
Dansk Vestindien og krydstogt
i Caribien

Dansk Vestindien og krydstogt
i Caribien

27.648,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

Oplev det caribiske paradis ombord på Norwegian Cruise Lines
nyeste og mest innovative skib, Norwegian Viva.
Fra Puerto Rico kommer I rundt til syv af det østlige Caribiens
skønne øer. Nyd de naturskønne udsigter til de smukke kyster.
Udforsk på land de maleriske landsbyer i Tortola. Så sæt farten
ned, og pulsen, i St. John's, mens I tager en "watertaxi" til
uendelige strande for en dukkert i det varme vand eller blot for at
læne jer tilbage i sandet med jeres yndlingsdrik inden for
rækkevidde.
På St. Maarten kan I sejle kajak på Simpson Bay Lagoon på en
guidet tur blandt mangrove træer, leguaner og det livlige marine
liv. Efter krydstogtet er der fire dage til at opleve St. Croix, hvor I
kan komme helt tæt på dansk kolonihistorie samt nyde mere af
den caribiske puls.

Datoerne for krydstogtet ligger fast. Landarrangementet før
og efter kan tilpasses efter jeres ønsker.

Få skønne caribiske temperaturer i marts: 22-29
grader

Se St. Lucia, en tropeø præget af en uspoleret
naturskønhed

Oplev Nelson's Dockyard. En kulturarvsperle i
Antigua

Glæd jer til at besøge St. Maarten, halvt fransk og
halvt hollandsk

Oplev også Barbados, St. John’s, Puerto Rico &
Tortola

Få, udover et caribisk krydstogt, 4 ekstra nætter på
St. Croix

Gå i Von Scholten’s fodspor i Frederiksted og
Christiansted

https://www.benns.dk/krydstogt/ncl-cruises/ncl-viva
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02.03.2024: Danmark -
San Juan, Puerto Rico
Samme dag som I flyver fra Danmark, ankommer I til
lufthavnen i San Juan på Puerto Rico. Herfra er der en
kort transfer for egen regning til hotellet, der ligger i
centrum af byen og ikke langt fra krydstogtsterminalen.
Vi anbefaler en taxi til hotellet.

Puerto Rico er en af øerne i De Store Antiller i Caribien.
På en rejse til Puerto Rico får I indfriet jeres hedeste
ønsker om en vaskeægte caribisk drømme-ø med tropisk
klima, fantastisk natur, smukke sandstrande og
spændende kultur.

Hovedstaden i Puerto Rico hedder San Juan, og det er en
levende og moderne storby, hvis store unikke attraktion
er den særdeles velbevarede gamle bydel med fantastisk
arkitektur fra den spanske kolonitid på øen. I 1897 fik
øerne relativ stor grad af selvstyre, men allerede året
efter udbrød den spansk-amerikanske krig med det

resultat, at Puerto Rico blev invaderet af USA. USA gik
sejrrigt ud af krigen og beholdt øerne. Puerto Rico er
derfor i dag et selvstændigt territorium med særlig
tilknytning til USA. San Juan er, som et kuriosum, således
den ældste by i USA.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Villa Herencia Hotel (eller tilsvarende), San
Juan

03.03.2024: San Juan,
Puerto Rico | Afrejse med
Norwegian Viva
Puerto Rico er i dag en veritabel kulturel smeltedigel med
en fascinerende blanding af taino-indiansk, spansk,
afrikansk og amerikansk indflydelse. Det er dog
spanierne, der har sat de tydeligste aftryk med sproget,
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religionen og mange af traditionerne på øen. Den
amerikanske indflydelse ses i nogen grad på det engelske
sprog, i skolesystemet og nogle amerikanske helligdage.

Caribien er musik, også på Puerto Rico. Kulturen her er
centreret meget omkring musikken, som er en herlig
kombination af lokale og traditionelle rytmer fra mange
forskellige kulturer.

Hovedstaden San Juans gamle, historiske bydel er en
sand tidslomme, hvor man har mulighed for at rejse
tilbage i tiden; til en, man ikke troede eksisterede. Her er
et stort udvalg af attraktioner og smukke pladser i skøn
kombination med charmerende caféer og restauranter.
Den gamle bydel imponerer med sine brostensbelagte
gader, smukke, farverige bygninger i spansk kolonistil og
ikke mindst den store fæstning San Felipe del Morro fra
1539, en af de ældste fæstninger i "Den Ny Verden".
Adskillige smukke kirker pryder den gamle bydel, bl.a.
San Juan Cathedral, San Jose Church og Cristo Chapel.

