
Sol, strand og dansk historie på
St. Thomas

Sol, strand og dansk historie på
St. Thomas

28.298,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage
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Tag med på en fortryllende badeferie med ren afslapning og
dansk historie på St. Thomas og St. John i Dansk Vestindien.
Stemningen på St. Thomas oser af dansk hygge med tropisk
klima og fortryllende sandstrande som baggrund - i sandhed det
bedste af to verdener. Denne rejse til Dansk Vestindien giver jer
mulighed for at nyde de paradisiske omgivelser i hele 12 dage,
hvor I kommer på ø-rundtur på både St. Thomas og naboøen St.
John. Der vil være rig mulighed for at slappe af og komme helt
ned i gear på de skønneste sandstrande i den bagende sol med
en let havbrise i håret, ligesom der er masser af spændende,
historiske seværdigheder, der bare venter på at blive udforsket.

12 dages badeferie i Dansk Vestindien

10 nætter på Bolongo Bay Beach Resort

Ø-rundtur på St. Thomas og St. John

Historiske oplevelser i Charlotte Amalie

https://www.benns.dk/caribien/dansk-vestindien/st-thomas
https://www.benns.dk/caribien/dansk-vestindien/st-john
https://www.benns.dk/caribien/dansk-vestindien


Dagsprogram
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Dag 1: Ankomst til St.
Thomas
I dag begynder jeres eventyr i Dansk Vestindien, når I
flyver fra København mod tropiske himmelstrøg på St.
Thomas.

Når I ankommer bliver I indkvarteret i jeres midlertidige
hjem de næste 12 dage, det charmerende Bolongo Bay
Beach Resort, hvor scenen er sat til ren afslapning og
badeferie.

Overnatning: Bolongo Bay Beach Resort

Dag 2: St. Thomas
I vågner op i et naturskønt paradis i Bolongo Bay på St.
Thomas. Brug dagen i dag på at blive bekendt med de nye
omgivelser på både øen og resortet.

Dansk historie på St. Thomas

St. Thomas og især byen Charlotte Amalie emmer af
dansk historie med danskklingende gadenavne som
Kongens Gade, Dronningens Gade, Vimmelskaft Gade,
Vestergade og Borgergade. Byen er ikke større end man
med fordel kan gå rundt i de hyggelige gader og
fornemme den danske forhistorie i byen.

Selvom St. Thomas nu er på verdenskortet som et idyllisk
ferieparadis, har det ikke altid været sådan. I det 18.
århundrede hærgede frygtindgydende pirater området
og gav det et helt andet rygte. Heldigvis er piraternes
hærgen blevet udskiftet med turistvenlige attraktioner
og den smukke ø's 44 sandstrande bliver nu brugt til
solbadning og ren afslapning.

Shoppingmulighederne er ligeledes et trækplaster her på
øen - især den toldfri shopping adskiller øen fra de
resterende caribiske øer.

Bolongo Bay Beach Resort



St. Thomas byder på masser af dansk historie - her ses Fort Christian
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Dette charmerende resort er smukt placeret lige på
stranden i Bolongo Bay og er et hyggeligt, familiedrevet
foretagende med 36 værelser og en intim stemning. Her
er både pool, strand, palmer, restauranter og
underholdning - alt det der udgør en perfekt
afslapningsferie.

Bolongo Bay er desuden kendt for at være et ideelt sted
for snorkling - så få dykkerbrillerne på og oplev det
farverige liv under vandoverfladen.

Overnatning: Bolongo Bay Beach Resort

Dag 3-10: St. Thomas
Den bedste måde at nyde St. Thomas er fra en strandstol
med en drink i hånden, og netop dette har I nu de næste 5
dage til. Slap af, kom helt ned i gear, og nyd de helt
utrolige omgivelser, hvor sandet er kridhvidt, vandet
krystalklart og palmerne vajer i den lune tropebrise.

