
New York, Bermuda, Caribien
og Miami med Norwegian Joy
New York, Bermuda, Caribien
og Miami med Norwegian Joy

26.498,-
Fra-pris pr. person i kr.

16 dage

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

da

Denne unikke rejse giver jer mulighed for at opleve både det
storslåede New York og hippe Miami, kombineret med et
fantastisk 12 dages krydstogt til Bermuda og Caribien, med
besøg i hele syv caribiske byer. Alt nydes i luksuriøse og
komfortable rammer ombord på Norwegian Joy.
Turen afsluttes med hjemrejse fra Miami eller I kan vælge at
forlænge rejsen med fire dage og opleve halloween i USA.
Halloween på Lincoln Road på Miami Beach er virkelig
anbefalingsværdigt!
På dette cruise er der "Free at Sea"-pakke med, som inkluderer
drikkepakke og fire middage på specialrestauranter.
Nyd den ultimative frihed med NCL's unikke "Freestyle Cruising"
koncept, som betyder ingen faste spisetider eller restaurant - I
har friheden til at vælge.
På denne tur er det også muligt at opgradere til business class
på flyet. Du får mere privatliv og komfort samt mad og
drikkevarer af høj kvalitet, mens du bliver fløjet ud på eventyr.

Besøg New York, "the city that never sleeps"

Se koralrev i det krystalklare vand ved Horseshoe
Beach på Bermuda

Oplev flyene lige over hovedet på Maho Beach på St.
Maarten

Udforsk dansk kolonihistorie på St. Thomas

Nyd de eksotiske ABC-øer med hollandsk historie;
Aruba, Bonaire og Curacao

Få lidt ekstra luksus med "Free at Sea"-pakken

Forlæng evt. ferien med fem dage i Miami



Dagsprogram

da
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14.10.23: Afrejse Danmark
| Ankomst til New York
I dag rejser I fra Danmark mod New York.

Kl. 09.55 flyver I fra København til Paris med Air France.
Kl. 13.30 rejser I videre mod New York, og I ankommer til
den pulserende by kl. 15.45 lokal tid.

I lufthavnen i New York mødes I af en lokal guide, som
tager bussen med jer til Doubletree New York
Downtown. Her indkvarteres I og har resten af aftenen
på egen hånd.

Måltider inkluderet: Mad på flyet
Overnatning: Doubletree New York Downtown, New
York

15.10.23: New York
Nyd morgenmad på hotellet. I har hele dagen på egen
hånd.

New York er en kulturelt mangfoldig by med en utrolig
tiltrækningskraft. Lige fra de mange skyskrabere på
Manhattan til den fantastiske grønne oase Central Park
midt i byen, har denne metropol alt hvad storbyelskere
kunne ønske sig af oplevelser.

Der er selvsagt en masse at opleve i New York. Især syd
for Central Park, hvor man kan besøge børsen og
finansinstitutionerne på Wall Street og monumentet fra
9/11 på Ground Zero. Manhattans hovedvej er famøse
Broadway, som går gennem Theatre District og Times
Square. En gåtur på denne vej vil bestemt være god, hvis
man gerne vil se noget af det, New York er mest kendt
for, mens man også lærer mere om de meget forskellige
indbyggere, som lever tæt sammen.

Transport i New York er intet problem og Subway'en er



Hamilton er helt klart et besøg værd i løbet af jeres tur på Bermuda
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næsten en oplevelse i sig selv. Med den kommer man let
og gnidningsfrit rundt til alle tænkelige afkroge af byen,
mens man møder en masse lokale på sin vej. Linje A kører
fra nord til syd og stopper ved det vigtigste attraktioner,
såsom Times Square, Ground Zero og Central Park.

Der er også masser af mulighed for et godt måltid mad i
New York City. Gå en tur igennem Greenwich, Soho eller
Tribeca og find et hav af lækre restauranter.