Andre San Juan attraktioner:

La Fortaleza. Det ældste, spanske palæ i San Juan.
Fra 1533.
Santurce Mercado. Lokalt, farverigt marked.
Fuerte San Cristóbal. Den næststørste fæstning i
byen og en af de allerstørste militære
installationer, som spanierne byggede i "Den Ny
Verden".
Museo de Arte de Puerto Rico. Et af de største og
mest anerkendte kunstmuseer i Caribien.

Puerta de San Juan. Byens historiske byport.

Hen på eftermiddagen kan I komme ombord på
krydstogtskibet, og klokken 20.30 letter Norwegian Viva
anker og det caribiske eventyr begynder.

Overnatning: Norwegian Viva

04.03.2024: Tortola, De
Britiske Jomfruøer
Ankomst til Tortola kl. 08.00. Afgang igen kl. 17.00.

Tortola er den største af de Britiske Jomfruøer (BVI), og
når I kommer sejlende hertil, er det ikke svært at forstå,
at pirater i gamle dage fandt dette sted helt ideelt at søge
skjul. For her venter skjulte, små bugter, beskyttede,
naturlige små havne, grønne, frodige bjerge og kridhvide
sandstrande.

Øernes naturlige skønhed er stadig det, som folk kommer
her for at opleve, og Road Town, BVIs hovedstad, er en
charmerende by, som tiltrækker gæster fra hele verden
på grund af de fantastiske muligheder for sejle, men også
for at nyde den stemningsmættede atmosfære fra
kolonitiden, hvor hollandsk og engelsk indflydelse skabte
en stor sukkerrørsproduktion med udnyttelse af
afrikanske slaver.
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Road Towns hovedgade, Main Street, byder på god
shopping, adskillige historiske landemærker som det
gamle posthus fra midten af det 18. århundrede,
Britannic Hall, St. George's anglikanske kirke og the
Virgin Islands' Folk Museum. Selv om øerne stadig er et
engelsk protektorat, er det den amerikanske dollar, der
er valuta her. Nyd de mange farverige huse i byen og den
ganske afslappede stemning.

Udenfor Road Town er der ligeledes en hel del at opleve,
og vi anbefaler, at I checker rederiets udflugtsprogram
for mulighederne. Nogle typiske udflugtsmål er

Cane Garden Bay
The Baths of Virgin Gorda
Snorkling at Norman Island

Særligt populær er udflugten til den nærliggende ø,
Virgin Gorda, hvor I kan bade og snorkle ved de helt
vidunderlige strande The Baths. Et sted, hvor tankerne
let falder på Seychellerne på grund de særlige
granitklippeformationer og det skønneste klare vand.

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

05.03.2024: St. John's,
Antigua
Ankomst til St. John's kl. 07.00. Afgang igen kl. 17.00.

St. John's er hovedstaden og den største by i ø-staten
Antigua og Barbuda. Der er tale om en livlig by med en
ganske charmerende labyrint af snævre gader, som snor
sig op mod byens smukke katedral. I havneområdet
summer det af liv, og her finder I et flot udvalg af herlige
restauranter, barer og caféer, hvor I kan nyde en god
frokost eller en kølig drink.

English Harbour
En af Antiguas helt store seværdigheder er "English
Harbour" med Nelson's Dockyard. Nelson's Dockyard er
en kulturperle, som har været optaget på UNESCOs
verdensarvsliste siden 2016. Stedet er en del af den
større Nelson's Dockyard National Park, som også huser
Clarence House & Shirley Heights. Stedet er opkaldt
efter admiral Nelson, som boede her i 3 år i perioden
1784 - 1787.

Her finder I en lang række maritime bygninger og
strukturer i georgiansk arkitektur, anlagt indenfor
befæstede mure. English Harbour var det perfekte sted
for skibe på grund af dybe, snævre naturhavne, omgivet
af bjergrigt bagland. På den måde var området godt
beskyttet mod dels vejr og vind, men også pirater og
andre "ubudne gæster". Stedet blev grundlæggende
bygget af afrikanske slaver og tjente til at beskytte de
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mange sukkerrørsplantager, som europæerne sad på i
det østlige Caribien.

