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Et unikt krydstogt med ild og is, når I sejler op langs Canadas
kyst til Alaskas enorme gletsjere og forsætter ud midt i Stillehavet
for at opleve de polynesiske Hawaii-øer.
Rejsen tager sit udgangspunkt i Vancouver, der ligger smukt for
foden af Canadas enorme bjerge, der majestætisk troner frem
med sneklædte toppe. Herfra sejler I op lands den canadiske
stillehavskyst til Alaska med den storslåede natur og det
imponerende dyreliv. Her skal I besøge små isolerede samfund,
opleve de enorme gletsjere og spotte vilde dyr både til vands og
til lands.
Herefter sejler I over Stillehavet, hvilket giver jer god tid til at
udforske det prægtige skib Norwegian Spirit, inden I bliver
modtaget på Hawaii af ægte 'Aloha'-stemning´og palmeklædte
sandstrande, hvilket står i stor kontrast til Alaska, som I netop
ankommer fra. Her sejler I til den grønne og frodige ø, Kauai, den
populære og afslappende ø, Maui, samt den brutale og største ø,
Hawaii Island - også kaldet The Big Island, hvor I også finder
Hawaiis store aktive vulkan.

Alaskas unikke flora og fauna med gletsjere, hvaler
og bjørne

Gold Rush-byer som Ketchican, Sitka og Juneau

Kauai utrolige natur med Na Pali-kysten og ikke
mindst Waimea Canyon

Mauis fantastiske natur, strande og charmerende
byer

Big Islands dramatiske natur med vulkaner, sorte
sandstrande mm.

https://www.benns.dk/nordamerika/canada/vancouver
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/alaska
https://www.benns.dk/krydstogt/ncl-cruises/ncl-spirit
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/hawaii
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Rejsen slutter på øen Oahu med hovedbyen Honolulu, hvor I skal
tilbringe de sidste 3 nætter på Hawaiis verdensberømte strand
Waikiki Beach. Et ophold, der inkluderer en heldagstur rundt på
øen Oahu for at komme tæt på de lokale polynesere.
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23.09.2024: Afrejse fra
Danmark - ankomst til
Vancouver
Der er afgang mod Canada med ankomst til Vancouver i
løbet af dagen. Her skal I bo centralt i byen på et dejligt
hotel med alle moderne faciliteter og bekvemmeligheder.

Overnatning: Sandman Suites on Davie Vancouver eller
tilsvarende

24.09.2024: Vancouver |
Udflugt i Vancouver og
Capilano
I bliver hentet på jeres hotel sidst på formiddagen,

hvorefter I bliver vist rundt i Vancouver og skal opleve
byens største seværdigheder. Turen tager jer også med
til Capilano, hvor en 137 meter lang hængebro fører jer
over Capilano River.

Turen slutter sidst på eftermiddagen, hvorefter I har
aftenen på egen hånd i Vancouver.

Aktiviteter inkluderet: Byrundtur i Vancouver
Overnatning: Sandman Suites on Davie Vancouver eller
tilsvarende

25.09.2024: Vancouver |
Afgang med Norwegian
Spirit
Inden I skal sejle fra Vancouver, får I tid på egen hånd til
at opleve det sidste af Vancouver. Byen er den største by
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i staten British Columbia og bl.a. kåret som byen med den
bedste livskvalitet blandt storbyer. Byen ligger utrolig
smukt placeret mellem Stillehavet og storslåede bjerge i
byens baghave. Boligkvarterer og forretningsgader ligger
tæt side om side i byens kerne og giver en hyggelig
atmosfære, mens byens Sky Train snor sig som en
arkitektonisk, moderne slange højt oppe.

Byen byder på et væld af attraktioner, her skal nævnes
nogle MUST-see's:

Chinatown med dr. Sun Yat Sens Chinese Garden
Vancouver Aquarium
Stanley Park
Gastown
Vancouver Lookout
Havnerundfart
Grouse Mountain

Midt på eftermiddagen finder I vej til
krydstogtterminalen, hvor I tjekker ind på skibet og går
ombord. Der er afgang fra Vancouver kl. 17.00

Måltider inkluderet: Middag ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

26.09.2024: På havet
Nyd dagen ombord på dette skønne luksusskib, der

byder på et væld af flotte faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

27.09.2024: Ketchikan,
Alaska
I ankommer til Ketchikan kl. 7.00.

