Bare indtil badeferien 
melder sig igen hjemme på resortet. 
Bemærk, at mødekalendere og  
hverdagsstress ikke 
må medbringes. Zilwa Attitude



MAURITIUS

Grand Baie

Port Louis

SEYCHELLERNE 
STRANDFERIE PÅ MAHÉ
 INDIVIDUEL REJSE - 10 DAGE

Paradis-ekspres
Drømmer I om at koble af og bruge  
minimal tid på transporten til paradis? Så 
er rejsen til Mahé i Seychellerne lige jer! 
Når I ikke nyder livet i strandkanten med 
en kold drink i hånden, kan I leje bil og 
undersøge øens smukkeste afkroge. Der 
er 75 strande inden for rækkevidde, og I 
kan udforske det smukke og bjergrige  
landskab i Morne Nationalpark eller  
hovedstadens kreolske stemning, inden  
I vender hjem til strandlivets glæder. 

Coral Strand

 MAHÈ

Virkelighedens postkort
Lukker du øjnene og forestiller dig paradis, har du sat kursen mod Det Indiske Ocean. Sandet er hvidere, 

end man tror, havet klarere end krystal. Klædt i solskin fra top til tå og med charmerende, lokal kolorit kan 
intet sted i verden matche scenariet i det vidtstrakte øhav mellem Afrika, Asien og Antarktis. Vores rejser 
fokuserer på tropeøerne Maldiverne, Mauritius, Seychellerne og Zanzibar, der hver især står vores hjerte 

nært med solnedgange i horisonten, langt til naboen og ingen adgang for zoom-møder eller mailindbakker. 

Drømmerejser til drømmeøer
Rejsen til Det Indiske Ocean bygger egentlig på en simpel præmis: luksus og forkælelse! Med god mad, 
endeløse pauser ved stranden og udflugter til tropenaturen og det fascinerende dyreliv under havover-

fladen. Alligevel kræver det sin planlægning at finde det rette resort og den harmoniske melodi for 
netop din drømmerejse. 

Hvis du allierer dig med Stjernegaard, er din drømmerejse til drømmeøerne sikret. Vi har mange års erfaring 
med rejser til Det Indiske Ocean med et stærkt, lokalt netværk til følge. Alt kan skræddersys til dig, og 

vi tilbyder forskellige priskategorier fra det charmerende bed-and-breakfast i strandkanten til det super-
moderne og luksuriøse resort med All Inclusive – og din drøm er med garanti imellem!

Fra kr. 11.995 Fra kr. 11.665 Fra kr. 15.715
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TEMA I DET INDISKE OCEAN

Den lille forskel
Mauritius, Maldiverne, Seychellerne og Zanzibar

Kursen er sat mod paradis, hvis der står Det Indiske Ocean på flybilletten. Her er der garanti for luksus og 
solskin, men hvilken destination er så den rette for dig? Vi giver dig de små forskelle mellem østaterne.

GUIDE

AKTIV FERIE I 
HIMMERIGET 

Mark Twain skrev, at Mauritius blev 
brugt som skabelon til himmeriget, 
og vi anbefaler et aktivt smut 
til himmel på jord. Naturen i 
Mauritius indbyder til vandreture 
ved månelignende landskaber 
i farvestrålende nuancer og 
saftiggrønne skove med vandfald 
side om side med spejlblanke søer. 
Cykelture til strandkanten med Le 
Morne-bjerget som pejlemærke, 
golf på mesterskabsbaner eller 
dykning i dybe kløfter. Og bare rolig: 
Så snart du trænger til et hvil, er der 
marchordre tilbage til solstolen. 

1.

HVOR DRØMME 
FANGES 

På Maldiverne kan du toppe drømmen 
om havudsigt og i stedet flytte direkte 
ind i den. Her står villaerne på pæle i 
sandbunden, og tager du bare ét skridt 
fra din private terrasse, kan du dyrke 
morgengymnastik med havskildpadder  
i en undervandsverden af krystal. Fra 
pælevillaen følger du gangbroen til 
resortets restauranter og perlehvide 
sandstrand, indtil du savner horisonten  
og drømmefangeren på pæle.

2.

ØHOP I
PARADIS

Da Mauritius og Zanzibar primært 
består af én ø, er de ude. Maldiverne 
er mest ’one resort - one island’, og 
selvom man naturligvis kan hoppe 
mellem de skønne koraløer, må 
Seychellerne alligevel være mest 
egnet til øhop! Mærk de forskellige 
sider af den kreolske kultur og oplev 
naturen, der rent faktisk varierer fra 
ø til ø - eksempelvis på krydstogt 
eller skræddersyede badeferier til 
et potpourri af palmer og solskin.  

3.

LOKAL
KOLORIT

Den eksotiske smeltedigel Zanzibar ligger til 
forskel fra de øvrige søskende i Det Indiske Ocean 
tæt på fastlandet. Alligevel spirer økulturen. Her 
får du Afrikaaspekter og lidt ekstra lokal kolorit. 
Besøg en traditionel landsby, krydderiplantagerne 
eller det UNESCO-beskyttede Stone Town, hvor 
Queen-forsanger Freddie Mercury er født. Du ser 
tanghøsterne plaske i vandkanten og et dyreliv i 
Jozani Nationalpark, som kun findes her. Og så 
rimer Zanzibar på januar og februar – den helt rette 
tid til et forsvindingsnummer fra den danske vinter.

5.

APPETIT PÅ 
GOURMET 

Har du smag for gourmetoplevelser, må der stå 
Maldiverne eller Mauritius på flybilletten. Landene 
har årelang erfaring med resortferien, hvor 
erfarne kokke fra hele verden er ansat. Selvom den 
italienske pastaret eller japanske sushi er langt 
hjemmefra, er smagen altså helt autentisk. Det 
lokale køkken er friskfanget fisk, tropisk frugt og 
fladbrød. Det gør selv farvehandleren jaloux, når 
det serveres i bananblade og pyntes med hibiscus. 

6.

STRANDLIV
UDEN NABOER

Indrømmet! Tropeøerne i Det Indiske 
Ocean har hver og en fortryllende 
sandstrande og et havblik, vi drømmer 
om at forsvinde i. Alligevel tør vi godt 
lægge hovedet på bloggen og kalde 
Seychellernes strande for de absolut 
bedste. De ligger i hvert fald uberørte 
hen, og der er rigeligt af dem! Alene på 
hovedøen Mahé, der er mindre end Møn, 
er der 75 fantastiske sandstrande inden 
for rækkevidde, som du enten kan flytte 
ind på uden nabostøj eller udforske 
på dagsture. Så på med snorklen og i 
bølgen med dig!

4.
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TEMA I REJSER TIL DET INDISKE OCEAN

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

MAURITIUS - LUX* LE MORNE
INDIVIDUEL REJSE - 10 DAGE

5-stjernet getaway
Tilbring ferien i infinitypoolen, puddersandet eller på din 
private balkon, mens solen sætter sig i horisonten og farver 
himlen dybrød. LUX*-kæden er specialister i 
luksus og forkælelse, og resortet på Mauritius’ 
sydkyst lever op til alle forventninger om 
smuk indretning, højt serviceniveau, 
vidunderlige oaser og gastronomi af 
højeste kaliber.  

LUX* Le Morne 

MAURITIUS

Grand Baie

Port Louis

Fra kr. 12.875

SEYCHELLERNE - PÅ SPORET AF PARADIS
INDIVIDUEL REJSE - 13 DAGE

To sider af paradis
Rejs til to af Seychellernes mest paradisiske øer på hyggelige 
hoteller og pensionater i strandkanten. Kan I løsrive jer fra 
puddersandet, kan I begive jer på cykeltur til øernes afkroge 
eller tage på opdagelse i nationalparker, hvor den danske 
vinter aldrig kommer på besøg. 
Rejsen kan med fordel 
kombineres med 
stopover i Dubai.

 LA DIGUE
MAHÈ

Patatran

L’ArchipelLe Duc de Praislin

Pension Michel 

Berjaya Praislin

L’Orangeraie

 PRAISLIN

Fra kr. 19.990

ZANZIBAR - KARAFUU BEACH RESORT & SPA
INDIVIDUEL REJSE - 9 DAGE

Orientalske eventyr i bountyland
Oplev tidevandet på Zanzibars østkyst, der trækker sig 
frem og tilbage som en harmonika hvert halve døgn. 
I bor på Karafuu Resort med halvpension og 
kan krydre ferien i sandkanten med spændende 
oplevelser i berømte Stone Town, på krydderi-
plantager eller på autentisk sejltur med 
dhow-båd. Her er badeferien, der 
vækker sanserne!

ZANZIBAR

Karafuu Resort Stone Town

Fra kr. 11.900

MALDIVERNE - LUX* SOUTH ARI ATOLL
INDIVIDUEL REJSE - 9 DAGE

Flaskepost fra paradis
Klargør jagten på flaskeposter og postkortmotiver og indstil 
din søgen efter paradis. LUX* på South Ari Atoll er drømmen, 
der bliver til virkelighed. Resortet ligger på en 
privat koralø, en såkaldt atol, omgivet af 
krystalklart hav, og der er ikke en finger at 
sætte på serviceniveauet på LUX*. 
Mulighed for All Inclusive. 
Garanti for livsnyderi. LUX* South Ari Atoll

Fra kr. 19.775

SEYCHELLERNE – ØHOP I PARADIS
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 9 DAGE

Sejl med til slaraffenland 
Sandstrandene kæmper om vores opmærksomhed, når vi i roligt tempo glider 
forbi det ene stykke af paradis efter det andet på vores lydstille og topmoderne 
yacht. Vi lægger naturligvis til i paradis og besøger en perlerække af Seychellernes 
smukkeste øer, strande og naturreservater. Vi sanser os gennem vaniljeplantager, 
inden naturen spiller os et puds med de særegne, dobbelte kokosnødder, som kun findes 
her. Kameraet er det eneste, der kommer på overarbejde på rejsen, der inkluderer besøg 
hos ældgamle havskildpadder og en god chance for at se landets endemiske fugle som den 
sorte papegøje og solfuglen. Og så kommer feriestemningen helt af sig selv!

Næsten for godt til at tro
Vi har snorkeludstyret med på skibet, så vi altid kan hoppe i de krystalfarvede bølger for 
at udforske livet under overfladen. På soldækket går tiden sin egen gang, mens vi passer 
romanen eller ser til solnedgangen i horisonten. Her er krydstogtet med dansk rejseleder, 
der forener de bedste aspekter af forkælelse, store oplevelser og tropetemperaturer. 

St. Anne

Curieuse

St. Pierre

Moyenne
Victoria

Aride

Cousin

Anse Lazio

 MAHÈ

 PRAISLIN
 LA DIGUE

Fra kr. 29.990

 Oplev havskildpadder, sjældne 
 papegøjer og endemiske   
 planter
 Mange vandreture på tropeøer  
 med rejseleder og lokalguide
 Alle måltider inkluderet på
 yachten
 Små grupper á 15-25 deltagere
 Dansk rejseleder med på hele  
 rejsen

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

”
Naturen er enestående på 
La Digue, og befolkningen 

er imødekommende. 
Mogens, Jyderup
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Nordamerika er det Vilde Vesten, hvor en cowboy rider gennem ørkenen blandt kaktusser og mono- 
litter. Det er storbyer, hvor drømme bliver til virkelighed og små flækker godt gemt væk i Sydens 
marsk og sump. Fra Floridas troper i syd til Canadas nationalparker og Alaska i nord er der noget 

fascinerende storslået og åbenhjertigt over kontinentet og dets folk, hvor bramfriheden trumfer de 
fine fornemmelser og efterlader os med en følelse af at være oprigtigt velkomne. 

Vi har en plan! 
Nordamerika er lidt af en mundfuld. Derfor har vi klippet det bedste ud og strikket en række virkelig 
gennemtænkte rejser sammen. Og vi har tænkt på det hele! Ruterne er planlagt, så vi får de største 
oplevelser med og kører ad de smukkeste strækninger. Da vi rejser i små grupper á 15-25 deltagere, 

kan vi køre i en mindre bus, der gør det nemt at være fleksibel og tillader os at køre ad ruter, der 
kun er forbeholdt mindre køretøjer. Eksempelvis i Californien, når vi kører hele vejen ad Highway 1.

Rejs med de rigtige
Det er ikke hvem som helst, vi lukker ind i vores klub af rejseledere og guider. De skal kende USA’s 
afkroge og Canadas bjergtoppe og have evnen til at blende ind med de lokale uden at gå på kom-

promis med deres naturlige nysgerrighed. Kort og godt har vi plukket branchens bedste rejse-
ledere, så du kan møde det største, det bedste og det mest autentiske USA og Canada.