Forslag til andre aktiviteter og attraktioner i Antigua

Besøg den botaniske have
Tag på de nydelige strande heriblandt Millers
Beach
Udforsk St. John's fæstninger
Vandaktiviteter såsom vandski, kajak, dykning og
snorkling
Prøv svævebane gennem Antiguas tykke skove
Gå en tur til øens højeste punkt (402 meter)

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

06.03.2024: Castries, St.
Lucia
06.03.2024: Castries, St. Lucia

Ankomst til Castries på St. Lucia kl. 08.00. Afgang igen kl.
18.00. Skibet ligger ikke ved mole, og I skal med en lille
båd for at gå i land.

St. Lucia er indbegrebet af den caribiske drøm og
Bountyland. En ø, der er rig på uspoleret naturskønhed,

med de majestætiske Pitons bjergtoppe, der tårner sig op
og fremstår som øens klare landemærke.

Mange mener, at denne tidligere franske ø er Caribiens
mest idylliske sted. I den tætte regnskov gemmer sig
flere smukke naturskatte og rundt omkring findes små,
charmerende steder, hvor de gæstfrie indbyggere tager
livet med en helt utrolig ro.

Så langt øjet rækker fra tvillingebjergene, "The Pitons",
kan I se den grønne og frodige regnskov, blandet med
farverige, tropiske blomster og et rigt dyreliv.
Regnskoven er desuden omgivet af indbydende
sandstrande, sorte som hvide, hvor det turkisblå hav
stråler i baggrunden. Det karakteristiske sorte sand
stammer fra den ovale ø's vulkanske fortid. Små,
hyggelige fiskerlandsbyer pryder kysten, og de små
farvestrålende træhuse i bjergene vidner om det
kulturelle mix, øen er bygget op af gennem århundreder,
og gør et besøg her så usædvanligt.

Alle strandene på øen, også dem der ligger ved de store
resorts, er åbne for offentligheden. Strandene på øens
vestkyst møder Det Caribiske Hav, perfekt for dem der
ønsker at sole sig og prøve forskellige
vandsportsaktiviteter. Det er også her, I finder øens
snorkleparadis; koralrevene ved Anse Chastanet. På
østkysten møder strandene det urolige Atlanterhav,
noget som gør området til det optimale sted for surfing.

Overalt mødes I af en imødekommenhed, gæstfrihed og
en fantastisk charme. Check rederiets udflugtsprogram
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på St. Lucia.

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

07.03.2024: Bridgetown,
Barbados
Ankomst til Bridgetown kl. 07.00. Afgang igen kl. 14.00.

Barbados hører under De Små Antiller og ligger østligere
end de andre caribiske øer og udenfor orkanbæltet. Øen
er begunstiget med masser af sol, ikke så meget regn,
skønne strande og en herlig blanding af caribisk og
engelsk atmosfære. Før europæernes ankomst i
1500-tallet var øen befolket af forskellige oprindelige
folk og Kalingo-folket. Men det var med englændernes
ankomst i 1625 og ankomsten af permanente bosættere
i 1627, at øen for alvor blev kolonialiseret. Som på andre
øer blev der iværksat sukkerrørsproduktion med
udnyttelse af afrikanske slaver, og dette fortsatte indtil
slaveriets ophør i 1834.

Briterne blev på Barbados indtil 1966, hvor øen fik sin
selvstændighed fra Storbritannien. Lige siden har øen
dog været præget af britisk atmosfære, specielt i
hovedstaden Bridgetown. Her kan I opleve historiske
monumenter og seværdigheder, og nyde den engelske
Afternoon Tea på en af byens cafeer eller hoteller.

Øens største attraktioner er:

De mange smukke strande som Bottoms Bay, Foul
Bay eller Crane Beach
Bridgetown med kultur, duty-free shopping og
restauranter
Besøg Harrisons Cave, drypstenshulerne midt på
øen
Besøg en af øens berømte romproducenter f.eks.
Mount Gay Rum

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

08.03.2024: Philipsburg,
St. Maarten
Ankomst til Philipsburg kl. 11.00. Afgang igen kl. 20.00.