Udvalgte højdepunkter og attraktioner:

Se et Broadway show
Gå en tur i Central Park
Se Frihedsgudinden
Nyd udsigten fra Empire State Building
Shopping på Fifth Avenue
Bådtur rundt om Manhattan
Gå over Brooklyn Bridge

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Doubletree New York Downtown, New
York

16.10.23: Afgang fra New
York
Efter morgenmad på hotellet er der check-out, og I bliver

hentet kl. 09.00 af jeres guide, som tager jer med til
cruiseterminalen. Det er lagt en sightseeingtur i New
York ind i programmet, og I er fremme ved imponerende
Norwegian Joy omkring kl. 13.00. Her er der check-in, I
stiger om bord og kommer på plads i jeres kahyt.

I sejler fra New York kl. 16.00, og i morgen venter en
afslappende dag til søs, før I ankommer til Bermuda
dagen efter.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet, helpension
på skibet
Aktiviteter inkluderet: Sightseeing i New York
Overnatning: Norwegian Joy

17.10.23: På havet
Nyd en hel dag til søs ombord på Norwegian Joy. Slap af i
de fantastiske faciliteter, prøv nogle af de mange
aktiviteter ombord eller læn jer tilbage og nyd kahytten. I
kan også nyde solen på et af skibets mange
udendørsområder, tage en svømmetur i poolen eller høre
i et foredrag på skibets teater.

Husk at tjekke skibets dagsprogram, som er fyldt med
oplevelser.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Joy



Gå en tur gennem gaderne i Phillipsburg på St. Maarten
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18.10.23: Royal Naval
Dockyard, Bermuda
I ankommer til Bermuda kl. 08.00, og her er meget at
opleve.

I lægger til kaj i King's Wharf (Royal Naval Dockyard) på
Bermuda. Midt på hovedøen finder I hovedstaden
Hamilton, som byder på en international atmosfære med
museer, gallerier og parker, ligesom byens havnefront er
både charmerende og kulturrig.

I den nordøstlige ende af øgruppen ligger St. George, som
er optaget på UNESCO's verdensarvsliste og udgør den
ældste bosættelse i 'den nye verden'. Byen emmer af
britisk koloniarkitektur og med sine snævre
brostensbelagte gader er det kun temperaturen, der
minder jer om, at I ikke befinder jer i en europæisk by.

Man kan næsten ikke sige Bermuda uden at sige
snorkling. Snorkel Park Beach, Church Bay og Tobacco
Bay er bare få af de strande hvor man med
snorkeludstyret i orden kan få det fulde udbytte af
Bermudas smukke koralrev bare et par hundrede meter
fra stranden.

Ønsker I derimod at beundre korallerne fra mindre våde
omgivelser er Bermuda Aquarium, Museum and Zoo
stedet for jer.

Vi anbefaler at tjekke rederiets program for organiserede

udflugter. I rejser videre kl. 15.30 og sætter nu kursen
mod Caribien.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Joy

19.10.23: På havet
Nyd en hel afslappende dag til søs ombord på Norwegian
Joy. Hyg jer i de flotte faciliteter og prøv spændende
aktiviteter ombord.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Joy

20.10.23: Philipsburg, St.
Maarten
I dag kl. 12.00 ankommer I til Philipsburg, St. Maarten, og
her kan I glæde jer til en unik ø.

Den sydlige del af øen, Sint Maarten, er en del af
kongeriget Nederlandene, mens den nordlige del af øen,
Saint Martin, er fransk territorium.

Med et areal på kun 88 km2 har øen det mindste
landareal i verden, for en ø som er delt mellem to lande.



Kom ind under huden på den danske kolonihistorie på St. Thomas
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Philipsburg 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
attitude.

De vigtigste seværdigheder er:

St. 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

Det anbefales at tjekke rederiets udflugtsprogram på St.
Maartin. I sejler videre kl. 20.00

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Joy

21.10.23: Charlotte
Amalie, St. Thomas
I dag kl. 06.00 ankommer I til Charlotte Amalie, St.
Thomas.

Her er masser af skønne, hvide sandstrande med det
blødeste sand, lunt turkisfarvet vand og omkranset af
palmer og tropisk skov. Danskere er nok også meget
interesserede 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.