NORD-
AMERIKA

Eventyr i supersize-format

CANADA - PÅ EVENTYR I ROCKY MOUNTAINS MED TOGET 
ROCKY MOUNTAINEER 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Canadas vilde vest set fra en togkupé
Fyld lungerne med frisk bjergluft på en rejse gennem den enestående natur i det vestlige 
Canada. Gråbjørne, elge, dybblå søer, gletsjere og bjergtinder drysset med sne er bare bidder 
af det, der venter i nogle af verdens mest legendariske nationalparker som Banff og Jasper 
samt på Vancouver Island. Vi kører ad nogle af verdens smukkeste strækninger på Bow Valley 
Parkway og Icefields Parkway, går en tur på Athabascagletsjeren og gennem dramatiske Maligne 
Canyon, inden vi går ombord på Rocky Mountaineer-toget med kurs mod Vancouver. Vi snuser til 
storbyen, tager på bjørnesafari på Vancouver Island og tager en afstikker til OL-byen Whistler.

På skinner gennem skyerne
Eventyret går på skinner på togrejsen fra Jasper til Vancouver. Vi skal ud på ruten 
’Journey through the Clouds’, der tager os op i højderne og dybt ind i naturen. Toget er 
indrettet, så vi har panoramaudsigt til dyr og natur i alle højder – og selvfølgelig de helt 
store højdepunkter som Hell’s Gate, Mount Robson og Pyramid Falls. 

Banff

Jasper

Lake Louise

Kamloops 

Rocky
Mountaineer

Rocky
Mountaineer

Calgary

Victoria

Ucluelet Vancouver

USA

CANADA
Whistler

Fra kr. 54.900

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Oplev Banff, Jasper National Park
 Vandring i bl.a. Sunshine  
 Meadows og Maligne Canyon
 To dage på Rocky Mountaineer- 
 toget fra Jaspar til Vancouver
 Unikt dyreliv: Gråbjørne, elge,   
 kronhjorte og hvaler
 Rejs med rejseleder Niels Fessel,  
 der har en helt særlig viden om  
 Canadas vilde natur
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Niels Fessel, Rejseleder hos Stjernegaard

ALT I ÉN
Nordamerika er unik natur, rigt dyreliv, pulserende storbyer og 
westernstemning. Det er musikkens vugge, og perspektivet på 
livet er i højsædet, når Niels Fessel endnu en gang begiver sig til 
Canada og USA som rejseleder:

”Jeg har efterhånden set en del, men jeg opdager nyt og bliver 
altid overrasket, når jeg besøger kontinentet. Når jeg spejder 
over Grand Canyon, er det som at komme hjem,” fortæller Niels.

Det var klimaet, den storslåede natur og de endeløse muligheder 
for aktiv ferie, der tiltrak sig Niels’ opmærksomhed tilbage i 1983, 
da han for første af indtil videre 30 gange krydsede Dammen. 

”Ja og så er der meget få myg!” griner Niels. 

OG ALTID ÉN TUR TIL
Siden har Niels besøgt Canada 10 gange og 26 amerikanske 
stater, og han er i dag blandt Stjernegaards foretrukne 
rejseledere. Rejsen over Atlanten er ifølge Niels møntet på den, 
der ønsker den store variation i oplevelserne. Natur, der ikke 
opleves på andre kontinenter, et historisk vingesus, nutidens 
samfundsbilleder og musikkens rødder.

”Vi glider gennem fjordlandet ved Vancouver. Vandet står stille, 
indtil en bjørn indfinder sig i bredden og så let som ingenting 

vender de tungeste sten med én pote og fisker taskekrabber til 
frokost. Dét er Nordamerika for mig,” siger Niels.

”På dineren er vi som sat i en filmkulisse, når servitricen 
spørger: More coffee, darling? Hun ved alt, hvad der rører sig i 
byen, og man kan ikke svare andet end: Yes please! I USA er der 
mere af det hele og altid en god grund til at vende tilbage.”

LEDIG HUKOMMELSE PÅ KAMERAET
Musikken fylder meget for Niels, der selv spiller guitar og har 
sunget siden barnsben. Og passionen for musik udlever han 
særligt på rundrejsen til det sydlige USA:

”Besøget i Graceland og ved Elvis’ gravsted giver for mange 
gæster tårer i øjnene, inden vi lader os opsluge af cajun-
køkkenet i New Orleans. Rejsen til Nordamerika giver et 
perspektiv på livet, som man aldrig slipper igen.”

Passionen for kontinentet er fint illustreret ved Niels’ glødende 
kamera, der flittigt er i brug på rejserne til Nordamerika:

”Jeg er tit blevet spurgt af gæsterne, hvorfor jeg tager billeder 
af ting, jeg har set så mange gange før. Men jeg lægger mærke 
til nyt! Og så længe jeg bliver ved med at blive betaget og 
fotograferer Nordamerikas skønheder, så ved jeg, at jeg vender 
tilbage. Og jeg har masser af plads på kameraet endnu.”

Vores mand i
Amerika

Nordamerika har det hele! Så let kan Niels Fessel sige det. Læs her, hvorfor den erfarne 
rejseleder med smag for lokal mad, natur og musik altid vender tilbage.

INTERVIEW

 Country over blues 
 Graceland over Disneyland
 Mustang over Corvette
 Jack Daniels over Four Roses
 Basketball over baseball 
 Donut over Muffin
 Milkshake over Dr. Pepper 

NIELS’ AMERICAN WAY: 

CANADA - FRA ROCKY MOUNTAINS TIL VANCOUVER 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 11 DAGE

Fra dybblå bjergsøer til de højeste tinder
Selvom rundrejsen til Canada bogstavelig talt går fra høj til lav, ligger oplevelsesbaro-
meteret hele tiden i top. Vi rejser gennem UNESCO-beskyttet verdensarv og national-
parker, fra Calgary i øst til Vancouver i vest. Vi krydser tinderne i Rocky Mountains og 
begraver blikket i de dybeste bjergsøer, der spejler de reneste nuancer af blå. Vi har de rigtige 
stop i guldgraverlandets historiske kulisse, inden vi møder det canadiske storbyliv i Vancouver, 
der ligger med Strait of Georgia for sine fødder. Her forelsker vi os i kulturen og får et indblik i 
Canadas oprindelige befolkninger gennem totempæle og First Nations-kunst. 

Mere sightseeing – mindre kørsel!
Rejsen til Canadas spektakulære natur er planlagt efter devisen: Mere sightseeing, 
mindre kørsel. Vi rejser i små grupper med maks. 25 deltagere, som helt lavpraktisk 
sikrer, at vi alle kommer let ind i bussen og videre til det næste højdepunkt. Glæd jer til 
en rejse med den helt rette dosering af natur og storby med maksimal forkælelse af 
sanseapparatet for øjet.   

Rocky
MountaineerVancouverGammel Canada Rocky mountains

Banff

Jasper
Lake Louise

Sun Peaks
Calgary

Vancouver

USA

CANADA
Whistler

Fra kr. 25.900

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Udvalgte hoteller midt i 
 oplevelserne 
 Daglige udflugter i national- 
 parkerne, guldgraverlandet og  
 storbyerne
 Stort indblik i First Nations’ 
 kultur og historie
 Oplev Canada i selskab med  
 Niels Fessel
 Små grupper á 15-25 deltagere

”

Jeg føler, at jeg har oplevet store 
højdepunkter samtlige dage. 

Helle, Vejle 
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TEMA I REJSER TIL USA

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

STORBYEVENTYR I NEW YORK 

INDIVIDUEL REJSE - 7 DAGE 

Et lille eventyr i den største by
Oplev The Big Apple på egen hånd fra et centralt beliggende 
hotel på Manhattan i direkte forlængelse af storbyens ikoniske 
avenuer, stormagasiner og seværdigheder. Du har god tid til 
at slentre mellem billboards og skyskrabere, og du kan  
tilkøbe udflugtspakken med dansktalende guide og komme 
rundt i alle hjørnerne af Brooklyn og  
Manhattan i kyndigt selskab inkl. 
Subway Pass til alle rejsens dage.

BROOKLYN

MANHATTAN

World Trade  Center

Bushwick

Empire State Building
Central Park

Brooklyn HeightsFra kr. 9.595

PÅ EVENTYR I YELLOWSTONE OG 
ROCKY MOUNTAINS
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Det Vilde Vesten med supervulkaner og cowboys
Træd ind i en vaskeægte western og tag med på et ufor-
glemmeligt eventyr på sporet af Buffalo Bill til nogle af USA’s 
smukkeste naturvidundere. Vi ser Mount Rushmore, indtager 
prærien ved Canyonlands, 
inden vi fortsætter til Rocky 
Mountains, hvor naturen 
spiller sine bedste kort.

West Yellowstone
(Yellowstone NP)

Jackson Hole
Grand Teton NP

Salt Lake City

Moab (Arches NP & Canyonland NP)

Estes Park
(Rocky Mountains NP)

Cody
(Yellowstone NP)

Denver

Sheridan
Hot Springs
Rapid City

Deadwood

Fra kr. 30.900

PÅ EVENTYR I DET SYDLIGE USA
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Sydens charmerende toneleje
Vi følger Sydens helt egen rytme gennem storbyer, små flæk-
ker og sumplandskaber, der kringler sig ind i kystlandskabet. 
Området fortæller en historie, der både er smuk og grum. Vi 
støder på et farverigt kulturmøde, 
lærer om borgerkrigen og hører 
amerikanernes musik fra country, 
jazz og blues til rock ’n’ roll. Lyt 
med, Syden kalder!

TEXAS

OKLAHOMA

KANSAS
Atlanta

Memphis

New Orleans

Smoky Mountains 
Cherokee

Manchester

Vicksburg

Clarksdale

St. Francisville

Houma

M
is
si
si
pp
ifl
od
en

Natchez

Nashville

Fra kr. 29.900

PÅ EVENTYR I DET NORDØSTLIGE USA
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Magtens højborge i efterårsklæder
Vi tager et dyk i amerikansk historie fra de store præsidenter 
til amishfolket og spejder efter skyskraberne i det politiske 
magtcentrum. Vi ser 
det buldrende Niagara 
Falls og krydser græn-
sen til et Canada, hvor 
Toronto er klædt i 
rødgule gevandter. 

Fra kr. 28.900

COLORADO

NEW
MEXICO

TEXAS

OKLAHOMA

KANSAS

Bird-in-Hand, Lancaster
Philadelphia

New York

RI

Newport

Boston

Hyannis

Washington D. C.

Niagara Falls
Toronto

DET VESTLIGE USA
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Gennem ørken og kløfter til Stillehavet
Oplev et væld af højdepunkter i et perfekt miks af storby, dramatisk natur 
og uforglemmelige køreture langs nogle af verdens smukkeste strækninger. 
Rundrejsen gennem det vestlige USA omfavner paletten af oplevelser og tager 
os gennem den røde ørken til de fortryllende kløftlandskaber i Bryce, Antelope og 
Grand Cayon, videre gennem Monument Valley og til Zion National Park. I Las Vegas 
kigger vi til byens spillefugle, inden vi igen indtager naturen med kurs mod Death Valley 
og Yosemite National Park. Sidste etape går fra San Francisco ad Highway 1 med stop i 
Santa Barbara og danskerbyen Solvang, til vi rammer Los Angeles. 

Lille gruppe – store fordele
Vi er en lille gruppe i en lille bus. Det lyder banalt, men det har stor betydning! Vi kan køre 
hele vejen ad Highway 1, en ubeskrivelig smuk strækning, der kun er forbeholdt mindre  
køretøjer. I selskab med vores danske rejseleder kommer vi helt tæt på det autentiske  
USA og får den fulde forståelse for højdepunkterne – og alt det ukendte imellem. 