Glæd jer til at besøge en ganske særlig ø. Den sydlige del
af øen, kaldet Sint Maarten, er en del af Kongeriget
Nederlandene (som nu på dansk almindeligvis kaldes
Holland). Den nordlige del af øen, kaldet Saint Martin, er
derimod et fransk oversøisk territorium/region og
betragtes derfor også som en del af EU.

Med et areal på kun 88 km2 har øen det mindste
landareal i verden, som er delt mellem to lande, og I
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lægger til ved Philipsburg, der er hovedstad på den
hollandske del af øen, St. Maarten. I den franske del,
Saint Martin, er Marigot hovedstaden.

Øens sydlige og nordlige del er næsten som to forskellige
verdener. Hvor den franske, nordlige, del er præget af
elegance og afslappethed med en herlig duft af friskbagte
baguettes og croissanter, især i Marigot, så er den
hollandske, sydlige, del kendt for et hipt natteliv og
mange kasinoer kombineret med klassisk, caribisk
afslappethed.

De vigtigste seværdigheder er:

Maarten Museum i Philipsburg
Den gamle hollandske fæstning, Amsterdam, fra
1631
Øens mange smukke og populære strande. Maho
Beach er i særdeleshed et rigtigt turiststed, fordi
her flyver de store jumbojets lige hen over
hovederne på badegæsterne og lander i den
nærliggende lufthavn. En ganske anderledes,
omend bizar oplevelse. Mullet Bay, Simpson Bay,
Orient Beach & Little Bay er andre særdeles
populære strande.
Den franske side og hovedbyen Marigot med Fort
Louis
Øens højeste punkt, Pic Paradis, hvorfra der er en
fantastisk udsigt

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

09.03.2024: Charlotte
Amalie, St. Thomas
Ankomst til Charlotte Amalie kl. 08.00. Afgang igen kl.
17.00.

I kolonitiden var der på St. Thomas en særdeles
profitabel sukkerhandel, og i alt var der ikke mindre end
32 plantager. I dag er der ruiner af blot 4 tilbage.
Turismen er i dag øens vigtigste indtægtskilde, og et af
øens klare plusser er de nærmest utallige, fantastiske
strande - 44 i alt, - som ligger spredt rundt på hele øen.
Skønne, hvide sandstrande med det blødeste sand, lunt
turkisfarvet vand og omkranset af palmer og tropisk
skov. En bedre iscenesættelse af den caribiske drøm
findes ikke. Her skal nævnes de mest berømte:

Magens Bay, legendarisk, berømt sandstrand
Hull Beach, ægte caribisk idyl opleves her
Bolongo Bay Beach, ideel til snorkling
Sapphire Beach, livlig strand, smuk som Magens
Bay

Charlotte Amalie er hovedbyen på St. Thomas og
samtidig hovedstaden i det tidl. Dansk Vestindien, som
siden 1917 mere retteligt hedder US Virgin Islands.
Oprindelig hed byen "Taphus", fordi den i 1700-tallet
næsten udelukkende bestod af værtshuse, og som sådan
næsten var stamværtshus for pirater.
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Danskere er meget interesseret i Charlotte Amalie, og at
vandre rundt i byen er næsten som at læse i en dansk
historiebog. Byen har en overskuelig størrelse, som gør
det let at gå rundt på egen hånd og indsnuse
fornemmelsen af den danske kolonitid her.

Charlotte Amalie er anlagt på fire mindre højdedrag, og
op ad disse snor sidegaderne sig. Mange af disse er
trappegader, hvoraf den mest kendte er "The 99 Steps",
som dog har 103 trin, bygget af solide sønderjyske
mursten. Gaderne har stadig de gamle danske navne som
Kongens Gade, Dronningens Gade, Kronprinsens Gade,
Crystal Gade, Vestergade, Borger Gade, Vimmelskaft
Gade, Sneglegade, Tvær Gade, Spaniol Stræde, Guttes
Gade, Trompetergade, Raadets Gade, osv.

I må ikke gå ikke glip af Market Square eller Crystal Gade
med en af de ældste synagoger på den vestlige halvkugle.

