Fra Hawaii via Fransk
Polynesien til Sydney

Dette Stillehavskrydstogt kan slå benene væk under selv den
mest garvede krydstogtselsker. Forude venter en eksotisk
odyssé i kølvandet på James Cook - fra Hawaiis vulkanøer via
Fransk Polynesiens paradisiske ø-rige til sublime Sydney.
Efter et par dage i Honolulu går I ombord på et 18-dages all
inclusive-krydstogt med det super komfortable Celebrity Solstice,
inden I ankommer til Sydney.

26 dage
Fra-pris pr. person i kr.

54.348,Ophold på berømte Waikiki Beach
Mauis frodige vulkanske natur

Rejsen er et overflødighedshorn af indtryk. Undervejs oplever I
nogle af verdens smukkeste strande og øer på de mest
eksotiske steder. I New Zealand bliver I fortryllet af bølgende
landskaber ved Bay of Islands, ligesom I har tid i Auckland.
Bemærk: Landarrangement kan skræddersyes efter dine
ønsker, men krydstogtet ligger fast som beskrevet i programmet.
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All inclusive-krydstogt med Celebrity Solstice
Paradisiske Tahiti, Moorea og Papeete
New Zealands skønne natur i Bay of Islands
Operahuset i Sydney og Blue Mountains' natur
Vinoplevelse på Hunter Valley Resort

Dagsprogram
28.09.2023: Danmark til
Hawaii
Om morgenen flyver I fra Danmark med kurs mod
Hawaii. Der vil være undervejs være et eller to stop med
flyskifte. I ankommer til Hawaii om aftenen samme dag,
som I rejser ud fra Danmark.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

29.09.2023:
Honolulu/Waikiki Beach,
Oahu, Hawaii
Dagen er til fri disposition med afslapning på den
legendariske strand Waikiki Beach lige uden for hotellet,
eller I kan vælge at gå på opdagelse i byen.
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Honolulu er både delstatshovedstad og den klart største
by i Hawaii. Honolulu betyder "beskyttet bugt", og stedet
har med sin naturlige havn været vigtig for den
amerikanske flåde, men er også et populært sted for
krydstogtskibe. Honolulu er en stor turistattraktion med
sin smukke beliggenhed, billedskønne strande med
palmer og det gode vejr, ligesom bølgerne giver surfere
nogle af de bedste oplevelser.
I kan vælge at bruge dagen på en oplevelsesrig tur til
øens altoverskyggende mindesmærke, Pearl Harbor
National Memorial og USS Arizona Memorial, hvor I får
et dybere indblik i et meget specielt sted i
verdenshistorien. Et besøg vil være centreret omkring
hvad der skete den 7. december 1941. I lærer alt om et af
de mest afgørende øjeblikke i amerikansk historie:
angrebet på Pearl Harbor og den efterfølgende
indtræden af USA i Anden Verdenskrig.
Efter formiddagsudflugten kan I nyde resten af dagen og
aftenen på egen hånd i de fortryllende omgivelser på
Waikiki Beach.
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Glæd jeg til mødet med Hawaii-øerne

Overnatning: Outrigger Reef Waikiki Beach Resort eller
tilsvarende

Overnatning: Outrigger Reef Waikiki Beach Resort eller
tilsvarende

30.09.2023: Honolulu |
Paradise Cove Luau

01.10.2023: Afgang fra
Honolulu med Celebrity
Solstice

Ingen tur til Hawaii er komplet uden at opleve en
traditionel luau. Luau er en af de festligeste oplevelser I
kan få under et på besøg på Hawaii. Luau er en
hawaii-fest med livlig musik og dans tilsat kulturel
optræden med input fra Polynesien. Der er mange luaus
at vælge imellem, men Paradise Cove Luau giver dig
mere end bare en god middag. En aften på Paradise Cove
giver dig et glimt af den hawaiiske kultur og en aften med
førsteklasses underholdning, som er noget af det bedste I
kan finde på Hawaii-øerne.
I bliver om eftermiddagen samlet op ved jeres hotel og
bliver kørt til Paradise Cove, hvor en Aloha Mai Tai
velkomst venter jer. Fra en mini-scene vil der være live
optræden med musik. I kan se lokale kunsthåndværk, der
vil være musik og danseopvisning, og I får en fin indføring
i den lokale kultur på Hawaii-øerne. Aftensmaden I skal
have er tilberedt i "jordovne", og jeres måltid bliver
"ledsaget" af mere optræden af polynesisk dans og
Hukilau Hula. Efter en festlig og lærerig eftermiddag og
aften bliver I kørt tilbage til hotellet.

Dette bliver jeres sidste dag i Honolulu, da I senere på
dagen skal tjekke ind på krydstogtet og gå ombord på
Celebrity Solstice, der sejler fra havnen lige før midnat.
Brug dagen på shopping, afslapning eller på at udforske
endnu mere af Honolulu. I kan f.eks. besøge Honolulu
Museum of Art, det største kunstmuseum på Hawaii, gå
en godt 3 km vandretur ad Manoa Falls Trail eller besøge
den 200 hektar store Lyon Botaniske Have, som har en af
de største samlinger af palmer i verden og mere end
5.000 tropiske blomsterarter.
Derefter kan I vælge at udforske Honolulus Chinatown
og spise nogle velsmagende nudler, saftige dumplings
samt frisk fisk og skaldyr.
Afrejse fra Honolulu med Celebrity Solstice kl. 23.59
Måltider inkluderet: Middag ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Solstice