Fra kr. 29.900

Phoenix

Monterey

San 
Francisco

Los Angeles

Santa Maria

Yosemite
Bryce Canyon

Zion 
Death
Valley

UTAH

ARIZONA

NEVADA

Mammoth
Lakes

Tioga
Pass Road

Modesto

Santa Babara

SOUTH
DAKOTA

Big Sur

Solvang

Highway 1

CALIFORNIEN

Antelope
Canyon

Page Monument 
Valley Las Vegas Grand Canyon

Red Rock 
Country

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Smukke køreture: Tioga Pass  
 Road og Highway 1
 Ørkenens kløfter i Bryce,  
 Antelope og Grand Canyon
 Storslået natur i Muir Woods,  
 Zion og Yosemite National Park
 Minimal kørsel, masser af  
 oplevelser
 Storbyliv i Las Vegas, Los  
 Angeles og San Francisco 

”

Grand Canyon var toppen af 
oplevelserne med en meget 

vidende rejseleder. 
Lonny, Ringsted
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Rejser med rytmer

Syd- og 
Mellemamerika
Syd- og Mellemamerika er Darwins Galápagos og Evita Perons Argentina. Det er Machu 
Picchu og Chichén Itzá, Amazonasjunglen, Patagoniens vildmark og Monteverdes tågeskove. 
Men det er også kaffebøndernes langsomme hverdag, gauchoernes kvægavl og indianer-
stammernes kamp for at bevare fortidens traditioner. Rejsen til Syd- og Mellemamerika er 
for alle med smag på livet. Her mærkes historiens vingesus som en tornado af kolonitid, 
mens nutiden bølger over Andesbjergene gennem tango, samba og mariachi-musik med 
en grad af livsglæde, du ellers skal lede længe efter. I mellem det hele findes et dyreliv, der 
overgår fantasien, når pingviner, papegøjer og alpakaer stiller op. Oplev det hele med vores 
ekspertrejseledere eller på egen hånd med Stjernegaard i ryggen. 
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Tag en bid af

Mexico
Stil din eventyrlige rejsesult  

Du kan næsten smage det. Eksplosionen af kanel, chili og spidskommen fra simreretten over bål. 
Sprøde peberfrugter og saftige majs i det friskbagte fladbrød med avocadoer, som du aldrig har 
fået dem før. Og hvor ser det ud! Fra saftiggrønne limefrugter over purpurfarvede rødløg. Er det 
smagsløgene, der bestemmer, går rejsen til Mexico, hvor klokken altid er fem minutter i spisetid. 

Mexicanerne forstår sig på festligheder, og livet så vel som døden bliver fejret. Under  
dødedagene fester selv de afdøde med, indtil midnatten melder sig, og tændte stearinlys leder 

alle hjem, hvor de kom fra. Med os kan du opleve den livsbekræftende parade – hvis du tør.  
Grænsen mellem liv og død hviskes ud, ligesom klimazonerne afløser hinanden. Fra sneklædte 
bjerge over rød prærie til feriefarvet idyl ved Det Caribiske Hav. Alt krydret med indianerkultur.

Kære Mexico, du har bare det hele og meget mere til.

PÅ SPORET AF MAYAER 
OG AZTEKERE
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 17 DAGE

Den komplette rundrejse
Vi besøger historiens sværvægtere ved 
pyramiderne i Teotihuacan og mayarui-
nerne på Yucatánhalvøen og forsvinder 
i naturen, når vi sejler gennem den dybe 
Sumiderokløft. Vi samler fortidens 
største civilisationer og nutidens beta-
gende kultur på én rejse fra hovedstad til 
kaktusklædt ørken i selskab med vores 
fastboende, danske rejseleder.

EVENTYRLIGE 
MEXICO
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 16 DAGE

Viva la Vida!
Vi oplever de smukkeste nuancer af 
Mexico, når vi bevæger os gennem dybe 
kløfter, plaskende vandfald, tropisk 
jungle og knastør højslette. Vi sejler på 
kratersøen Catemaco og krydser den 
ene klimazone efter den anden i det 
prægtige land. Afstandene mellem Mexi-
cos riger er store, men ruten er veltilret-
telagt, så alle kan få sjælen med.

ET KLASSISK OG  
KULINARISK EVENTYR
 RUNDREJSE MED DANSK

 REJSELEDER - 11 DAGE

Mexico kort og godt
Få smag for Mexico og tag en stor bid af 
verdenshistorien på den kortere rundrej-
se til de største seværdigheder i landet. 
Vi besøger det antropologiske museum 
og Frida Kahlos hus i Mexico City, koloni-
tidscharmen i Taxco, UNESCO-verdens-
arven i Puebla og sol- og månepyrami-
derne i Teotihuacan på en veltilrettelagt 
rute til højdepunkterne. 

HONDURAS
GUATEMALA

B
ELIZEQaxaca

Tehuantepec

Uxmal

Taxco

Chichén
Itzá

Det 
Caribiske

Hav
Forlængelse

Campeche

MEXICO

Mexico City

Palenque
San Cristóbal 
de las Casas

Sumiderokløften

Teotihuacan

Puebla

USA

HONDURAS

GUATEMALA

B
ELIZE

MEXICO

Mexico City
Veracruz

Palenque

Taxco

San Cristóbal 
de las Casas

Oaxaca

Tehuantepec

Catemaco

Villahermosa

Sumiderokløften

Puebla

HONDURAS

GUATEMALA

B
ELIZE

MEXICO

Mexico City

Taxco

Oaxaca

Puebla

Tulum
Forlængelse

Fra kr. 22.900 Fra kr. 18.990 Fra kr. 15.900
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TEMA I REJSER TIL MEXICO

DET BEDSTE AF MEXICO
INDIVIDUEL REJSE - 14 DAGE

En perlerække af højdepunkter 
Rejs gennem Mexicos ældgamle civilisationer fra Mexico City 
til Yucatán med sejltur i Sumiderokløften, udflugt til vand- 
faldet Agua Azul og brostensbelagte gader i kilometervis. Ved 
Palenque besøger I de forhistoriske ruiner som optakt til et af 
verdens syv vidundere,  
Chichén Itzá, inden ferien 
ender på stranden i 
Akumal.  

HONDURAS

GUATEMALA

B
ELIZE

Campeche

MEXICO

Mexico City

Palenque

San Cristóbal 
de las Casas

Akumal
Merida

USA

Fra kr. 18.995

MEXICO À LA CARTE
INDIVIDUEL REJSE - 13 DAGE

En verden af smage i ét land
Det mexicanske køkken er kendt over hele verden, og maden 
er den helt rette vej ind i den latinamerikanske sjæl. I besøger 
den gastronomiske hovedby Puebla og farverige Oaxaca og 
kan tage på kulinariske byvandringer 
i Mexico City med stop i byens 
bedste tacoshops. Rejsens sidste 
dage går med at slå mave på 
stranden i Puerto Escondido.  

HONDURAS

GUATEMALA

B
ELIZE

MEXICO

Mexico City

Oaxaca

Puerto Escondido

Puebla

Fra kr. 17.395

KULTUREVENTYR OG Ø-PARADIS
INDIVIDUEL REJSE - 11 DAGE

Hovedstad og hovedrystende idyl
Her er rejsen, der kombinerer Mexico Citys kulturelle  
seværdigheder med afslappende stunder på tropeøen Isla 
Holbox. I har en uge på øen, hvor biltrafik nærmest er ikke- 
eksisterende, hvor I kan besøge naturparker, sejle på delfin- 
safari i det azurblå hav  
eller tage på udflugter til  
Yucatánhalvøens  
historiske ruinbyer. 

HONDURAS

GUATEMALA

B
ELIZE

MEXICO

Mexico City

Isla Holbox 

Fra kr. 16.395 

ØHOP OG CARIBISKE STRANDE
INDIVIDUEL REJSE - 14 DAGE

To tropeøer og ét vidunder
Rejsen egner sig til jer, der søger en strandferie ud over det 
sædvanlige og gerne vil opleve det største. I bor på dejlige 
strandhoteller på tropeøerne Isla Holbox og Isla Mujeres og 
har de helt rette ophold på Yucatánhalvøen. Der venter en hel 
dag ved det UNESCO-beskyttede Chichén Itzá, inden I vender 
tilbage til livsnyderiet under det 
caribiske solskin. 

HONDURAS

GUATEMALA

BELIZE

MEXICO

Akumal

Isla Holbox 

Valladolid Isla Mujeres

Fra kr. 17.995

VERDENS FRYSEPUNKT 
I Argentina knitrer isen under støvlerne 
i Patagoniens frosne verden af blåhvide 
iskrystaller og vandfald.

SVØM MED HAVSKILDPADDER
På Galápagos kan du gå til synkron- 

svømning med djævlerokker og hav- 
skildpadder. På med snorkelmasken! 

PÅSKEØEN TIL HEST
Tag hesten til moai-statuerne og 
endeløse udsigter under klodens 
fjerneste himmelstrøg.

TOPPEN AF REGNSKOVEN 
Svæv gennem toppen af Costa 
Ricas skove og mærk adrenalinen 
bruse på Superman-turen, der 
måler 1.000 meters morskab.

HVOR LIVET ER FØDT
Spring i livets kilder, som Mexicos 
cenoter siges at være. Vandet er 
koldt, klart og kalder på en dukkert.

Latinamerika
... til de modige

GUIDE

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk
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PÅ EVENTYR I REGNSKOVEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

En verden til forskel
Naturen i Costa Rica er ulig alt andet på kloden, og når vi 
vandrer gennem tågeskoven, føles det som om, at vi ikke kan 
komme længere væk. I Tortuguero bor vi på lodges blandt 
skildpadder og dovendyr i en næsten forhistorisk kulisse, før vi 
nyder udsigten til Arenalvulkanen og fortsætter eventyret ad 
Monteverdes hængebroer, inden
den blide brise tager imod os 
ved Carillo Beach.

Fra kr. 27.990

FRA KYST TIL KYST
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Paradisets mange hjørner
I begynder med et par dage i San José, hvor I udforsker byliv 
såvel som vulkankratere, inden I har god tid til det stille liv i 
fiskerlejet Puerto Viejo. Her cykler I gennem naturen, inden 
rytmen igen intensiveres ved Arenalvulkanen, hvor I kan tage 
for jer af adventure, termiske bade og vandring. I skifter luftlag 
og udforsker Monteverdes tågeskove fra  
trækronerne med nogle dage i det lille 
strandparadis Manuel Antonio til følge.

Fra kr. 18.545

SKILDPADDER, SKOV OG STRANDLIV
INDIVIDUEL REJSE - 12 DAGE

En treenighed af smuk natur
Efter en enkel nat i San José går turen til skildpaddernes  
paradis, hvor I tilbringer et par dage i naturens tegn blandt 
papegøjer og dovendyr. I Arenal griber naturen jer med varme 
kilder og udfordrer eventyrlysten med adventureaktiviteter 
og skattejagter til naturens små oaser. Som afslutning på 
eventyret nyder I sidste del af ferien ved en af Stillehavets 
smukkeste strande, hvor sagte bølge- 
skvulp luller jer helt ned i gear. 

Fra kr. 16.870

NATURENS SKATTEKAMMER
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Hvor farverne er født
Efter et par dage med kig til vulkaner og byliv i San José, 
tager I gummibåden på ægte raftingmanér til jeres lodge ved 
Pacuarefloden, hvor I vandrer, zipliner eller daser i hænge-
køjen. Ved Arenalvulkanen kan I prøve adventure af enhver 
art og forsvinde i en verden af grønt. Ved Rio Celeste ser I et 
paradisisk, turkisblåt vandfald og nyder  
naturen, inden sandet indfinder sig  
mellem tæerne ved kysten.

Fra kr. 20.155
Monteverde

Arenal
Rincon de la Vieja

San José

Tortuguero

Carrillo/Samara

Palo Verde NP 
Liberia

FIT - fra kyst til kyst FIT - naturens skattekammer

Carrillo/Samara

Tamarindo
Beach

San José
Rio Pacuare

Arenal/La Fortuna
Rio Celeste

FIT - skildpadde, skov og det søde strandliv

Arenal/
La Fortuna

San José

Tortuguero

Carrillo/Samara

FIT - fra kyst til kyst

Manuel Antonio

Monteverde

San José

Arenal/La Fortuna

Puerto Viejo 
de Talamanca

TEMA I REJSER TIL COSTA RICA

NATUREN KALDER
 i Costa Rica

Udforsk trætoppene ad gyngende hængebroer eller hægt dig på en metalwire og flyv 
gennem det grønne. Tag et kig ned i vulkanernes dyb og tag en slapper ved nogle af verdens  
smukkeste strande. Costa Rica er et sandt sammensurium af alt det bedste fra naturen og  

den afslappede livsstil, vi alle sammen fantaserer om. 
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SYDAMERIKA
- på egen hånd
Vores individuelle rejser til Sydamerika spænder fra sambarytmerne 
på Copacabana over dyrenes rige på Galápagos til Amazonasjunglens 
dybeste virkelighed. Lad dig inspirere og find den plet på kontinentet, 
hvor du allerhelst ser dig selv. 

ARGENTINA OG BRASILIEN 
INDIVIDUEL REJSE - 12 DAGE

Storby og vild natur
Lad dig forføre af tangoens rytmer i 
Buenos Aires, inden dråberne fylder  
himlen ved det utrolige Iguaçu, det 
største vandfald i Sydamerika. Udflugt 
til vandfaldet er inkluderet, og rejsen 
slutter i Rio de Janeiro, hvor sambaen og 
kolde drinks hersker. 
 
