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15.198,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage
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Er I til fascinerende dansk kolonihistorie, tropisk klima, god mad,
venlig befolkning, kolde daiquiries og lækre strande? Så er det
tidligere Dansk Vestindien - det nuværende U.S. Virgin Islands -
det perfekte sted for en ferie med både oplevelser og afslapning.
Det er på ingen måde tilfældigt, at St. Thomas, St. Croix og St.
John år efter år ligger i toppen på listen over danskernes
drømmerejsemål. Her kan man virkelig opleve et stykke unik
dansk historie, som ikke findes lignende noget andet sted.
De tre øer har hver deres eget særpræg, og da de ligger nær
hinanden, er det helt oplagt at besøge alle tre på et ø-hop, hvilket
vi foreslår i dette program. I overnatter på St. Croix og St.
Thomas, og så kan I besøge den mindre udviklede St. John på
en dagstur.
Kombiner evt. den caribiske drømmerejse med nogle dage i
hippe Miami eller pulserende New York City.

De historiske byer Frederiksted og Christiansted på
St. Croix

Med vandflyver fra St. Croix til St. Thomas

Charlotte Amalie og den danske kulturarv

St. Thomas' flotte strande inkl. Magens Bay

Mulighed for at besøge St. John med mageløs natur



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark til St. Croix
Der er afrejse fra Danmark med kurs mod Dansk
Vestindien, og foran jer venter et caribisk eventyr. I
ankommer til St. Croix senere samme dag (eller evt. efter
overnatning på fastlandet i USA). Fra lufthavnen sørger I
selv for at komme videre til jeres valgte hotel.

Indkvartering budget: Hotel on the Cay
Indkvartering standard: Hotel on the Cay
Indkvartering Boutique: The Buccaneer

Dag 2-5: St. Croix
Vi foreslår, at I har fire fulde dage (fem nætter) på St.
Croix, som er den største ø i det tidligere Dansk
Vestindien. Det er tid nok til at komme ned i gear og
opleve alle øens seværdigheder. Selvom øen er den

største, er afstandene dog aldrig store, og man kommer
nemt rundt til alle oplevelserne.

St. Croix var tidl. en særdeles velhavende ø, en af de
rigeste i hele Caribien på grund af den omfattende
sukkerhandel. I storhedstiden var der 300 plantager på
øen, og der er stadig adskillige reminiscenser fra fordums
glans i form af de mange ruiner af sukkermøller.

Frederiksted og Christiansted
Den danske arv synes jo klart bedst i de to byer
Frederikssted og Christiansted, som med sine danske
gadenavne, de smukke kirker og bygninger giver klare
minder tilbage til 17-1800-tallet, hvor danskerne
huserede på øerne.

I Frederiksted er Fort Frederik et højdepunkt. Fortet er
opkaldt efter Frederik den 5. og er især kendt for, at det
var her, Peter von Scholten frigav slaverne i 1848. I
Christiansted er det særligt Fort Christian fra 1749, der
tiltrækker opmærksomhed. Det er ganske imponerende
og havde på den tid en stærkt afskrækkende effekt på
pirater og andre fjender, men der er aldrig blevet affyret
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Udsigt over St. Thomas
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ét skud fra stedet.

Smukke strande
Udover de historiske oplevelser er der naturligvis også
tid til ren afslapning, og her er masser af muligheder.
Besøg eksempelvis den lange sandstrand Sandy Point,
den livlige Rainbow Beach eller bugten Cane Bay, hvor
man kan snorkle.

En tur til Buck Island nord for St. Croix kan også
anbefales. Denne ø og koralrevet omkring den er den
første "undervandsnationalpark", og her er skønne
steder at bade og hvile sig i skyggen af de tropiske træer.

Indkvartering budget: Hotel on the Cay
Indkvartering standard: Hotel on the Cay
Indkvartering Boutique: The Buccaneer

Dag 6: St. Croix - St.
Thomas med vandflyver
Turen til St. Thomas foregår på ægte caribisk vis - med
vandflyver. Denne tur er en oplevelse i sig selv. Det lille
propeldrevne fly flyver i pendulfart mellem St. Croix og
St. Thomas, og der er mange afgange om dagen. Man kan
derfor selv tilpasse, hvornår man vil videre til den næste
ø.

Vandflyveren lægger til i Charlotte Amalie. Herfra tager I

en taxa til jeres valgte hotel og tjekker ind på jeres næste
ophold.

Indkvartering budget: Bunker Hill Hotel
Indkvartering standard: Bolongo Bay (Ocean View
Room)
Indkvartering Boutique: At Home in the Tropics

Dag 7-10: St. Thomas
Også på St. Thomas foreslår vi at have fem
overnatninger, så der er god tid til at nyde øen.