Der er et utal af seværdigheder fra den danske kolonitid,
som man bør se:

Fort Christian, det "blodrøde fort" fra 1672,
opkaldt efter kong Chr. d. V.
Posthuset (Emancipations Garden Station)
Toldboden
Den danske kaserne Legislature Building fra 1847
Bethania fra 1806
Frederikskirken fra 1789



Bonaire er en del af det Nederlandske kongerige
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Kongens Gade, hvor tidens storkøbmænd og
embedsmænd holdt til
Government House
Hotel 1829. Et fint byhus fra i 1829 og siden år
1900 hotel
Synagogen på Synagogue Hill
Den danske kirkegård

Tjek også her rederiets program for udflugter.

Kl. 14.00 sejler skibet fra St. Thomas og sætter kursen
mod ABC-øerne.

Måltider: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy

22.10.23: Kralendijk,
Bonaire
I dag kl. 13.00 ankommer I til Kralendijk på øen Bonaire.

Denne charmerende hovestad byder på historiske
monumenter, små, hyggelige restauranter og barer ved
havnefronten. Her foregår der en livlig handel af
friskfanget fisk, tropiske frugter og tekstiler i alle
regnbuens farver.

Bonaire er en ø i det sydlige caribiske hav og er en del af

de nederlandske Antiller. Siden 2010 har Bonaire været
en nederlandsk kommune med særstatus, og udgør
sammen med øerne Aruba og Curaçao de såkaldte
ABC-øer. Bonaire er en relativt lille ø med sine 288 km2
og knapt 11.000 indbyggere og har mange strande med
smukke koralrev.

Med andre ord er her er rig mulighed for snorkling og
dykning, hvor I kan nyde den fascinerende verden under
vandoverfladen med de utallige farverige fisk og koraller.
Det er endda muligt at komme tæt på havskildpadder.

Vi anbefaler at tjekke rederiets program for organiserede
udflugter. I sejler videre kl. 20.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy

23.10.23: Oranjestad,
Aruba
I dag kl. 07.00 ankommer I til hovedstaden på Aruba,
Oranjestad, som også er en af de tre ABC-øerne.

Oranjestad har et hollandsk-klingende navn, og det er
ingen tilfældighed, da denne ø også er en del af det
hollandske kongerige. Oranjestad har således flere
steder en markant hollandsk atmosfære, som kommer
tydeligt til udtryk gennem flere gamle hollandske huse



Farverige Oranjestad på Aruba har både europæiske og caribiske elementer
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fra 1800-tallet. De farverige huse i flotte pastelfarver
lyser gevaldigt op i bymidten og nye huse males stadig i
disse lysende pasteller, som er så karakteristiske.

Her finder I også mange toldfrie butikker, og derfor er
det oplagt at shoppe her - her kan I gøre gode køb på
smykker, parfume, designertøj og tekstiler generelt.

Aruba har masser af skønne strande og de fleste findes
på øens nordvestlige kyst. Her finder I flere glimrende
strande: Druif, Eagle og Palm Beach. Især på Palm Beach
er udbuddet af vandsportsaktiviteter stort.

Vi anbefaler at tjekke rederiets program for organiserede
udflugter. I sejler videre kl. 22.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy

24.10.23: Willemstad,
Curacao
I dag kl. 06.00 ankommer I til Willemstad på Curacao,
som er den sidste af de tre caribiske ABC-øer.

Alle tre øer har været under hollandsk styre gennem
mere end 350 år, men har trods dette helt deres egen
sjæl og karakteristika. Øernes helt store salgspunkt er, at
det næsten ikke regner her, der er altid en kølig brise fra

havet og øerne ligger udenfor orkanbæltet.

I Willemstad vil I opleve et traditionelt hollandsk
bylandskab malet i karakteristiske, caribiske farver. Gå
en tur ad den smukke havnefront, nyd de særegne
kolonibygninger eller gå lidt "off the beaten track" og
oplev byens charmerende lokale caféer og butikker. I
byens arkitektur finder I også spor af øens spanske og
portugisiske tid.