Fra kr. 15.000

ARGENTINA OG CHILE 
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Gennem Patagonien til verdens ende 
Naturen spiller sin bedste hånd i Ildlan-
det og Patagonien, hvor golde stepper 
møder gletsjerlandskaber mellem 
sneklædte bjergtinder i en del af verden, 
som nogle mennesker og dyr på trods af 
al logik kalder for hjem. Inkl. tre nætter i 
Buenos Aires.

Fra kr. 23.000

BRASILIEN  
INDIVIDUEL REJSE - 18 DAGE

Brasiliens højdepunkter
Oplev Iguaçu-vandfaldet, kystbyen Salva-
dor, hvor I møder det ægte Brasilien, 
og sæt verden på pause med fire dage i 
hjertet af Amazonas på lodgeophold med 
helpension og udflugter, inden I runder af 
med storbycharmen i Rio og strandidyl-
len i Búzios.

Fra kr. 31.400

COLOMBIA 
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Colombias højdepunkter
I lander midt i Bogotás kolonitidscharme 
og rejser mellem virkelighed og fantasi i 
historierne om koldblodige narkobaroner 
og forgyldte El Dorado. I forbyder jer i 
Kaffelandets højdedrag, før I overlader 
udsigten til Det Caribiske Hav og den 
latinske kronjuvel Cartagena. 

Fra kr. 26.300

ECUADOR, GALÁPAGOS 
OG COLOMBIA  
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Det uspolerede Sydamerika
Her er 3-i-1-rejsen med sydamerikanske 
oplevelser for et helt liv. Ved Galápagos 
ser I med egne øjne, hvad Darwin lærte, 
og på fastlandet møder I indianerliv og 
højlandsregnskov, inden den store finale 
står i Cartagena. 

Fra kr. 50.700

BRASILIEN

PERU

BOLIVIA

ARGENTINA

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

COLOMBIA

ECUADOR
GALÁPAGOS

PÅSKEØEN

CHILE OG PÅSKEØEN
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Påskeøen og Atacamaørkenen
Kombinér vine fra det bedste menukort, 
lyserøde flamingoskyer og spruttende 
gejsere på det chilenske fastland med 
Påskeøens mystik, som er ulig noget an-
det. Forsvind mellem Moai-stenstatuer 
og polynesisk levevis på verdenskortets 
fjerneste plet.

Fra kr. 33.965

BRASILIEN
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Storby, strand og storslået natur 
På denne rejse nærstuderer I den nuan-
cerede, brasilianske virkelighed. Rul med 
sambarytmerne i Rio, udforsk vandfald 
og bjergtinder med vandreskoene på og 
nyd livet i strandkanten med en caipi-
rinha i hånden. Alle transporter og flere 
udflugter er inkluderet. 

Fra kr. 20.600

COLOMBIA 
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Colombia og badeferie på Curaçao
Rejs tilbage i tiden til kolonibyerne i 
charmetrolden Colombia med ophold 
i Bogotás historiske bydel og midt i 
Kaffelandets aromatiske natur. I sætter 
kursen mod den perfekte badeferie i 
et Holland klædt i Caribien, ABC-øen 
Curaçao. 

Fra kr. 24.990
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TEMA I REJSER TIL SYDAMERIKA

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

PERU, ARGENTINA OG BRASILIEN  
– VANDFALD OG VERDENS VIDUNDERE
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

Det sydamerikanske tag-selv-bord
Sæt hak ved nogle af kontinentets største seværdigheder på 
rejsen, der tager jer til Inkarigets Machu Picchu, med tog over 
Den Hellige Dal, Iguaçu- 
vandfaldets store kræfter,  
kolonitidsbyerne Lima og Cusco,  
tangoens Buenos Aires og  
Kristusfigurens Rio de Janeiro.  

PERU

Vilcabamba

Lojas

Buenos Aires

Den Hellige Dal BRASILIEN

ARGENTINA

BOLIVIA

CHILE Puerto
Iguaçu

Rio de 
Janeiro

Aguas Calientes

Yacutinga
Forlængelse

Ilha Grande
Forlængelse

Búzios
Forlængelse

Praia do Forte
Forlængelse

PERU

Cusco
Lima

Fra kr. 29.700

PERU – AD INKASTIEN TIL MACHU PICCHU
INDIVIDUEL REJSE - 13 DAGE

Vandring i inkaernes fodspor
Pak de bedste vandresko og begiv jer ud på den berømte 
Inkasti gennem Perus UNESCO-verdensarv med kurs mod 
selveste Machu Picchu. I har guide, telt og oppakning med på 
vandreturen og kommer helt tæt på den storslåede historie 
og natur i landet. I har også ophold i både Cusco og ved 
Titicacasøen, hvor der venter 
en helt særlig oplevelse i mødet 
med urosindianerne.  

Lima

Cusco
Inkastien

Machu Picchu

PERU

BRASILIEN

BOLIVIA

Puno
Titicaca-søen

Fra kr. 24.200

PERU – PERUS HØJDEPUNKTER
INDIVIDUEL REJSE - 17 DAGE

På land, til søs og i luften
Oplev Peru fra alle vinkler, når I flyver over de berømte Nazca-
linjer, nærstuderer koloniale Lima og Inkarigets ældgamle 
tempelkonstruktioner. I møder også de ’moderne’ indianere 
på Titicacasøen, sejler til Ballestasøerne, som kaldes 
Mini-Galápagos, og kigger til 
pingvinkolonier og kondorerne 
i Colcakløften i Andesbjergenes 
sneklædte kulisse.  

Lima

Paracas

Nazca

Ballestas-
øerne

Arequipa Puno

Cusco
Aguas Calientes

Machu Picchu

Colca-
kløften

PERU

BRASILIEN

BOLIVIA

Titicaca-søen

Fra kr. 25.000

PERU, ECUADOR OG GALÁPAGOS 
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Inkariget og krydstogt ved Galápagos
Besøg tre af Sydamerikas mest interessante destinationer på 
rejsen, der forener inkaernes arv ved Machu Picchu og Cusco, 
spaniernes kolonitid i 
UNESCO-beskyttede 
Quito med naturen og dyrelivet fra 
Galápagos på fem dages krydstogt med 
helpension og udflugter. Dét er en 
oplevelse for livet, som er de færreste forundt. 

Fra kr. 45.200

BRASILIEN

Cusco

Machu
Picchu

Den
Hellige
Dal

Lima

Quito
Galápagos

PERU

ECUADOR

PERU

Otavalo

Papallacta

Amazonas

Riobamba

Cuenca

Vilcabamba

Lojas

Quito

ECUADOR

ECUADOR OG GALÁPAGOS – ULTIMATIVE OPLEVELSER
 INDIVIDUEL REJSE  - 14 DAGE
 

Historien, der tryllebinder 
Vi har historien til dig, der drømmer om det største. Første kapitel dykker ned i  
Quitos kolonihistorie og UNESCO-beskyttede arkitektur. Et kapitel er dedikeret 
til Amazonjunglens flora og fauna, et andet til den landlige idyl ved Cotopaxi, 
mens bind nummer to fortæller arternes oprindelse på Galápagos. Efter et par kulturelle dage 
i Quito tager naturen og dyreriget hovedrollerne i fortællingen. I Amazonas sejler I ad Napofloden 
og omsluttes af regnskov, mens I holder udkig efter papegøjer i trætoppene og caymankrokodiller
i vandspejlet. I Cotopaxi er det vulkanens luner, der tryllebinder jer, inden I besøger Darwins levende 
laboratorium ved Galápagos. Og så skriver eventyret næsten sig selv!

En rejse uden kompromisser 
Rejsen egner sig til jer, der stiller naturligt høje krav til oplevelser og indkvarteringer. 
I bor midt i Quitas historiske bydel og kan glæde jer til et lodgeophold i Amazonjunglen.  
I Cotopaxi flytter I ind på en autentisk hacienda med kvægavl, inden Galápagos venter. 
Et kompakt program i et roligt tempo, så I både får krop og sjæl med.

Fra kr. 46.400

GALÁPAGOS
ECUADOR

Quito

AmazonasCotopaxi
Isabela

Santa Cruz

Seymour

 Det bedste fra Ecuadors fastland  
 og Galápagos på én rejse
 Minikrydstogt ved 
 Galápagos med helpension
 Ophold på både autentisk  
 hacienda og midt i Quito
 Alle transporter og mange 
 udflugter inkluderet 
 Oplev mere end 60 pattedyr og  
 250 fuglearter i Amazonjunglen

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
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Peru gemmer på historiefortællinger fra inkaernes tid til den spanske kolonisering 
af kontinentet. Dyrelivet er ligeså flerfarvet som frugterne på markedet med hvaler i 

horisonten, dovne alpakaer på højsletten og kolonier af søløver og pingviner ved kystens 
klipper. Naturen kunne ikke beslutte sig for enten saltsletter, dybe kløfter eller gigan-

tiske søer og nappede det hele samt en bid af Amazonasjunglen. Gastronomien sætter 
prikken over i’et og skildrer det multikulturelle samfund, som Peru er blevet. Ceviche 

serveres til forret, fyldte peberfrugter og stir-fry med kartofler, løg og oksekød til 
hovedret med en kold pisco sour med frisk lime som dessert. Til de modige er der 
cuy, grillet marsvin, hvis menuen ikke slår til. Peru er alt, hvad vi drømmer om fra 

Sydamerika, og én af vores absolutte favoritter. Oplev det hele med dansk rejseleder 
eller på egen hånd, hvor du skræddersyr rejsen efter dine ønsker.  

Med ekstra tid på vandrestien eller i junglen. 

I INKAERNES
FODSPOR
Peru med eksperterne

PERU - TOPPEN AF PERU 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 17 DAGE

Machu Picchu og meget, meget mere 
Morgendisen letter, og dagen tager over. Machu Picchu åbenbarer sig for os fra det gamle 
vagthus, inden vi får en dybdegående rundvisning i soltemplet, kejserens bolig og sten-
bruddet, der lagde fundamentet for byen. Vi overnatter for foden af inkaernes fortidsby, 
så vi får mere tid end de fleste til at nærstudere et af verdens syv vidundere. Før dét  
højdepunkt har vi besøgt urosindianerne på Titicacasøen, sejlet til Ballestasøerne og krydset  
ørkenen med de berømte Nazcalinjer. Vi runder også UNESCO’s anbefalinger i Den Hvide By  
og tager os tiden til at spejde efter kondorerne i Colcakløften og alpakaerne på højsletten. 

Mange års hårdt arbejde
Med sådan en spiseseddel bliver rejsen kompakt, men vi sørger for at have sjælen med 
ved at rejse i et roligt tempo. Rejsen er blevet forfinet over mange år, så der er plads til 
alle højdepunkter og stadigvæk tid til de små hemmeligheder, vi efterhånden har lært.  
Vi tager det fantastiske Peru Rails-tog over Altiplano’en frem for at køre. Det er den  
erfaring, du får med i købet, når du rejser med os. 

Pisco
ParacasBallestas-

øerne Nazca

Arequipa

Cusco
Ollantaytambo

Titicaca-søen

Puerto Inca Colca-kløften

Machu Picchu
Lima

BRASILIEN

BOLIVIA

PERU
Amazonas
Forlængelse

Galápagos
Forlængelse

Fra kr. 30.900

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Vores gæster giver denne rejse  
 4,9 ud af 5 stjerner
 En hel dag med Peru Rails over  
 højsletten fra Puno til Cusco inkl.  
 frokost og drikkevarer
 Nøje udvalgte hoteller med den  
 helt rigtige beliggenhed
 Dansk ekspertrejseleder med  
 hele vejen
 Små grupper á 15-25 deltagere

”

Rejselederen var særdeles positiv 
og imødekommende. Hun åbnede for 
mange uforglemmelige oplevelser. 

Helle, Odense
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ECUADOR, GALÁPAGOS OG PERU 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 17 DAGE

Inkariget og Galápagos
Vi kombinerer det fineste 
fra Peru og Ecuador med  
en hel dag i Machu Picchu,  
ophold i inkaernes hovedby  
Cusco og i vulkanlandskabet ved Quito.  
Efter 10 dage på fastlandet sætter vi mod  
Galápagos og Darwins levende laboratorium  
på fem dages minikrydstogt. 