Ketchikan var oprindeligt et sted, hvor indianerne kom
og fik saltet deres fisk, men Ketchikan voksede også
betydeligt i forbindelse med guldeventyret. Byen er
meget charmerende, og mange af de gamle huse er
bygget på pæle i vandet. Der er indianerlandsbyer i
nærheden, og her kan I se mange smukt udskårne,
farverige totempæle og samtidig høre om de spændende
historier, der gemmer sig i pælene. I kan også lære mere
om pælenes historie på Totem Heritage Center, der
ligger i byen.

Kan I lide laks, er det her helt sikkert stedet at smage
laks! I sejler fra Ketchikan og ud i Inside Passage igen kl.
16.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit
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28.09.2024: Juneau,
Alaska
I ankommer til Alaskas hovedstad Juneau kl. 9.00.
Juneau har været hovedstaden i Alaska siden 1906, og
den eneste måde at komme hertil er med skib eller fly.
Der er ingen veje, der fører til Juneau!

Det var egentlig først i forbindelse med guldeventyret i
1880, at byen blev grundlagt. I dag er Juneau indgangen
til noget af Alaskas smukkeste natur. Juneau ligger ved
foden af Mt. Juneau og direkte ved vandet i Gastineau
Channel. Den populære Mendenhall-gletsjer ligger tæt
ved Juneau - og den bør man se.

Der er et par museer i byen: The Juneau-Douglas City
Museum og The Alaska State Museum, som man kan
besøge. Er man vild med at fiske, er der masser af
muligheder for at afprøve sportsfiskeri. I kan også tage
op til Mt. Roberts med svævebanen og få en fantastisk
udsigt over Juneau.

En helt fantastisk oplevelse, når man er i Juneau, er en
helikoptertur. Det er uden tvivl den måde, I får det
allerbedste indblik. Kl. 20.00 forlader I den charmerende
by og sætter kursen videre mod Skagway.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

29.09.2024: Glacier Bay,
Alaska
Norwegian Spirit sejler jer ind i den mægtige bugt Glacier
Bay, der i 1925 blev erklæret et nationalt moument, og i
1980 fik status som nationalpark. Bugten består af
smukke fjorde med talrige tidevandsgletsjere og
regnskovsklædte bjergsider, hvor der lever gråbjørne og
bjerggeder. Desuden er der gode chancer for at opleve
hvaler, sæler og ørne på jeres besøg i bugten.

Da George Vancouver opdagede bugten i 1794, var den
helt dækket af is, men med tiden har gletsjeren trukket
sig over 100 km tilbage. Siden 1979 har bugten været på
UNESCO's verdensarvsliste på grund af de spektakulære
gletsjere, som har stor betydning for det naturlige habitat
for dyrene.

I bliver ombord på skibet hele dagen, og der bliver rig
lejlighed til at nyde den fantastiske natur fra skibets
ræling.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

30.09.2024: Skagway,
Alaska
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Ankomst til Skagway kl. 07.00. I har hele dagen her i
denne skønne, gamle guldgraverby, der ligesom Juneau
oplevede sand guldfeber i slutningen af 1800-tallet,
nærmere bestemt 1897.

Skagways historiske bycentrum består af ca. 100
velbevarede bygninger fra guldfebertiden. Af andre
interessante seværdigheder skal vi nævne
Skagway-delen af den større historiske park 'Klondike
Gold Rush Historical Park'. Skagway Museum & Archives
fortæller på interessant vis om byens historie, og et
besøg på kirkegården for 'The Gold Rush' kan også
anbefales. Nyd dagen i denne uforglemmelige by midt i
den amerikanske vildmark. I forlader den hyggelige by
igen kl. 20.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

01.10.2024: Icy Strait
Point, Alaska
I ankommer til Ice Strait Point kl. 07.00. Når I er her, bør I
ikke gå glip af det historiske område for
konservesindustrien. Det er dateret helt tilbage til 1930
og er nu fuldstændig renoveret. Det giver jer et
interessant indblik i denne del af Alaskas historie. Det
oprindelige madhus er også blevet renoveret, så der nu
er mulighed for at spise 'the Alaskan way'.