Der er et utal af seværdigheder fra den danske kolonitid,
som I bør overveje at se:

Fort Christian, det "blodrøde fort" fra 1672,
opkaldt efter kong Chr. d. V
Posthuset (Emancipations Garden Station)
Toldboden
Legislature Building, fra 1847. Dansk
soldaterkaserne
Bethania fra 1806. Indtil 1827 hjem for den
velhavende danske købmand Jacob Lind. I dag er
det Frederikskirkens menighedshus

Frederikskirken fra 1789
Kongens Gade, hvor tidens storkøbmænd og
embedsmænd holdt til. Glem ikke det "røde
skilderhus"
Government House
Hotel 1829. Et fint byhus fra i 1829 og siden år
1900 hotel
Synagogen fra 1796 på Synagogue Hill
Den danske kirkegård. Gå en stille tur her

I kan benytte jer af rederiets udflugter. Udover de
skønne strande og den danske historie er muligheden for
toldfrie indkøb noget af det, der adskiller St. Thomas fra
de mange andre øer i Caribien.

Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Viva

10.03.2024: Ankomst til
San Juan, Puerto Rico | Fly
til St. Croix
Ankomst kl. 07.00 til San Juan. Herefter går I fra borde
og finder vej til lufthavnen, hvorfra I flyver til St. Croix. Vi
anbefaler, at I tager en taxi til lufthavnen.

Efter en kort flyvetur ankommer I til St. Croix, hvor I de
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næste fire nætter skal bo i Christiansted. Vi anbefaler, at
I tager en taxi til byen. Det tager cirka tyve minutter. I
skal overnatte på Hotel Caravelle, der ligger centralt i
byen og er et godt udgangspunkt for at udforske øens
mange seværdigheder. Her har du bl.a. cafeer og
restauranter lige rundt om hjørnet.

Måltider inkluderer: Morgenmad ombord på skibet
Overnatning: Hotel Caravelle (eller lignende),
Christiansted, St. Croix

11.03.2024: St. Croix
St. Croix er den største af øerne i det tidl. Dansk
Vestindien, og på mange måder anderledes end de andre
øer, St. Thomas og St. John, og til dels også i forhold til
andre caribiske øer. St. Croix er ikke lige så frodig som
mange caribiske øer, men hvad der mangler i frodighed
opvejes af den mangfoldige natur, I kan opleve her.

Den østlige del af øen byder på ørken og frodig, tropisk
skov dominerer i den vestlige del. Midt på øen er der
grønne lunde og tårnende bjerge på den ene side og flade
marker på den anden. Derudover finder I også
fortryllende, hvide sandstrande. Selvom øen er den
største af De Vestindiske Øer, er afstandene dog aldrig
store, og I kommer nemt rundt til alle oplevelserne.

Den danske arv synes klart størst i de to byer:
Frederiksted og Christiansted, som med sine danske

gadenavne, de smukke kirker og bygninger, Fort
Frederik, Fort Christiansværn og kirkegårdene, giver
klare minder tilbage til 1700- og 1800-tallet, hvor
danskerne huserede på øerne.

Overnatning: Hotel Caravelle (eller lignende),
Christiansted, St. Croix

12.03.2024: St. Croix |
Christiansted
Christiansted
Christiansted er den største af de to byer og også den
mest interessante. Byens vartegn er Fort
Christiansværn, som stod færdigt i 1749, bygget på
resterne af et gammelt fransk fort. Fortet er ganske
imponerende og havde på den tid en afskrækkende
effekt på pirater og andre fjender, men som militært
støttepunkt var fortet uden værdi, og der er aldrig blevet
affyret ét eneste skud fra stedet. Christiansværn ophørte
som fort i 1878, og var herefter politistation og domhus
indtil 1952, hvor det blev fredet og udpeget som
nationalt mindesmærke. I dag er det et museum.

Andre interessante mindesmærker fra den danske tid er:

?  Toldboden (kopi af toldboden i Aabenraa)
?  Vejerhuset
?  Steeple Building med kirken Lord of Sabaoth
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?  Slavemuseet (overfor Steeple Building)
?  Det smukke gule "Guvernementshuset" med et
postkasserødt skilderhus foran
?  Apothecary Hall
?  Bjergegade - her er mange byhuse med fin historie (bl.a.
Victor Borges hus på toppen af bakken)
?  Kirkegården
?  Brødremenighedens kirke (Friedensthal Moravian
Church)
?  Bülowsminde (Von Scholtens sommerpalads)

Overnatning: Hotel Caravelle (eller lignende),
Christiansted, St. Croix

13.03.2024: St. Croix |
Frederiksted
I har endnu en hel dag på St. Croix. I kan vælge at
udforske øen noget mere eller tage en dag med masser af
ro og afslapning. En udflugt kunne gå til Frederiksted.