PERU

Otavalo

Papallacta

Amazonas

Riobamba

Cuenca

Vilcabamba

Lojas

Quito

Cusco

Titicacasøen

Machu
Picchu

Den
Hellige
DalLima

Quito
Galápagos

Guayaquil

PERU

ECUADOR

Fra kr. 59.980

PERU, BOLIVIA, CHILE OG ARGENTINA  
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 21 DAGE

En rejse under himlens tag i Andesbjergene
Vi besøger Perus sagnomspundne ruinby, Machu Picchu, 
sejler på Titicacasøen og kører med tog gennem Den Hellige 
Dal, inden vi tager på opdagelse i La Paz og en ørken af salt 
i Bolivia. Vi topper det hele med et 
kig til stjernehimlen i den chilenske 
Månedal og et tangoshow i Buenos 
Aires. Og med alle de oplevelser på 
én rejse, må vi insistere: Kom med!

BOLIVIA

Pisac, Den Hellige Dal
Ollantaytambo

Lima
Machu 
Picchu

Cusco
Titicacasøen

Copacabana La Paz
Uyuni Bolivias saltørken

Bolivias højsletteAtacama-
ørkenen Humahuaca

Huacalera
Salta

Purmamarca

Buenos Aires

Den Hellige Dal

PERU

BOLIVIA

ARGENTINA

BRASILIEN

CHILE
Fra kr. 49.980

COLOMBIA - PÅ NYE EVENTYR
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Duften af nye oplevelser (og kaffe)
Kom med på en rejse gennem uspoleret natur og stå ansigt 
til ansigt med en kulturrigdom fra en anden verden. Vi nærmer 
os ”El Dorado” i hovedstadens guldmuseum og beundrer 
UNESCO-arven i Cartagena og Mompox. 
I Kaffelandet vandrer vi i de skyind-
hyllede skovområder med kig til 
kolibrier og smager naturligvis på 
de nyristede bønner. 

Mompox

Cartagena

Bogotá

COLOMBIA

VENEZUELA

PERU

BRASILIEN

Salento

Medellín

EQUADOR

Jerico

Corozal

Isla Barú
Forlængelse

Isla Mucura
Forlængelse

Fra kr. 25.900

BRASILIEN - INTENSE BRASILIEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Dansk ekspertrejseleder bosat i Brasilien
Rejs på eventyr til Iguaçu-vandfaldet, historiske barokbyer og 
Brasiliens bankende hjerte i Salvador. Vi møder vibrerende 
folkeslag, udforsker regnskov og  
UNESCO-arv, inden vi tager  
vores sidste tår af Brasilien 
med en caipirinha i hånden på 
Copacabana i Rio – medmindre man
forlænger rejsen til Amazonas.

Rio de Janeiro

Tiradentes

São
Paulo

Iguaçu-vandfaldene

BRASILIEN

Belo Horizonte

Amazonas
Forlængelse

Pantanal
Forlængelse

Ouro Preto

Salvador

Petropolis 

Fra kr. 32.900

TEMA I REJSER TIL SYDAMERIKA

ARGENTINA OG CHILE – EN REJSE TIL VERDENS ENDE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

Patagonien og Ildlandet
Rejsen begynder i Buenos Aires, hvor tangorytmerne flyder i gaderne, mens vi spadserer til  
Majpladsen og den berømte Recoleta-kirkegård. Vi giver stafetten videre til naturen og flyver til  
Ildlandet og Ushuaia med pingvinerne som velkomstkomité. Her udforsker vi et liv, der adskiller sig 
fra vores på alle måder, inden vi flyver til El Calafate for at opleve verdens største indlandsgletsjer.  
I Chile beundrer vi Patagoniens kronjuvel, Torres del Paine, med sneklædte bjergtinder som 
kulisse til vores picnic i det fri, inden vi besøger hovedstadens charmerende kolonitidsånd. Med 
på hele rejsen er vores danske ekspertrejseleder, der kender kulturerne indgående og begår sig 
på spansk. I deres selskab er du sikret en tryg og indholdsrig rejse til verdens ende!

Påskeøen: Lidt uden for verdens ende
Du kan krone rejsen til verdens ende med et smut lidt uden for verdenskortets rammer
ved at forlænge rejsen med fem dage på Påskeøen. Her bor du på det fantastiske  
Hangarao Eco Village, hvor dagene går med udflugter til klippeøens vulkankratere,  
fascinerende moai-stenstatuer og solopgange, som du aldrig har oplevet dem før. 

Fra kr. 39.900

Puerto Natales
Torres del Paine NP

ILDLANDET
Ushuaia

ARGENTINA

CHILE
Buenos 
Aires

El Calafate

PATAGONIEN

Santiago
de Chile

Påskeøen
Forlængelse

Perito Moreno
Gletsjer

Tierra del Fuego
Nationalpark

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
  Kom helt tæt på verdens største  
 indlandsgletsjer, Moreno 
 Tre dages lodgeophold i Torres  
 del Paine med helpension 
 Vandring ved smeltevandssøer,  
 stepper og klippeplateauer 
 Søløve- og pingvinkolonier i 
 Ildlandets barske kulisser  
 Dansk ekspertrejseleder og lille  
 rejsegruppe á 15-25 deltagere

”

Det var en oplevelsesrig tur, 
og vores rejseleder var meget 

vidende om Sydamerika. 
Gunvor, Højbjerg 
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Caribien
Caribisk cocktail 

Reggaerytmerne strømmer gennem de pastelfarvede gader. Den blide brise får palmerne 
til at danse og sætter hængekøjen i bevægelse. Det spraglede karnevalsoptog matcher 

på magisk vis det kridhvide puddersand og azurblå hav. Som om det caribiske solskin 
får alle farver til at harmonere.   

Du kan vandre gennem regnskove, spise fantastisk og nærstudere kolonitidslevn i en verden 
af livsglæde, hvor der sjældent er noget, der for alvor haster. Rejser du dig fra hængekøjen, 

griber havet dig med snorkeloplevelser, surfing eller sejlture til ubeboede øer. Kultur-
rigdommen trækker dig op til byerne, hvor der  gemmer sig kant og dybde. Hos os kan du 

mikse lige den cocktail, du tørster. Uanset blandingsforholdet skal det nok smage af ferie! 

Vi kender spillereglerne i paradis 
Stjernegaard har arbejdet i Caribien, så længe vi har eksisteret, og vi ved, hvordan man skal 
navigere i den caribiske, laid-back-stemning. Vi har medarbejdere på flere øer, som sørger 

for, at du kan opleve Cuba fra øst til vest på rundrejse eller komme i dybden med den danske 
kolonihistorie på De Vestindiske Øer.  

Smagen af ferie
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Bjergkæden inddæmmer idyllen i Viñalesdalen. Fra hesteryggen letter vi på hatten og hilser på 
kusken i den primitive oksekærre, mens gruset støver under os. Vi forsvinder i Trinidads grønne 

højland mellem vandfald og gamle sukkerhaciendaer og lader os hypnotisere af Havana fra vores 
åbne flyder. Vi løfter mojito-glasset for Frank Sinatra i Hemingways foretrukne bar og skåler for 

Cuba, der har verdenshistorie og autenticitet til op over begge ører. Vi ved, hvordan Cuba skal 
opleves. I mere end 20 år har vi arrangeret rundrejser og individuelle rejser hertil, og hvis du rej-
ser med os, er der garanti for at vende beriget hjem fra en verden så fjern, som det er tænkeligt.

DEN STORE CUBAREJSE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Markedets mest komplette Cubarejse 
Det tør vi godt påstå! Vi har sammensat en rute til alle højdepunkterne og de 
hjertevarme hemmeligheder, som den unikke østat gemmer på. I Havana sætter vi os til 
rette på bagsædet af en amerikanerbil, flyder gennem gaderne og får en drink, hvor Hemingway gjorde det. 
Vi sætter hak ved revolutionshistorien i Santiago de Cuba og vandrer gennem UNESCO-verdensarven i 
Camagüey. I Trinidad mærker vi cubanernes livsglæde, inden vi topper charmebarometeret i Viñales, hvor
vi rider gennem dalen på hesteryg. Med på hele rejsen er vores lokalkendte, danske rejseleder, der er garant 
for oplevelser ud over det sædvanlige. Test selv vores påstand af og få et kig ind bag den cubanske facade.

Strandforlængelse
Rundrejsen til Cuba er lidt af en mundfuld. Ruten er rig på indtryk, som kræver tid til at 
bundfælde sig ordentligt. Vores erfaring er, at vores gæster nyder godt af et par dage på 
et skønt strandresort efter rundrejsens mange oplevelser. Derfor kan du så let som 
ingenting forlænge alle vores rejser til Cuba med ophold i Varadero, Jibacoa eller en
tredje kystby med feriestemning for fuld udblæsning.  

Fra kr. 27.300

CUBA

Havana Santa Clara

Bayamo

Santiago de Cuba

Cienfuegos

Camagüey

Baracoa

Viñales
Trinidad

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Forfinet rute med plads til  
 koloni- og revolutionshistorie 
 så vel som naturoplevelser
 Vi besøger cubanere, vi kender  
 personligt
 Dansk ekspertrejseleder med  
 hele vejen
 Alle udflugter inkluderet
 Mulighed for at forlænge rejsen  
 på et dejligt strandresort

Farverige Cuba
50’er-nostalgi i UNESCO-kulisser

”

Det var en stor kultur-
oplevelse, som vi til hver 

en tid vil anbefale.
Hanne, Stenlille
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TEMA I REJSER TIL CUBA

AUTENTISKE CUBA - HELE ØEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

Cubas kontraster
Vi rejser med eksperten til de yndige palæer, historiske 
revolutionsmonumenter og går ad Hemingways fodspor i 
Havana. Vi udforsker bjergområder, bader i ungdommens 
kilde og ser Viñalesdalen fra hesteryg men giver også plads 
til Gibara, hvor tiden nærmest er gået i stå. Vi bor på casa’er 
hele vejen, så vi mærker 
cubanernes gnist 
på egen krop. CUBA

Havana

Camagüey

Viñales
Trinidad

Gibara

HolguinFra kr. 18.900

AUTENTISKE CUBA - DEN VESTLIGE DEL
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 11 DAGE

Kom med bag facaden
Oplev den cubanske treenighed Havana, Trinidad og Viñales 
på inkluderede udflugter til byernes smukkeste pladser,  
brostensbelagte kvarterer og naturens mange nuancer. Vi bor 
kun på charmerende casa’er hos private cubanere. Dét er en 
af de bedste måder at få et reelt indtryk af landet, hvor gæst-
frihed og livsglæde tegner billedet.  
Og helt sikkert noget af det,  
du husker allerbedst!

CUBA

Havana

CienfuegosViñales

Trinidad

Fra kr. 15.900

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

DET KLASSISKE CUBA
INDIVIDUEL REJSE - 12 DAGE

Det Cuba, du skal se
Rejsen begynder i pulserende Havana, inden du har god tid til 
at dykke ned i langsommeligheden i Viñales, hvor luften føles 
nylavet. De pastelfarvede byhuse tager imod dig i Trinidads 
snævre gader, hvorfra du kan udforske det grønne højland. 
Du kan bo på hoteller eller casa’er 
efter lige din smag og 
forlænge rejsen på et 
skønt strandresort. 

CUBA

Havana

Viñales
Trinidad

Varadero
Forlængelse

Playa Giron
Forlængelse

Fra kr. 10.760

CUBA FRA ØST TIL VEST
INDIVIDUEL REJSE - 16 DAGE

Charmebarometeret er i top
Kom på et storslået eventyr langt fra alfarvej gennem Cubas 
kolonitidsbyer og billedskønne natur. Du har god tid i den 
sanselige hovedstad og sukkerbyen Trinidad og oplever 
samtidig den endeløse horisont ved tobaksmarkene i Viñales 
og bjergene ved Santiago de Cuba. 
Transporter og ophold 
på autentiske casa’er 
er inkluderet.

CUBA

Havana

Santiago de Cuba

Camagüey

Baracoa

Viñales

Trinidad

Fra kr. 15.580

CUBA FANTASTICO
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

Salsa på stranden med smil på læben
Vi mærker cubanernes livsglæde alle vegne. Fra smilet hos den lokale tobaksbonde
i Viñales til salsarytmerne i Trinidads legendariske musikhuse. Vi oplever alle højdepunkterne 
i det centrale og vestlige Cuba – og der er rigeligt! Vi har inkluderet fire dage i strandkanten ved 
Jibacoa, som efter vores mening er den helt rette måde at runde eventyret af. Du kan nuppe et 
par ekstra dage på resortet eller forlænge rejsen med ophold på en anden kyst.