Mulighederne for oplevelser er mange:

Besøg Hato Caves med fantastiske
drypstensformationer
Tag en Trolleybus rundt i byen og oplev dens
landemærker
Besøg Landhuis Chobolobo, som er hjemsted for
den berømte Curacao likør

Mht. shopping kan man i byens Punda-område opleve
mange åbne markeder, hvor alt mellem himmel og jord
kan købes, bl.a. figurer i det berømte blå Delft porcelæn
og hollandsk ost. I Otrobanda-området finder I mere
designervarer i den dyrere ende.

Tjek rederiets udflugtsprogram for mere information. I
sejler videre kl. 14.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy



Curacao er en del af ABC-øerne i Caribien
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25.10.23: San Juan, Puerto
Rico
Skibet lægger til kaj i San Juan kl. 15.30 og sejler videre
kl. 22.00.

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

Hovedstaden San Juans gamle, historiske bydel er en
sand tidslomme, hvor man har mulighed for at rejse
tilbage i tiden. 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.
Adskillige smukke kirker pryder den gamle bydel, bl.a.
San Juan Cathedral, San Jose Church og Cristo Chapel.

Området Santurce er spændende med fascinerende
gallerier, lækre restauranter og et livligt udeliv. Man skal
ikke så langt for at komme til stranden her med hele to
bystrande: Playa Condado og Isla Verde, begge med
herligt sand og vand.

San Juans største attraktioner:

El Morro, eller Castillo San Felipe del Morro
La Fortaleza. Det ældste, spanske palæ i San Juan
Kirkerne San Juan Cathedral, San Jose Church og
Cristo Chapel
Santurce Mercado
Fuerte San Cristóbal. Den næststørste fæstning i
byen
Puerta de San Juan. Byens historiske byport

Tjek rederiets udflugtsprogram for mere information. I
sejler videre kl. 22.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy

26.10.23: Puerto Plata,
Den Dominikanske
Republik
I dag ankommer I til Puerto Plata i Den Dominikanske
Republik kl. 13.30. Skibet lægger til i Amber Cove, få
kilometer vest for Puerto Plata.

Puerto Plata er stedet, hvor landets turisme blev født.
Årsagen er ligetil, fordi byen og området er begunstiget
af en fantastisk natur, hvor det azurblå hav møder
tropisk regnskov, høje bjerge, grønne dale, rivende floder



Nyd solstrålerne og havluften i poolområdet på øverste dæk
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og et utal af smukke strande.

Området ved Puerto Plata var et af de første, som
Christopher Columbus spottede, da han sejlede langs
den nordlige kyst i 1492. Der er et "Columbus Trail" i og
omkring Puerto Plata, hvor I kan gå i hans fodspor.

Naturen og strandene er store aktiver for området og
blandt de større attraktioner. Af andre ting, man kunne
gøre, skal nævnes:

En tur med kabelbanen Teleférico til toppen af Mt.
Isabel de Torres
De mange gamle huse i victoriansk stil i Puerto
Plata
Amber Museum med verdens ældste fossiler i rav
Fæstningen Fortaleza San Felipe fra 1577
Den smukke strand Playa Dorada

Tjek rederiets udflugtsprogram i Puerto Plata.

I har tid til at nyde Puerto Plata frem til 20.00, før skibet
sejler mod Miami.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Norwegian Joy

27.10.23: På havet

Nyd en hel afslappende dag til søs ombord på Norwegian
Joy. Hyg jer i de flotte faciliteter og prøv spændende
aktiviteter ombord.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: Norwegian Joy

28.10.23: Ankomst til
Miami | Hjemrejse
I dag kl. 07.00 ankommer I til USA's solskinsstat Florida. I
tjekker ud af skibet og stiger ombord på bussen, som
kører jer til Miamis internationale lufthavn, hvorfra I
flyver hjem til Danmark i eftermiddag.

Kl. 15.26 flyver I fra Miami mod New York, hvor I har en
mellemlanding, inden turen går over Atlanten. I
ankommer til New York kl. 18.45.

Efter et flyskifte flyver I kl. 21.30 mod København, med
ankomst i morgen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet, evt.
forplejning på flyet
Overnatning: På flyet



Nyd udsigten fra loungen ombord på Norwegian Joy

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

29.10.23: Ankomst
Danmark
I ankommer i Københavns Lufthavn kl. 10.30, og en
fantastisk og oplevelsesrig rejse er slut.