Besøg The Historic Fish House, hvor der diskes op med
vildlaks, ørreder, krabber og andre delikatesser fra
Alaska. Restauranten ligger lige ved havnefronten i
Hoonah. Kl. 20.00 forlader I igen Icy Strait Point og
sætter kursen videre mod Juneau.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

02-06.10.2024: På havet
Nyd dagene ombord på dette skønne Norwegian Spirit,
der byder på et væld af flotte faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

07.10.2024: Kauai, Hawaii
Ankomst til Nawiliwili på Kauai kl. 8.00 om morgenen.
Velkommen til Kauai, 'The Island of Discovery'. På Kauai
kan I opleve nogle af de smukkeste landskaber på jorden.
Øen er så rig på grønne områder, at den har fået
kælenavnet "The Garden Island". Nordkysten er rig på
bjerge med vandfald og smukke sandstrande og den
nordvestlige kyst er også et af Hawaiis foretrukne
vandresteder. Ikke sært at mange filminstruktører har
kastet deres kærlighed over øen, og Kauai har været
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brugt i bl.a. Jurassic Park, George of the Jungle, Blue
Hawaii og King Kong.

Kauai er 6 millioner år gammel. Det er den ældste af de
store Hawaii-øer, og det har givet øen sin fantastiske
natur. På Kauai findes jordens mest regnfulde område,
Mount Waialeale, som kun nås med helikopter.

Naturen på Kauai er en af øens stærke seværdigheder
med gode strande mod nord og syd, Kokee State Park og
den høje Na Pali-kyst mod vest. Et "must" på Kauai er
også den imponerende Waimea Canyon, "Stillehavets
Grand Canyon", som blev dannet ved et jordskælv, som
næsten delte Kauai i to. I dag er kløften en fantastisk
oplevelse, og i den nordlige ende af kløften ligger Kókee
State Park, hvor der er mange gode muligheder for at
vandre.

Hovedbyen på Kauai hedder Lihue, men trods status som
hovedby, er byen kun en lille plantageby, som alle andre
byer på øen. Også på Kauai kommer man bedst rundt i
bil, der foregår på énsporede veje fra vest mod øst og
videre op til nordkysten. Man kan dog ikke køre hele
vejen rundt om øen i bil pga. de mange bjerge og klipper
på øens nordvestlige side ved Na Pali-kysten. Uanset
hvor på øen man befinder sig, vil man dog ikke kunne
undgå at se de mange fritgående høns, der i århundreder
har vandret frit rundt, og som Kauai nærmest er kendt
for nu.

Must see's & do's - Kauai

• Na Pali Coast
• Waimea Canyon
• Wailua River / Fern Grotto
• Poipu Beach Park
• Wailua Falls
• Byerne Hanalei, Old Koloa og Hanapepe
• Botanisk have

I har god tid på Kauai, da I først sejler herfra igen i
morgen kl. 14.00. Check skibets udflugtsprogram på
Kauai.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

08.10.2024: Kauai, Hawaii
Tid til flere oplevelser på Kauai, inden Norwegian Spirit
igen sejler fra øen kl. 17.00 mod Maui.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

09.10.2024: Maui, Hawaii
Norwegian Spirit ankommer til Kahului på Maui kl. 07.00.
Velkommen til Maui - 'The Magic Isle'. Fra de himmelske
strande til de naturskønne vidundere, ja, der er mange
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grunde til, at Maui er blevet kåret til 'Best Island'
adskillige gange i årenes løb. Maui er den næststørste af
Hawaii-øerne og er kendt for sine mange dejlige strande
og sine mange plantager (sukkerrør og ananas) samt en
meget afslappende atmosfære. På det vestlige Maui
findes den hyggelige by Lahaina og nordpå de berømte
områder Kaanapali og Kapalua. Her findes nogle af de
bedste strande på øerne, og fra december til april er der
gode muligheder for at se pukkelhvaler.