Kulturchok, der sætter sig
Vi har stort kendskab til Cuba og har arrangeret rejser hertil i mange år. Vores netværk 
har enorm betydning, og derfor kan vi trygt tilbyde ophold på de såkaldte casa’er. Her 
flytter vi ind hos private cubanere, der udlejer et værelse og står for morgenmaden. Vi 
bor kun i byernes bedste områder og hos de værtsfamilier, vi kender. Det varme vand 
kan forsvinde under brusebadet, men opholdet på casa’en sætter sig længere i kroppen 
end en forfriskende skyller. Vi smager på hele Cuba, når vi både spiser morgenmad med  
vores Casa-Mama og efterfølgende begraver tæerne i resortets sandstrand.  

Fra kr. 22.500

Havana

Santa Clara
Cienfuegos

Las Terrazas        

Viñales
Trinidad

Jibacoa

CUBA

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Køretur i amerikanerbil og besøg  
 i Hemingways hjem i Havana
 Revolutionspladsen og Che 
 Guevaras mausoleum i  
 Santa Clara
 Store naturoplevelser ved  
 Escambray-bjergene og Viñales 
 Dansk ekspertrejseleder og små  
 grupper á 15-24 deltagere
 Alle udflugter inkluderet
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Det skal du vide om
De Vestindiske Øer

GUIDE

SET MED 
LOKALE ØJNE

Jomfruøerne er et særligt spænden-
de rejsemål for danskere. Intet andet 
sted uden for rigets grænser rummer 
så meget historie og kulturarv som 
øerne, og derfor synes vi, at de skal 
opleves i selskab med en dansk, 
ekspertrejseleder – og dem har vi! 
Vores fastboende rejseledere, Anna 
Monica Villa og Birgit Holloway, er 
livstykker uden sammenligning 
og integrerede medlemmer af 
lokalsamfundene. Birgit har boet på 
St. Croix i mere end 30 år, siden hun 
gik i havn og forelskede sig i Troy, 
som også er rejseleder for os. Anna 
Monica er vokset op på St. Thomas 
og har altså den ideelle baggrund 
for at lede vores grupper gennem 
kulturen og historien.   

1.

DE 3 
DRONNINGER 

Vi kommer ikke uden om det. De Vestindiske 
Øer er et mørkt kapitel i Danmarkshistorien. 
Slavehandlen ophørte, men selve slaveriet  
stod på til 1878, hvor tre sande helte i fri- 
gørelsen, Queen Mary, Queen Agnes og Queen 
Mathilda, førte The Fire Burn-oprør. Plantager 
blev brændt af, og alle tre blev sendt i fængsel 
i København. Da de endelig vendte tilbage til 
øerne, var forholdene forbedret drastisk, og de 
blev betragtet som dronninger. Heldigvis bliver 
vi danskere mødt med hjertevarme og smil i 
dag – mange er endda blevet modtaget med et 
”Velkommen hjem!”.

2.

VI FANGER
VANDFLYET

Vi anbefaler, at du besøger mindst 
to – gerne tre – af De Vestindiske 
Øer, når du nu har krydset Atlanten. 
St. Croix er laid-back-livsstil, der 
er fest og farver på St. Thomas, 
og på St. John hviler alt i naturens 
dybe, stille ro. Flytter du fra St. 
Croix til St. Thomas eller den anden 
vej rundt, bør du fange vandflyet! 
Det tager bare 20 minutter fra 
havn til havn, hvor kridhvide 
sandstrande slikker sol under dig, 
mens grønklædte bjerge udgør 
horisonten, indtil selve landingen på 
vandspejlet venter. 

3.

SLINGRER NED 
AD VESTERGADE

Der er langt fra tonerne af Gnags’ 
Vestergade til caribiske rytmer – eller 
hvad? Følg Vestergade i Charlotte 
Amalie på St. Thomas i retning mod  
havet, drej af ved Kanalgade, fortsæt 
forbi Rosengade, indtil Prinsessegade 
dukker op. De danske gadenavne deler 
ofte pladsen med amerikansk-vest- 
indiske navne som Queen Cross Street, 
og det er ikke svært at finde de tre 
statsflag, Dannebrog, Stars & Stripes 
og Jomfruøernes eget, vajende  
side om side.

5.

TEMA I DE VESTINDISKE ØER

Vi og vores fastboende medarbejdere på De Vestindiske Øer kender øerne ud og ind.  
Og vi deler gerne ud! Kom med og oplev Danmarks caribiske kapitel.

KARNEVAL PÅ
CARIBISK

Palmesvaj over turkisblå bølger, 
danmarkshistorie i caribiske klæder 
og daseliv dagen lang med en drink i 
hånden. Der er altid en glimrende grund 
til at besøge De Vestindiske Øer, men de 
tre henrivende perler byder på meget 
mere end solskin og et tillokkende ydre. 
Flere gange om året banker pulsen 
lidt hurtigere. Rytmerne, livet og hele 
essensen af den vestindiske kultur kan 
mærkes langt ind i sjælen, når karnevallet 
kommer til byen. De spraglede fjerklæder 
findes frem, og de lange stylter klikkes 
på i både april, juni, juli og december. 

4.

DEN SØDE SMAG 
AF SMERTESTILLER

Til ferien på tropeøerne hører hængekø-
jetilstand med en kold drink i hånden. Et 
oplagt valg er painkilleren, der stammer fra 
De Britiske Jomfruøer men heldigvis har 
fundet vej til De Vestindiske Øer. Den søde 
drink minder om en piña colada og består af 
rom, ananasjuice, friskpresset appelsin og 
kokosmælk tilsat feriestemning og solskin. 
Om hovedpine eller hold i ryggen forsvinder 
med drinken er omdiskuteret, men smagen af 
ferie kan garanteres. Skål!  

6.
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TEMA I REJSER TIL DE VESTINDISKE ØER

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

NEW YORK OG DE VESTINDISKE ØER
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Storby og strandferie  
I kombinerer det bedste fra to vidt forskellige verdener, når 
I begynder eventyret med tre hele dage i New York City, før I 
fortsætter til De Vestindiske Øer med ophold på 
St. Croix og St. Thomas. Aldrig har skyskrabere 
og sandstrand passet bedre sammen. 
I kan krydre opholdet i Caribien 
med udflugter i selskab med 
vores fastboende rejseledere.

ca
. 7

0 
km

.

Charlotte Amalie

Christiansted

New York

Frederiksted

ST. JOHN
ST. THOMAS

ST. CROIX
Fra kr. 19.990

DE VESTINDISKE ØER - TRE SKØNNE PERLER
INDIVIDUEL REJSE – 15 DAGE

Få det hele med
På denne rejse har vi delt sol og måne lige med fire nætter på 
alle tre tropeøer. Det er tids nok til at komme i dybden med 
idyllen på St. Croix, naturparadiset på St. John 
og stadig kigge til festlighederne på St. Thomas. 
Hvis I tilkøber udflugtspakken, ud-
forsker I øerne i selskab med vores 
fastboende rejseledere, der løfter 
oplevelsen til det ekstraordinære.
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0 
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Charlotte Amalie

Christiansted

Cruz Bay

Frederiksted

Miami

ST. JOHN

ST. THOMAS

ST. CROIX
Fra kr. 19.595

DE VESTINDISKE ØER - 
HISTORISK VINGESUS OG CARIBISK CHARME
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Vores klassiske rundrejse
Vi bor på St. Thomas og St. Croix og udforsker den tidligere 
koloni fra top til tå. De store oplevelser i tropiske  
kulisser står i kø, når vi i selskab med  
vores danske rejseleder sejler til 
St. John, tager på byvandringer og  
lader os rive med af stemningen til  
den lokale søndagsgudstjeneste. 

ca
. 7

0 
km

.

Charlotte Amalie

Christiansted

Miami

Frederiksted

ST. THOMAS

ST. CROIX

ST. JOHN

Fra kr. 28.995

DE VESTINDISKE ØER - CARIBISK STEMNING
INDIVIDUEL REJSE - 15 DAGE

Et kig til fortid og nutid
På denne rejse bor I både i Christiansted og Frederiksted på 
St. Croix, inden I flytter til Charlotte Amalie på St. Thomas. 
Sådan kommer I helt tæt på den caribiske 
stemning, der faktisk varierer en smule fra 
ø til ø og by til by. I ser til Danmarks-
historien ved Fort Christiansværn 
og møder den lokale livsglæde 
på Frenchtowns gode restauranter. 

ca
. 7

0 
km

.

Charlotte Amalie

Miami

Christiansted

Frederiksted

ST. JOHN

ST. THOMAS

ST. CROIX
Fra kr. 18.920

DE VESTINDISKE ØER - DET TABTE PARADIS
INDIVIDUEL REJSE – UDFLUGTER MED DANSK REJSELEDER - 15 DAGE

Dansk kolonihistorie i caribiske klæder
Det tabte paradis er vores klassiske rejse, der tager dig til alle seværdig- 
hederne på tropeøerne og fortæller Danmarkshistoriens caribiske kapitel. 
I har seks nætter på St. Croix og St. Thomas, hvor I kan vælge mellem hoteller 
i flere priskategorier. I har god tid til at slentre ned ad Kongensgade og Kompagnistræde,
inden I fanger vandflyet til St. Thomas, hvorfra I kan besøge St. John på heldagstur. I kan 
tage med i kirke om søndagen og besøge lige den verdensmester-strand, I fantaserer om. 
Før det hele begynder har I en nat i Miami, som I med fordel kan gøre til flere, hvis I vil opleve 
South Beach-viben på egen krop. 

Tilkøb udflugter med eksperterne
Vores fastboende rejseledere på De Vestindiske Øer er din genvej til personlige oplevelser.  
I kan komme St. Croix rundt med Birgit Holloway, der kender gud og hvermand efter 30 år 
på øen. På St. Thomas møder I Anna Monica Villa, der er født på øen. I deres selskab  
smager rommen lidt bedre, og historien træder lidt tydeligere frem. 

Fra kr. 18.995
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Charlotte Amalie

Christiansted

Cruz Bay

Miami

Frederiksted

ST. JOHN

ST. THOMAS

ST. CROIX

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Vores mest populære rejse til  
 De Vestindiske Øer
 Fastboende, danske rejseledere  
 med mange års erfaring fra øerne
 Sunset Cruise på katamaran  
 med smagsprøver på rum punch 
 Vandfly mellem St. Croix og  
 St. Thomas
 Mulighed for at forlænge rejsen i  
 Miami, Florida

”

Birgit og Anna Monica er helt
fantastiske. De brænder for 

at give en god oplevelse
Pia, Herlev
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DET BEDSTE AF CARIBIEN
KRYDSTOGT – DANSK REJSELEDER PÅ DE VESTINDISKE ØER - 16 DAGE

Øhoppet fra drømmeverdenen 
Vil du opleve Caribien på egen hånd og samtidig nyde godt af en veltilrettelagt rute og lokalkendte 
rejselederes ekspertise? På krydstogtet til Caribien har vi sørget for alle transporter mellem lufthavn, 
hoteller og skib og inkluderet udflugter med vores fastboende rejseledere på De Vestindiske Øer. 
Ovenpå otte dages krydstogt venter tre nætter på hhv. St. Thomas og St. Croix, hvor du har tiden til 
at dase i hængekøjen og gå på opdagelse i kolonitidshistorien. 

Forkælelse ombord – eventyr til lands 
På det 4-stjernede Celebrity Cruises-skib er højt serviceniveau og gourmetoplevelser  
i fokus. Krydstogtet går fra Puerto Rico og anløber St. Thomas, St. Kitts & Nevis, Antigua,  
St. Lucia og Barbados. På St. Lucia kan du gå på opdagelse i et skønt landskab mellem 
grønklædte bjerge og tæt regnskov, mens Barbados bryster sig af britisk kolonistil. På  
skibet nyder du godt af de mange restauranter og barer, inden du indfinder dig i teater- 
salen til aftenens forestilling. Du kan også slå vejen forbi fitnesscenteret eller fordybe dig  
i en god bog under det caribiske solskin.

Fra kr. 29.990

dbac b

San Juan

Barbados

St. Kitts
& Nevis

Antigua

St. Lucia

St. Croix

St. Thomas
Miami

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Besøg syv tropeøer med caribisk  
 charme og kolonitidsidyl  
 To inkluderede udflugter på De  
 Vestindiske Øer med vores  
 fastboende, danske rejseledere
 All Inclusive krydstogt med  
 gratis drikkepakke og wifi ombord
 Med vandfly til St. Croix
 Mulighed for heldagsudflugt til  
 St. John med dansk rejseleder

”

God idé at kombinere krydstogt 
med besøg på de tidligere, danske 

øer. Fantastisk oplevelse. 
Michael, Farum
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Krydstogt
En flydende fornøjelse
Krydstogtet er rejsen gennem Det Caribiske Hav eller tværs over Atlanten med gode, lange pauser i poolen 
på skibsdækket. Det er iskolde polarvinde på hvalsafari i Alaska eller livlige pingviner ved Kap Horn. Første 
parket til Operahuset i Sydney og New Zealands fjorde set indefra. Krydstogtet kan tage dig verden rundt, 
og du skal bare glide med til rejsens næste højdepunkt – uden at pakke kufferten eller skifte hotel. 