Bliv på Bolongo Beach eller besøg de 43 andre strande

Turismen er idag øens vigtigste indtægtskilde, og en af
øens klare fortrin er de fantastiske strande - 44 ialt -
spredt rundt om hele øen. De smukkeste, hvide
sandstrande med det blødeste sand, det lune
turkisfarvede vand og omkranset af den grønneste
tropiske vegetation. Her udleves den caribiske drøm til
fulde. Her skal nævnes de mest berømte strande:

Magens Bay, legendarisk, U-formet sandstrand
Hull Beach med ægte caribisk idyl
Bolongo Bay Beach, som er ideel til snorkeling
Sapphire Beach, en livlig strand og smuk som
Magens Bay

Oplev St. Thomas og St. John:

Tag med Skyline Drive og nyd det fantastiske skue
over havnen i St. Thomas. Fortsæt til Mountain
Top, det højeste punkt på øen, og nyd udsigten til
Magens Bay, en af de smukkeste strande i verden.
Tag til St. John og oplev nogle af verdens mest
fantastiske strande og den meget smukke
nationalpark.

St. Thomas er en ret så bjergrig ø, og bjergene strækker
sig fra øst til vest på øen og er på det højeste sted over
500 m høje. Bjergene rummer en række storslåede
udsigtspunkter over øen og de omkringliggende øer.

I kolonitiden var her en overordentlig profitabel
sukkerhandel og -industri fra de i alt 32 sukkerplantager.
Idag er der kun ruiner tilbage af 4 af disse.

Udforsk byen Charlotte Amalie

Charlotte Amalie er den største by på St. Thomas og er
tillige hovedstaden i det tidl. Dansk Vestindien, som
siden 1917 har hørt under USA.



Der bliver også tid til at udforske naboøen St. John
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For danskere er det især hovedbyen Charlotte Amalie
der tiltrækker sig interessen, og at vandre rundt i byen er
næsten som at bladre i en dansk historiebog. Byen er jo
ikke stor i omfang, så det er oplagt selv at gå rundt og
fornemme den danske kolonihistorie, som der findes en
række eksempler på i byen.

Overnatning: Bolongo Bay Beach Resort

Dag 11: Afrejse fra St.
Thomas
I dag er der arrangeret bustransfer til lufthavnen, hvor
hjemrejsen til Danmark påbegyndes. I tager afsked med
Dansk Vestindien for denne gang.

Dag 12: Ankomst til
Danmark
I dag ankommer I til Danmark, og eventyret er slut for
denne gang.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Juni - August  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse uden forplejning

Ocean View
31.198,00 DKK

Beach Front
32.598,00 DKK

Rejseperiode September - December  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse uden
forplejning

Ocean View
28.298,00 DKK

Beach Front
29.598,00 DKK

Rejseperiode Januar - Maj  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse uden forplejning

Ocean View
28.298,00 DKK

Beach Front
29.598,00 DKK

Rejseperiode Januar - Maj  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse med all inclusive

Ocean View
35.298,00 DKK

Beach Front
36.398,00 DKK

Rejseperiode Juni - August  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse med all inclusive

Ocean View
38.198,00 DKK

Beach Front
39.398,00 DKK

Rejseperiode September - December  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse med all
inclusive

Ocean View
35.298,00 DKK

Beach Front
36.398,00 DKK

Opgradering af flyrejsen

Economy Extra: fra kr. 4.200 per person
Business Class: fra kr. 16.900 per person

Bemærk

Ved rejse omkring jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.



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 - St. Thomas tur/retur inkl. skatter og
afgifter

10 nætter på Bolongo Bay Beach Resort på St.
Thomas

Brug af stand-up paddle boards, Hobie Cat sejlbåde,
wind surfers, snorkleudstyr, svømmemadrasser og
kajakker

European Plan: Ingen måltider

All Inclusive: Morgenmad, frokost og middag a la
carte, ubegrænset drinks og husets vin/champagne
og drikkepenge

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning med mindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/caribien/dansk-vestindien/sol-strand-og-dansk-historie-pa-st-thomas-69751?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/dansk-vestindien/sol-strand-og-dansk-historie-pa-st-thomas-69751%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