St. Thomas kom op af havet for ca. 100 mio. år siden ifm.
et vulkanudbrud og er således en ret bjergrig ø. Bjergene
ligger som en rygrad fra øst til vest. I den ene ende af
bjergryggen er der udsigt til strande, bugter og skove
med akacietræer og mahogni, og i den anden ende er der
en forrygende panoramaudsigt over Charlotte Amalie,
havnen og skibene. Langs hele bjergryggen går vejen
Skyline Drive (Route 40).

Berømte strande
Her på øen kan I opleve skønne, hvide sandstrande med
det blødeste sand og lunt turkis vand, omkranset af
palmer og tropisk skov. Et bedre scenarie for den
caribiske drøm findes ikke. Her skal nævnes de mest
berømte:
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Den gamle toldbygning i Christiansted, St. Croix
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Magens Bay, legendarisk, berømt sandstrand
Hull Beach, her kan man opleve ægte caribisk idyl
Bolongo Bay Beach, ideel for snorkeling
Sapphire Beach, livlig strand, smuk som Magens

Dansk historie i Charlotte Amalie
Charlotte Amalie er hovedbyen på St. Thomas og er
samtidig hovedstaden i det tidligere Dansk Vestindien.
At gå rundt her er næsten som at bladre i en dansk
historiebog. Gadeskiltene viser stadig de gamle
gadenavne: Kongens Gade, Dronningens Gade,
Kronprinsens Gade, Crystal Gade, Vestergade, Borger
Gade, Vimmelskaft Gade, Sneglegade, Tvær Gade osv.

Byen er anlagt på fire mindre højdedrag, og op ad højene
snor sidegaderne sig. Mange af disse gader er
trappegader, hvoraf den mest kendte er "The 99 Steps",
som dog har 103 trin, bygget af mursten sejlet helt fra
Sønderjylland.

Dagstur til St. John
Vi anbefaler at besøge den tredje ø i den tidligere danske
koloni, St. John, på en dagstur. St. John er den mindste af
de tre øer, og det meste af øen har gennem mange været
fredet og dermed undgået den voldsomme
turistpåvirkning, som ses andre steder i Caribien. Tag
med på en tur, hvor I ser den smukke ø og kan nyde de
lækre strande, før I vender retur til hotellet på St.
Thomas.

Indkvartering budget: Bunker Hill Hotel
Indkvartering standard: Bolongo Bay (Ocean View

Room)
Indkvartering Boutique: At Home in the Tropics

Dag 11: St. Thomas |
Hjemrejse til Danmark
Nyd morgenmaden på hotellet, før I tjekker ud fra
hotellet. I dag er det nemlig tid til at tage afsked med de
gamle danske øer. I kan tage en taxa til lufthavnen og
begynder hjemrejsen til Danmark med en enkelt
mellemlanding undervejs.

Dag 12: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark efter en hjemrejse med en
mellemlanding fra Caribien. Det eksotiske ø-hop i den
gamle danske koloni er slut, men kufferterne er uden
tvivl fyldt med minder.
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Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - april  - Fra-pris i kr. pr. person | Pr. person i delt dobbeltværelse

Budgethotel
16.298,00 DKK

Standard hotel
23.798,00 DKK

Boutiquehotel
29.698,00 DKK

Rejseperiode  Maj  &  Sept. - Okt.  - Fra-pris i kr. pr. person | Pr. person i delt dobbeltværelse

Budgethotel
15.198,00 DKK

Standard hotel
21.298,00 DKK

Boutiquehotel
26.998,00 DKK

Rejseperiode Juni - August  - Fra-pris i kr. pr. person | Pr. person i delt dobbeltværelse

Budgethotel
15.198,00 DKK

Standard hotel
21.298,00 DKK

Boutiquehotel
25.998,00 DKK

Rejseperiode November - december  - Fra-pris i kr. pr. person | Pr. person i delt dobbeltværelse

Budgethotel
16.298,00 DKK

Standard hotel
22.398,00 DKK

Boutiquehotel
25.998,00 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.

En rejse til Dansk Vestindien kan fx kombineres med et stopover i hippe Miami eller pulserende New York City.

Spørg din rejseekspert for yderligere 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 t/r inkl. skatter og afgifter

5nt. på hotel på St. Croix

Vandflyver fra St. Croix til St. Thomas

5nt. på hotel på St. Thomas

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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/klassisk-o-hop-i-det-tidl-dansk-vestindien-77987?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/dansk-vestindien/klassisk-o-hop-i-det-tidl-dansk-vestindien-77987%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