Et hav af oplevelser
Livet på havet er en oplevelse i sig selv. Du bliver forkælet med alt fra wellness og underholdning til god 
mad og service i verdensklasse, og der er et hav af aktivitetsmuligheder ombord. Opdag nye talenter til 
kurser, tilmeld dig forskellige konkurrencer eller træn hjernen til foredrag. Oveni livsnyderiet ombord 
venter de store oplevelser til lands. Vores krydstogter tager dig til storslåede naturoplevelser, historiske 
seværdigheder eller til kernen af storbylivet afhængig af verdensdelen, du besøger. Vi sørger også for, at 
du møder de lokale og får et fyldestgørende indblik i samfundene til kaffemik i Grønland eller i indianer-
landsbyen i Panama.

Eksperten med ombord
Rejser du med dansk rejseleder, kan du se frem til spændende foredrag mellem højdepunkterne. Vi har 
planlagt særlige, private udflugter til lands sammen med eksperten, der kender destinationen indgående. 
Vi rejser i små grupper á 15-25 gæster og har vores faste bord i hovedrestauranten, hvor vi som udgangs-
punkt spiser sammen hver aften. Vi sørger for at have flere ’fridage’, så du kan nå at komme hele skibet 
rundt fra teater, biograf, butikstorv til barer og restauranter. På et og samme skib.
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Det var særligt komforten på krydstogtet, der tiltrak Annette og 
Carl-Ove Ibsen første gang. Og så tanken om at have fast base 
men stadig besøge flere byer og lande på samme rejse.

”Der er en tryghed over krydstogtet. Vi skal ikke pakke kufferten 
hver dag, så det er utroligt afslappende. Og selv for mig er det 
umuligt at fare vild på skibet,” uddyber Annette. 

Efterhånden er det givet på forhånd, at parret fra Farum rejser 
på krydstogt. Hernæst vælger de efter årstiden og læser op på 
kulturer og lande, de gerne vil blive klogere på. Således endte det i 
2019 med krydstogtet rundt om Kap Horn, spidsen af Sydamerika:

”Vi kunne virkelig forestille os, hvordan livet helt nede ved sydspid-
sen havde været engang. Klimaet og dyrelivet var ekstraordinært. 
Og det lykkedes jo også at pakke kufferten, selvom temperaturen 
svinger fra 25 grader i Chile og Argentina til 2 grader ved Kap Horn 
helt i syd.”

DAGENS PROGRAM
For Annette og Carl-Ove begynder dagen gerne med, at 
Hr. Ibsen stryger i morgenrestauranten efter sort kaffe 
og croissanter, som nydes på balkonen før den store 
morgenbuffet. Hvis der er en hel dag om bord på skibet 
i vente, tilmelder ægteparret sig enten aktiviteter 
sammen eller deler sig op i nogle timer, inden de mødes 
kl. 12 til en drink på deres balkon før frokosten. 

”Nu er det ikke min spidskompetence at solbade, - det er fruens 
- men så er der heldigvis så mange andre tilbud til mig. Jeg har 
været på kokkekursus og lært at stege bøffen perfekt, og jeg har 
deltaget i vandpolo med officererne,” fortæller Carl-Ove.

”Og så har jeg da også bemærket, at der et fitnesscenter ombord. 
Men jeg har simpelthen altid glemt de rigtige sko,” griner Carl-Ove.

Den sene eftermiddag foregår gerne i salonerne eller på dækket 
med kaffebord og musikalsk underholdning. Måske lidt shopping 
i skibets butikker eller læsning af en god bog. Aftenen begynder 
i teatersalen, hvor der er et nyt show på plakaten hver aften. 
Artisterne stiger nemlig af og på, som skibet lægger til havn. Efter 
forestillingen har parret bord i hovedrestauranten, hvis ikke de 
besøger en af specialrestauranterne. 

”Servicen er ekstraordinær! Tjenerne er smilende og kender alle 
ansigter, og de kan simpelthen huske, om der skal en pude i ryggen, 
og om der skal mælk i kaffen. Det gør mig glad,” siger Annette.

FAMILIE OMBORD
Ifølge Carl-Ove er krydstogtgæsterne næsten som en lille familie. 
Alle er åbne og glade. Der bliver udvekslet erfaringer fra andre 
krydstogter, og international politik bliver vendt:

”Når vi møder gæster fra andre lande og taler om deres kultur og 
politik eksempelvis, giver det en helt anden forståelse, end man 
ellers får. Det sker bare ikke på et almindeligt hotel,” fortæller han.

”Det er med tunge skridt, når vi forlader skibet. Jeg har svært ved 
at tro, at vi kan blive trætte af det, for vi taler så længe om rejsen 
bagefter og glæder os over alt det, vi har oplevet,” siger Annette.

”Bare vi ser Oslobåden, får vi abstinenser!” tilføjer Carl-Ove, der i 
august skal på Transatlantisk krydstogt fra New York til Island.

TEMA I KRYDSTOGT

ANETTE OG CARL-OVES 
KRYDSTOGT-CV:
 15 krydstogter
 6 verdensdele
 Første: Middelhavet 2002
 Næste: Transatlantisk 2022

”Bare vi ser Oslobåden,  
får vi abstinenser!”

Annette og Carl-Ove

Glæden ved krydstogt
Tag med to erfarne søfarere til søs  

Hvad er det ved krydstogtet, der fanger og fastholder? Hvorfor siges det, at når man først 
har prøvet ét krydstogt, så længes man efter det næste? Og er der egentlig nogen glæde ved 

at rejse med det samme skib igen eller spise på samme restaurant to aftener i streg? 
Vi har spurgt to erfarne krydstogtgæster til råds om livet til søs. 

GUIDE

Rejs med All Inclusive på vores krydstogter.

Annette og Carl-Ove Ibsen. 

Se til horisonten fra din private balkon.
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At smage sig gennem Tokyos kulinariske fortræffeligheder eller se Panamakanalens hemmelig-
heder indefra vækker med garanti din indre opdagelsesrejsende. De fleste middagsgæster spærrer 

øjnene op, når du deler fortællingen om dengang, du krydsede Atlanterhavet eller rundende Kap 
Horn. Og sådan er vores krydstogter til de helt særlige natur- og kulturoplevelser rejser for hele livet.

Vi er erfarne søfarere
Det kræver sin planlægning at få ruten til verdens største oplevelser til at hænge sammen. At få 

lange stræk til søs til at vække interesserne, aktivere hjernecellerne så vel som benmusklerne og 
samtidig skabe rammerne, så du kan nyde ferien med luksus i anden potens. Vores krydstogter med 

dansk rejseleder ombord på de vidunderlige Celebrity Cruises-skibe formår det hele!

Vi har tilrettelagt ruterne, så du får de absolut største oplevelser med den minimale transporttid 
og uden skyggen af besvær. Du har naturligvis godt med fritid ombord på skibet, så du selv 

drysser motion, foredrag eller teaterforestillinger over rejsen, som du foretrækker det. 
Udforsk verdenshavene med os.

KULTUR 
OG NATUR

Til hjertet af oplevelserne

TEMA I KRYDSTOGTREJSER

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

JAPAN RUNDT MED ET SMUT TIL SYDKOREA
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Oplev den tusindårige kultur på én rejse 
Vi har god tid i millionbyen Tokyo, inden vi stævner ud mod 
rejsens store oplevelser. Vi skifter skibsdækket ud med tog-
skinnerne for en stund og afprøver Shinkansen 
til Kyoto. Vi ser Hiroshima ved selvsyn,
får en smagsprøve på Sydkoreas 
charme og besøger Hokkaido. Kort 
sagt: Det bedste af Japan i sus og 
dus fra Celebrity Solstice-skibet. 

SYDKOREA JAPAN

HOKKAIDO
Hakodate
Aomori

Busan

Nagasaki Kochi

Hiro-
shima

Mt.
Fuji Tokyo &

YokohamaKyoto

Fra kr. 31.990

TRANSATLANTISK KRYDSTOGT
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Store oplevelser på tværs af kontinenter
Vi begynder med to hele dage i New York med fuldt program i 
storbyen over dem alle, gør to stop i Canada, inden vi tager til 
kaffemik i Grønland og  
slutter med tre stop i 
Island. Dét er det bedste 
fra Nordatlanten og en 
fantastisk forening af 
skibsrejse og eventyr.

USA

New York

Halifax

Qaqortoq Reykjavik

Akureyri

GRØNLAND

CANADA

ISLAND

Prins
Christian
Sund

Golden 
Circle

St. Johns

Isafjordur

DRØMMEKRYDSTOGT RUNDT OM KAP HORN
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 19 DAGE

Til verdens ende og tilbage igen
Vi har haft fat i de helt fintmaskede drømmefangere til denne 
rejse, der forener luksus og forkælelse med klodens mest 
fortryllende landskaber. Krydstogtet 
runder spidsen af Sydamerika, hvor  
vi kommer helt tæt på dyrelivet  
og de autentiske levevis. All Inclusive 
og en bred vifte af underholdning er  
inkluderet på Celebrity Cruises-skibet.

Magellanstrædet
ILDLANDET

ARGENTINACHILE

Montevideo
Punta del Este

Puerto Madryn

Santiago
de Chile

Valparaiso

Ushuaia

Punta 
Arenas

Kap Horn

Buenos Aires

Peninsula
Valdes

Fra kr. 39.990

GENNEM PANAMAKANALEN
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 18 DAGE

Et must for den sørejsende
Her er krydstogtet, der levendegør et af menneskehedens 
vigtigste bygningsværker, Panamakanalen, i en kulisse af 
fantastiske lande: USA,  
Colombia, Panama,  
Costa Rica, Guatemala  
og Mexico. Flere udflugter til  
lands inkluderet samt All Inclusive  
på fantastiske Celebrity Millennium. 

San Diego

Cabo San Lucas

Puerto Vallarta

Guatemala

Fort Lauderdale
Miami

Costa Rica

Colombia

MEXICO

USA

Panama

Fra kr. 31.990

Fra kr. 27.990



92 93

Verdens ydrepoler er propfyldte med store oplevelser. Det fantastiske dyreliv ved polarhavet i 
Alaska og Canada, hvor gråbjørne jagter i vandkanten, og pukkelhvaler basker med halen, varmer om 

hjertet. I den australske Outback lever kænguruerne op til alle dine forventninger om det særegne 
pungdyr, mens kiwi-fuglen i New Zealand charmerer enhver.  

Begge verdenshjørner deler fascinerende fortællinger om oprindelige befolkninger. De unikke  
levevis er stadig bevaret og mulige at opleve som gæst, og begge sider af naturen er af 
højeste karat. Rejserne til hjørnerne af jordkloden har også det til fælles, at de runder 
steder og seværdigheder, der er svært tilgængelige uden et moderne krydstogtskib.  

Skibsrejserne udvider med andre ord horisonten til den absolutte grænse.  
Rejs med til klodens ydrepoler og opdag den bid af verden,  

der ligger dig mest for – og allerlængst væk. 

KRYDSTOGT
til verdens hjørner

TEMA I KRYDSTOGTREJSER

Scan QR-koden og læs mere på stjernegaard.dk

AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 24 DAGE

To rejser i én
Vi ser Great Barrier Reef, Ayers 
Rock, Outback’en og Utzons 
Operahus i Sydney, inden vi 
sejler til New Zealand med fuldt 
program på både Nord- og  
Sydøen. Og så er det lige før, at 
du har set det hele på jordens 
magiske underside!

Sydney

Rotorua

Napier

Dunedin

NEW ZEALAND

AUSTRALIEN

Cairns

Ayers Rock

Fiordland
National Park

Christchurch

(Great Barrier Reef)

Tauranga

Dusky

Milford
Doubtful

Auckland

Wellington
Picton

ALASKA INKL. ROCKY MOUNTAINEER-TOGET
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 16 DAGE

Verdens smukkeste togtur
Fra den canadiske del af Rocky Mountains rejser vi med tog 
over nationalparkens bjergsider til ishavets kyst. Vi sætter 
kursen mod nord til Alaska med  
Celebrity Millennium med evig  
eskorte af pukkelhvalerne. Vi  
nærstuderer totempæle til  
lands og hører om fortidens  
pionerånd i det barske landskab.