Også vestkysten byder på lækre strande og de to større
byer/ områder er Kihei og Waimea. Et "must" på Maui er
"The Road to Hana", en utrolig smuk køretur, hvor man
bl.a. passerer tropisk jungle, smukke vandfald og
hyggelige små landsbyer. Der er mange
udflugtsmuligheder på Maui bl.a. til Haleakala National
Park med den "sovende" vulkan Haleakala. Området er
helt måneagtigt og ideelt til trekking.

Snorkling og dykning er ideelt mange steder, men ingen
steder så godt som ved Molokini-krateret. Hvis man
gerne vil surfe, findes de bedste muligheder på Maui på
nordkysten ved Páia og de omkringliggende strande.

Vil I forsøge jer på egen hånd, er dette så absolut muligt i
lejebil, men vi anbefaler, at I tjekker skibets
udflugtsprogram på Maui.

Must see's & do's - Maui

• Whale watching
• Haleakala Volcano
• Vejen til Hana

• Mauis strande bl.a. Kaanapali
• Molokini-krateret
• Lahaina by
• Surfere ved Honolua Bay

I sejler videre kl. 20.00 mod Big Island.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

10.10.2024: Big Island,
Hawaii
I ankommer til Hilo på østsiden af Big Island kl. 7.00.
Velkommen til 'The Island of Adventures'. Sammenlignet
med de andre øer, er Hawaii Island en forholdsvis ung ø
og samtidig også den største i øgruppen - heraf
kælenavnet "The Big Island". Det er en ø på ca. ¼ af
Danmarks størrelse, som ikke er omgivet af den samme
mængde badestrande som de andre i øgruppen. Til
gengæld er Big Island hjemsted for næsten alle vejrtyper,
der findes på Jorden - lige fra snedækkede bjergtoppe,
regnfulde græsmarker, golde, vulkanske ørkener og
flotte, sorte sandstrande. Dette er også, hvordan Big
Island skiller sig ud fra de andre i øgruppen.

Big Islands natur er et under i sig selv. Grundet øens
mange vejrtyper, kan man opleve forskellige
økosystemer. På den ene side af øen er der meget vådt og
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frodigt med regnskove, mens man på den anden side af
øen kan være vidne til den golde og tørre ørken.
Vulkanen Kilauea, som stadig er aktiv - formentlig den
mest aktive - er en turistattraktion uden sammenligning,
og har man tiden til det, må man ikke snyde sig selv for en
helikoptertur over vulkanen.

På Big Island finder man også to forskellige
nationalparker. Både den Nationalhistoriske Park og
Volcanoes National Park er to store attraktioner.
Nationalhistorisk Park er, som navnet siger, en rejse
gennem Hawaiis historiske del og giver et glimt af tiden,
før Hawaii fik kontakt med det øvrige Vesten. Volcanoes
National Park er derimod opført omkring vulkaner og
lavastrømme. Dette er et kæmpemæssigt museum, som
man tilmed kan køre igennem.

Must see's & do's - Big Island

• Hawaii Volcanoes National Park
• Øens storslåede vandfald
• Landsbyen Kailua
• Manta Ray diving
• Black Sand Beaches
• Hamakua Heritage Corridor
• Pololu Valley Overlook

Tjek skibets udflugtsprogram i Hilo. Kl. 16.00 er der
afgang fra Hilo, og der sættes kurs mod sidste
destination, Honolulu.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Norwegian Spirit

11.10.2024: Honolulu
I ankommer til Honolulu kl. 6.00. Velkommen til
Honolulu på øen Oahu. Oahu kaldes undertiden 'The
Gathering Place', og øen lever helt sikkert op til sit navn.
Det er den 3. største af Hawaii-øerne og hjemsted for
hovedparten af Hawaiis forskelligartede befolkning. I vil
kunne møde mennesker fra alle verdenshjørner i
pulserende Honolulu. Denne hovedstad består af
tårnhøje skyskrabere, japanske templer, missionshuse i
New England-stil, kongeslot og mange flere elementer,
hvilket gør byen vanvittig, alsidig og inspirerende.