Alternativ 28.10. -
02.11.23: Forlæng med 5
dage/4 nætter i USA
Har I lyst til at opleve Miami eller andre dele af Florida,
så book hjemrejsen på vores fly hjem den 1. november i
stedet. Det koster ikke ekstra.

I har nu mere end fire dage til at opleve Florida og ikke
mindst halloween, som er noget helt specielt, da rigtig
mange deltager i denne årlige begivenhed med stor
entusiasme.

Oplev Disneys eller Universal Studios'
halloweenaktiviteter med nogle dage i Orlando, eller bliv
i Miami og få en sjov oplevelse til halloween, hvor de
lokale mødes på Lincoln Road på Miami Beach iført deres
kreative og utrolige kostumer. Her kan man bruge hele
aftenen på at opleve og få et godt grin, og ikke mindst få
et hav af billeder af de kreative børn og voksne (og måske

endda deres udklædte hunde).

Bemærk: Opholdet i Florida er ikke inkluderet i prisen,
men vi hjælper gerne med hoteller og eventuel billeje i
Miami eller andre dele af Florida.

Ved forlængelse er hjemrejsen som følger:

1. november 2023:
Kl. 15.26 flyver I fra Miami mod New York, hvor I har en
mellemlanding, inden turen går over Atlanten. I har
ankomst i New York kl. 18.45.

Efter et flyskifte flyver I kl. 21.30 mod København, med
ankomst næste dag.

2. november 2023:
Ankomst i København kl. 11.40.

Free at Sea-pakke
inkluderet
Vi har inkluderet en "Free at Sea"-pakke i dit krydstogt,
så du får:

Premium 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



Det er mange måder at underholde sig på ombord, f.eks. gokart på øverste dæk
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alkoholfri øl)
Dining package til specialrestauranter (4 middage i
specialrestauranterne ombord)

Fast pris, fast afrejse |
BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
Denne rejse falder ind under vores eget rejsekoncept
"Fast pris, fast afrejse". Dette rejsekoncept, som kun
BENNS tilbyder, er målrettet de rejselystne danskere,
der både ønsker individuel fleksibilitet og muligheden for
socialt samvær med andre under rejsen.

Konceptet kalder vi for "Fast pris, fast afrejse", og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting
mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.

En af de helt store forskelle i forhold til "normale"
grupperejser er, at på vores rejser følger der IKKE en
rejseleder med til/fra Danmark. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris. Til gengæld sørger vores lokale
repræsentanter på ankomstdestinationen for sikkerhed
og tryghed på rejsen.

Dette koncept kombinerer således på bedste vis

grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.

Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse


Priser og afgange

da
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BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.

Afrejse d. 14. oktober 2023

PRIS PR. PERSON KR.   26.498,-

Dobbeltkahyt indvendig
false

PRIS PR. PERSON KR.   38.998,-

Enkeltkahyt indvendig
false

PRIS PR. PERSON KR.   31.498,-

Dobbelt balkonkahyt
false

PRIS PR. PERSON KR.   49.498,-

Enkelt balkonkahyt
false

PRIS PR. PERSON KR.   23.000,-

Tillæg for Business Class fly
false



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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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 København - New York med KLM inkl. skatter og
afgifter

Bustransport lufthavn - hotel m. lokal guide

2overnatninger med morgenmad på Doubletree
New York Downtown

Bustransport hotel - skib inkl. 4 timers sightseeing i
New York med lokal guide

12 nætters krydstogt med Norwegian Joy

Show og underholdning ombord samt stort udvalg af
aktiviteter

Alle måltider i hoved- og buffetrestauranten ombord

Premium drikkepakke

4middage i specialrestauranter ombord

Drikkepenge til skibets besætning

Bustransport skib - lufthavn i Miami

Fly Miami - København med KLM, inkl. skatter og
afgifter

Reservationsgebyr

Afbestillings- og Rejseforsikring

Udflugter udover sightseeing i New York

Måltider i New York udover morgenmad

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-caribien/norwegian-joy-14oct23-caribien-106678?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-caribien/norwegian-joy-14oct23-caribien-106678%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