Vancouver

Ketchikan

JuneauIcy Strait Point

Anchorage

Seward

Kamloops

Skagway

CANADA

ALASKA

Lake Louise
Banff

Inside
Passage

Fra kr. 54.990

RUNDT OM NEW ZEALAND INKL. SYDNEY
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 19 DAGE

Naturens mesterværk
New Zealands forunderlige natur er malet med de smukkeste 
penselstrøg. Vi beundrer nuancerne fra fjordlandet,  
vindistrikterne og storbyerne på dette krydstogt, der i 2023 
også besøger Hobart på 
Tasmanien på vej til Sydney, 
hvor vi ser Operahuset,  
Bondi Beach og ikoniske  
Harbour Bridge. 

Sydney

Wellington
Christchurch

Dunedin

Napier

Tauranga

Picton
NEW ZEALAND

AUSTRALIEN

Fiordland National Park

Milford Sound

Auckland

Bay of Islands

DoubtfulHobart
TASMANIEN 

Dusky
Fra kr. 39.990

DET ÆGTE ALASKA
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 14 DAGE

Over vildmark og ishav
På denne rejse kommer vi helt tæt på facetter af Alaska og 
Canada, som kun en kombination af 
rundrejse og krydstogt kan levere. 
Vi begynder til lands i den fjerneste 
vildmark og fascineres af menneskets 
overlevelse på kanten af verden, inden 
vi sætter til søs med kig til gråbjørne, 
gletsjere og guldgraverstemning. 

Vancouver

Ketchikan

JuneauIcy Strait Point

Hubbard Glacier 

Anchorage

Denali National Park

Seward

Inside
Passage

Skagway

CANADA

ALASKA
Talkeetna

Fra kr. 39.990

Fra kr. 54.990
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OCEANIEN

En stor eller to små
En gigantisk rød ørken, der strækker sig over flere tidszoner. Et undersøisk farveorgie. Hobbitter, koalaer 
og kænguruer. Vulkaner, gletsjere og fjorde, der snor sig dybt ind i naturens afkroge. Oceanien er en under-
fundig plet på verdenskortet, hvor kulturen er til at spejle sig i, mens naturen sætter scenen til et eventyr, 
der tager overraskelserne til helt nye højder.

Vil du langt ud i Australiens Outback eller sejle dybt ind i New Zealands fjorde? Klappe en koala eller tage på 
hvalsafari? Australien og New Zealand er måske naboer, men de er to vidt forskellige typer. For mens det 
ene land bryster sig af Outbackens åbne vidder, de skønne storbyer og sandstrande så langt øjet rækker, er 
det andet et festfyrværkeri af natur med alt fra pandekageklipper og termisk natur til kringlede fjorde og 
knirkende gletsjere. Vores rundrejse til Australien kombinerer storbyliv i Sydney og Melbourne med regn-
skovssafari, Ayers Rock og en uforglemmelig køretur ad Great Ocean Road. Tager du med på vores rund-
rejse til New Zealand, går turen gennem termiske oaser og smukke nationalparker til vingårde, maorilands-
byer og langt ind i verdens smukkeste fjorde. 

En forunderlig verden vendt på hovedet
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PÅ EVENTYR I NEW ZEALAND
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 22 DAGE

Underfundig natur i maoriernes land
Det ene finurlige naturfænomen afløser det næste, og lige rundt om hjørnet venter endnu et 
stykke uventet natur. New Zealand er et one of a kind sammensurium af det smukkeste, naturen 
har at byde på. Fra knudrede, alpine terræner, gletsjere og høje bjerge til den termiske natur, der 
brygger på farverige pools og kaster kaskader af vand op i luften. På denne rundrejse kommer vi 
hele vejen rundt og ser naturen i alle dens afskygninger, ligesom vi både stifter bekendtskab 
med det moderne samfund og maorikulturen, som har en stor plads i nationens bevidsthed.  

De små oplevelser, der gør størst indtryk
Nok sætter naturen scenen, men denne rejse er meget mere end en fryd for øjet. 
Undervejs afslører rejselederen sin store – og til tider nørdede – viden om stort og småt, 
bl.a. når vi ser nærmere på et 2.000 år gammelt kauritræ, og når vi står ansigt til ansigt 
med maorierne. Endnu tættere på kommer vi, når vi indkvarteres på et farmstay og 
nyder middagen med det lokale værtspar.

Fra kr. 51.990

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Den komplette rejse fra nord 
 til syd
 Særlige sejlture i Milford Sound  
 og på hvalsafari 
 Unik natur ved Pancake Rocks,  
 Abel Tasman National Park og  
 Rotorua
 Tre dage i Queenstown, New  
 Zealands outdoor-mekka
 Med TranzAlpine over Sydøen

Abel Tasman 
National Park

Marlborough
Kaikoura

Nelson
Greymouth

Christchurch
Lake Tekapo

Queenstown
Milford Sound

Wellington

Auckland
RotoruaCambridge

Tongariro 
National Park

Bay of Islands
Waipoua

Forrest Kawiti Caves

Fox-gletsjeren
Mount Cook

PÅ EVENTYR I AUSTRALIEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 21 DAGE

Oplev alle nuancer af Down Under
På smukkeste vis bevæger vi os mellem det moderne Australien og fortidens for- 
tællinger. Vi veksler mellem naturen og storbyen – de brede vidder og de fyldte 
gader. Eventyret i Australien omfavner landets kontraster med regnskoven i nord, 
koralrevene ved Great Barrier Reef, Outbacken, storbyen, havet og kyststrækningerne. 
Kort sagt kommer vi vidt omkring på 21 dage. I Sydney, Adelaide og Melbourne er der 
byvandringer og storbyseværdigheder på programmet, mens vi hensættes til en helt anden 
virkelighed, når vi tjekker ind i en oase i ørkenen ved Ayers Rock, hvor vi tilbringer to dage med 
myter, hulemalerier og en af verdens mest ikoniske solopgange. Vi lader os fortrylle af naturen 
til lands og til vands og møder selvfølgelig de lokale undervejs – både dyr og mennesker. 

Vidt omkring og helt tæt på
Australien er et gigantisk land. Derfor tager vi flyet på flere strækninger, så vi undgår den 
lange transporttid. Til gengæld tager vi os god tid de enkelte steder, så vi kommer helt 
tæt på det særlige, oplever storbyens rytme og naturen med alle sanserne.

Fra kr. 49.990

CairnsKuranda

Sydney

Blue
Mountains

Alice Springs

Great Barrier
Reef

Ayers Rock

Kings Canyon

Warrnambool
Grampians National Park

Adelaide
Melbourne
Philip Island

AUSTRALIEN

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
 Middag under stjernerne og  
 solopgang over Ayers Rock i  
 outbacken
 Snorkling ved Great Barrier Reef  
 mellem farverige fisk og koraller
 Sydney med rundvisning i Jørn  
 Utzons Operahus
 Pingvinparade på Phillip Island
 Køretur ad Great Ocean Road  
 forbi Twelve Apostles

”

Vi havde en fantastisk rejse 
og den sødeste rejseleder. Vi er 

super tilfredse.
Ole, Rødekro

”

Jeg kan stadig ikke få armene ned. 
Det var en vidunderlig tur med den 

bedst tænkelige rejseleder.. 
Ellen, København
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NÅR DET FØRST BRÆNDER PÅ... 
Vulkanen med det mundrette navn Eyjafjallajökulls gik i udbrud 
i april 2010. Askeskyen fra Island rejste sig 17 kilometer, mens 
Børge og Lene Myrup sad i flyet mod Danmark efter en  
rundrejse i Vietnam godt 10.000 kilometer mod øst. Flytrafik-
ken over Europa blev lammet. Myrups fly landede i Bangkok 
uden tilladelse til at fortsætte, og sådan flettede askeskyen to 
danske skæbner sammen: Stjernegaards og familien Myrups.

”Det virkede håbløst, men der var hjælp hjemmefra. Vores 
rejsegruppe var nogle af de få, der ikke skulle ligge på gulvet i 
lufthavnen. Stjernegaard sørgede for indkvartering i Bangkok 
og gav os endda udflugter, mens vi var strandet. Jeg ser det 
faktisk som en rejse i en rejse, og siden da har vi kun rejst med 
Stjernegaard,” fortæller Børge Myrup.  

”Vi stolede fuldt og fast på Stjernegaard. Vi lagde vores pas 
i hænderne på en repræsentant fra bureauet i Thailand, der 
tog ud i lufthavnen hver dag for at tilkæmpe sig flybilletter til 
os. Og jeg kan godt love, at der var jubelråb 
over Bangkok, da hun efter en uges tid kom 
tilbage med billetter til os,” husker Børge.

Man skulle tro, at Børge og Lene Myrup 
havde haft uheld nok på ’askeskyrejsen’ i 
2010, men præcis 10 år senere i marts 2020 
befandt parret fra Vejle sig i Brasilien, da 
Danmark lukkede ned. 

”Der var god ro og orden hele vejen igennem, og vi fik absolut 
det bedste ud af turen alligevel. Igen priste vi os lykkelige over 
at være afsted med Stjernegaard, og vi var aldrig nervøse,” 
fortæller Børge. 

EVENTYR OVER HELE VERDEN 
Børge og Lene Myrup har heldigvis også almindelige, gode 
rejseanekdoter at fortælle. Elleve rejser over hele verden fra 
Galápagos, New Zealand, Mexico til Bali. Og så tæller Thailand 
næsten også med. Det er særligt de små grupper på rundrej-
serne, der appellerer til de to eventyrer:

”Busserne er jo til 50 mand, men vi er maksimum 25 – ofte 
færre. Vi kommer ind alle steder, og alle kan komme til hos 
rejselederen. Når vi kigger over til de store rejsegrupper, man 
ellers møder ude i verden, så tænker jeg på al den tid, vi spa-
rer,” forklarer Børge.

Foruden størrelsen på gruppen, der ifølge Børge består af 
rejsevante og behagelige mennesker, fortjener rejselederne 
den største anbefaling:

”De er så kompetente og forstår at krydre rejsen. Som når vi 
får lov at besøge en privat lejlighed i Cuba, fordi vi hører musik 
gennem vinduerne, eller kommer til frokost hos rejselederens 
svigermor ude på landet i Vietnam. De får os ind, hvor der ellers 
er lukket. Alt fordi rejselederne er lokalkendte og vil gøre alt for 
de store oplevelser i det skjulte.”

Det næste eventyr med Stjernegaard har allerede indfundet 
sig i parrets travle rejsekalender. Turen går til Namibia, hvor 
nye oplevelser venter.

”Vi stolede fuldt og fast på 
Stjernegaard. Vi har kun rejst 

med dem siden.”
Børge og Lene

TEMA I KUNDERNE FÅR ORDET

Myrup-parret har set meget: Fra toppen af Harbour Bridge til Borneos indre.

Når en askesky sætter  
tingene på spidsen 

Der er mange fordele ved at booke rejser gennem et rejsebureau. Én af dem er sikkerheds-
nettet, der griber dig, hvis noget går galt. Hos os får du pengene tilbage, hvis rejsen mod 

forventning skulle blive aflyst, og hvis uheldet er ude, mens du er på farten, smider vi alt, vi 
har i hænderne, for at hjælpe. Om det så er en askesky, vi er oppe imod.   

INTERVIEW

    
  BØRGE OG LENES REJSER 

MED STJERNEGAARD:
 Cuba, 2008
 Vietnam/Bangkok, 2010
 Ecuador/Galápagos, 2011
 Kina, 2013
 New Zealand, 2014
 Mexico, 2015
 Australien, 2016
 Argentina/Chile, 2017
 Sumatra/Java/Bali, 2018
 Peru, 2019
 Brasilien, 2020

Kom helt ud i klodens afkroge på rundrejse med dansk rejseleder.

Børge og Lene næste rejse går til Namibia.



Stjernegaard Rejser  
Folke Bernadottes Allé 5, 1. sal  
2100 København Ø 
Ring til os på 7040 4459
www.stjernegaard.dk
rejser@stjernegaard.dk  verden er vidunderlig

Lær os at kende
Vil du have inspiration til din næste drømmerejse? Tilmeld dig vores nyhedsbrev på vores 
hjemmeside og få konkurrencer, gode tilbud og nye rejser leveret direkte til din indbakke. 
Gå også gerne på Facebook og Instagram, hvor vi deler ud af oplevelserne fra vores rejser. 

Så står du i første parket til at opleve verden med os!

EUROPA
Rundrejser - Individuelle rejser - Krydstogter

Vandreferie i Portugal

Arktisk eventyr i Grønland

Nordlysrejser

Øhop i Azorerne

og mange flere

verden er vidunderlig

INSPIRATION
Iskolde eventyr 

Vingårdsbesøg

Gæsternes fortællinger 

Rejselederens store verden 
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Bestil gratis på 
stjernegaard.dk