Derudover finder man også Pearl Harbor på Oahu,
hvilket er et velkendt turistmål. Pearl Harbor er i dag et
stort mindested, hvor mange amerikanske soldater
mistede livet i et bagholdsangreb. Grundet dette er Pearl
Harbor et sted fyldt med kulturoplevelser, følelser og
historie.

Selvom øen er meget turistpræget, er den samtidig også
præget af flade, landlige arealer. Sukkerrørsmarker,
regnskove og fritgående vildsvin er kun nogle af de få
ting, man kan få et glimt af.

Snorkeldykkerne og vindsurferne kan på Oahu få deres
livs paradis at boltre sig i.
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Uanset om du vandrer på toppen af ikoniske Leahi
(Diamond Head), nyder nogle af Hawaiis bedste
indkøbsmuligheder, deltager i de interaktive aktiviter i
Polynesian Cultural Center eller blot slapper af på en af
øens smukke strande, vil oplevelserne vente bag ethvert
hjørne.

Must see's & do's - Oahu

• Honolulu
• Pearl Harbor/Arizona Memorial
• Nuuanu Pali lookout, Kailua Beach
• Waimea Bay, Haleiwa
• Keena Point
• Dole Plantation, Hawaii Plantation Village

Måltider inkluderet: Morgenmad ombord på skibet
Overnatning: Hyatt Place Waikiki Beach eller
tilsvarende

12.10.2024: Honolulu |
Heldags tur rundt på Oahu
I dag er der afgang på dagens heldagsudflugt rundt på
øen. En rundtur, der giver jer et indblik i, hvad der gør
denne ø så speciel. Lige fra de tårnende grønne bjerge til
de smukke strande, der omkranser øen og det flade,
frodige landskab midt på øen. Jeres guide er kyndig og
fortæller levende om øens historie og kultur.

Turens højdepunkter er mange, men her kan fx nævnes:

De smukke strande ved Waimea, Sunset Beach og
Makapuu
Diamond Head Crater
Blow Hole
Pali Lookout
Hanauma Bay

I er tilbage ved hotellet ud på eftermiddagen. Aftenen er
på egen hånd.

Aktiviteter inkluderet: Rundtur på Oahu
Overnatning: Hyatt Place Waikiki Beach eller
tilsvarende

13.10.2024: Honolulu
I har jeres sidste dag i Honolulu til at slappe af ved
hotellets pool eller på stranden. I kan også gå på
opdagelse og få de sidste oplevelser med hjem i bagagen.

Overnatning: Hyatt Place Waikiki Beach eller
tilsvarende
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14.10.2024: Afrejse fra
Honolulu
I rejser fra Honolulu i løbet af dagen efter en
begivenhedsrig rejse. Fra hotellet er der ca. 30 km ud til
lufthavnen, så vi anbefaler, at I får receptionen til at
bestille en taxa til jer.

15.10.2024: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen i løbet af dagen efter en
vidunderlig ferie.
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Afrejsedato 23. september 2024  - Fra-pris i kr. pr. person i delt indkvartering | Dobbeltkahyt

Dobbelt indvendig kahyt
44.998,00 DKK

Dobbelt udvendig kahyt
50.898,00 DKK

Dobbelt balkonkahyt
66.398,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Norwegian Spirit.

Tilføj FREE AT SEA pakke til dit krydstogt og få all inclusive:

Free at Sea pakke: Kr. 2.260 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)
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. Tilbuddet er gældende for 1. og 2. person i kahytten. Spørg om pris for 3./4.
person i kahytten. For gæster under 21 år vil drikkepakken være alkoholfri.

/krydstogt/ncl-cruises/ncl-spirit
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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

2nætter på hotel i Vancouver

Byrundtur i Vancouver

16 nætters krydstogt

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Drikkepenge til skibets besætning

3nætter på hotel i Honolulu

Udflugt rundt på Oahu

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer udover ved ankomst til Honolulu

Udflugter udover rundtur på Oahu og byrundtur i
Vancouver

Forplejning, der ikke er nævnt i programmet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-usa/krydstogt-fra-alaska-til-hawaii-98397?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-usa/krydstogt-fra-alaska-til-hawaii-98397%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