Frederiksted
Den største attraktion er Fort Frederik, som er opkaldt
efter Frederik d. V. og blev bygget i perioden 1752-1760.
Fortet er ikke så stort i omfang, men imponerer med sin
symmetriske struktur og er i sig selv et arkitektonisk
mesterværk. Fortet var aldrig betydningsfuldt militært
set, men har alligevel en væsentlig plads i historien pga.
af især 2 ting:

?  Det var her, Peter von Scholten frigav slaverne i 1848

?  Det var det første militære fort i verden, der saluterede
det nye amerikanske flag i 1776, da et amerikansk skib
sejlede forbi

Derudover er det værd at bemærke, at byen
arkitektonisk set har et ret ensartet præg. Dette skyldes,
at byen, efter branden i 1878, helt blev genopbygget i
tidens victorianske stil.

Overnatning: Hotel Caravelle (eller lignende),
Christiansted, St. Croix

14.03.2024: Afrejse fra St.
Croix
Det er tid til at sige farvel til det caribiske paradis og den
danske historie i Dansk Vestindien. I flyver fra St. Croix
og ankommer dagen efter til Danmark.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

15.03.2024: Ankomst til
Danmark
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I er igen tilbage i Danmark, men nu med kufferten fuld af
dage med solskin, gode minder og en interessant dansk
kolonihistorie.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

Oplev mere af Dansk
Vestindien | St. Thomas &
St. John
På krydstogtsdelen af denne rejse gør I stop i Charlotte
Amalie på St. Thomas for en dag, men I har mulighed for
at udvide rejsen med et længere stop på St. Thomas
inden, I flyver hjem til Danmark.

Med et ophold med nogle ekstra dage på St. Thomas, så
er der osgå mulighed for at tage en dagsudflugt med
færgen til naboøen St. John.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Norwegian Cruise Line:
Free at Sea pakke, hvad er
med...
Tilføj FREE AT SEA pakke til dit krydstogt.

Free at Sea pakke: Kr. 1.125 pr. person

Vælg 2 af følgende:

Drikkepakke (åben bar inkl. et udvalg af spiritus,
cocktails, vin i glas, øl på flaske og fadøl op til $15.
Inkluderer også sodavand, juice og alkoholfri øl).
For gæster under 21 år vil drikkepakken være
alkoholfri.
Specialrestauranter "Dining Package" (3 middage
(balkonkahyt)/2 middage (indvendig og udvendig
kahyt) i specialrestauranterne ombord)
Internetpakke (300 minutter pr. person på 1
enhed)
$50 USD rabat pr. havn til udflugter (pr. kahyt)

Alle i kahytten skal vælge samme pakke.



Priser og afgange

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Afrejsedato 2. marts 2024  - Pris i kr. pr. person i delt indkvartering | Dobbeltkahyt

Delt dbl-vær./indv. kahyt
27.648,00 DKK

Delt dbl-vær./balkonkahyt
30.798,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Norwegian Viva.

Forudbestil Free at Sea pakke med rabat
For kun 1.125 kr. kan 2 elementer fra pakken tilføjes:
1. Drikkepakke
2.'Specialty Dining' pakke
3. Internetpakke
4. Udflugtsvoucher på USD 50.

/krydstogt/ncl-cruises/ncl-viva


Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark til San Juan (Puerto Rico) inkl. skatter
og afgifter

1nat på hotel i San Juan, Puerto Rico

7nætters krydstogt med Norwegian Viva

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Drikkepenge til skibets besætning

Fly San Juan til St. Croix inkl. skatter og afgifter

4nætter på hotel på St. Croix, tidl. Dansk Vestindien

Fly St. Croix til Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfers ikke nævnt i
programmet

Forplejning udover det i programmet nævnte

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-caribien/norwegian-viva-03mar24-dansk-vestindien-og-krydstogt-i-caribien-101420?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-caribien/norwegian-viva-03mar24-dansk-vestindien-og-krydstogt-i-caribien-101420%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