Aktiviteter inkluderet: Paradise Cove Luau
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Operahuset og Harbour Bridge i Sydney, Australien

02.10-06.10.2023: Fem
dage på havet
I har nu fem hele dage ombord på Celebrity Solstice, hvor
der bliver masser af tid til at slappe af ved poolen og læse
en god bog i en af de mange, rolige loungeområder.
Aftenerne kan I begynde med en "sundowner", mens
solen omkring kl. 18.00 går ned over Stillehavet, for
derefter at nyde en god middag. Måske har I lyst til at
slutte aftenen af med en "night cap"-drink i en af skibets
mange, hyggelige barer.
Måltider inkluderet: Hel pension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Solstice

07.10.2023: Moorea,
Fransk Polynesien
De næste tre dage kommer I til at opleve utrolige Fransk
Polynesien, ø-gruppen der byder på alt, hvad hjertet
begærer af turkisblåt vand, smukke sandstrande og
vajende palmer.
I dag venter Moorea, hvor skibet lægger til kaj kl. 08.00.
Moorea er en unik, vulkansk ø omringet af både laguner
og hvide og sorte sandstrande. Det kan anbefales at
snorkle ved de farvestrålende koralrev, der gemmer sig
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under vandoverfladen i de smukke laguner. Inde i landet
venter der også helt fortryllende og frodig natur f.eks.
ved det storslåede vandfald Afareaitu.
Fransk Polynesien er i det hele taget en helt unik
destination, hvad angår natur, så sørg for at få foreviget
besøget her, for det er ikke et sted, man kommer hver
dag. For de aktive er Fransk Polynesiens naturlandskab
ideelt for både vandsport og vandreture.
Tjek eventuelt rederiets udflugtsprogram på Moorea.
Afrejse fra Moorea kl. 20.00
Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Celebrity Solstice

08.10.2023: Papeete,
Tahiti, Fransk Polynesien
Celebrity Solstice lægger til kaj i Papeete kl. 07.00, så I
har en fuld dag på Tahiti.
Papeete har 27.000 indbyggere og ligger ud til vandet
med Tahitis største havn. Papeete er Tahitis
handelscentrum og største by. Tahitis natur er helt
fantastisk frodig med sorte sandstrande og grønklædte
bjerge. Stedets skønhed inspirerede engang
kunstmaleren Paul Gauguin - nu vil øen gøre det samme
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Balkonkahyt på Celebrity Solstice

for jer.
Les Trois Cascades eller Faarumai Waterfalls er en serie
af tre vandfald beliggende på den nordøstlige del af
Tahiti. Hvis I går med en lille drøm om at bade i et
vandfald, så er dette den perfekte mulighed for at
realisere drømmen.
Når I endelig er på Tahiti, ville det næsten være ærgeligt
ikke at besøge nogle af de legendariske sandstrande.
Langt de fleste af strandene på Tahiti er sorte, men er I
mere til en hvid sandstrand, kan I besøge Mauis Beach
(La Plage de Maui) på øens sydkyst. Her er også en
lagune, som byder på en fantastisk oplevelse under
vandet med snorkel.
Ønsker I at opleve Tahitis kultur og historie, kan I besøge
nogle af øens museer og seværdigheder:
Museum of Tahiti and Her Islands
Musée Gauguin
Papeete Market
Arohoho Blowhole
Bougainville Park
Aorai Mountain og Mont Orohena
Tjek eventuelt rederiets udflugtsprogram på Tahiti.

09.10.2023: Raiatea,
Fransk Polynesien
Skibet lægger til land på Raiatea kl. 07.00.
Oplev den bjergrige ø Raiatea, der betragtes som hellig af
lokalbefolkningen i Fransk Polynesien. Med noget af
verdens mest frodige, uspolerede natur, imponerende
vandfald og uberørte laguner er det let at forstå, at
Raiatea fortryller dem, der finder vej hertil.
Udforsk gamle ruiner på Marae Taputapuatea, et
UNESCO World Heritage Site, der består af flere
stenstrukturer med både politisk og religiøs betydning
for Østpolynesien. Shop traditionelt polynesisk tøj,
håndlavede skulpturer eller frisk frugt på det lokale
marked Mercato Coperto di Uturoa.
I kan også besøge den tre hektar store Faaroa Botaniske
Have, hvor I kan vandre mellem banyantræer og beundre
indfødte plantearter som skruepalme og
rhododendroner.
Afrejse fra Raiatea kl. 18.00
Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Celebrity Solstice

Der er afgang fra Tahiti kl. 19.00.
Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Celebrity Eclipse
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Darling Harbour i Sydney

10.10-14.10.2023: Fem,
NEJ fire dage på havet

15.10.2023: Auckland,
New Zealand

I har nu fire døgn (men fem kalenderdage - læs forklaring
herunder) ombord på Celebrity Solstice, hvor der igen
bliver masser af tid til at slappe af.

Celebrity Solstice lægger til kaj kl. 10.00, hvorefter der
bliver mulighed for at gå i land. I har dagen til at udforske
Auckland og omegn. Byen er fantastisk spændende i sig
selv, men også uden for byen venter mange gode
oplevelser.

Nyd nogle af de dejlige udendørsområder ombord på
skibet og udforsk det arsenal af aktiviteter, som er
designet til at holde jer på tæerne og udfordre jeres
konkurrenceånd. I kan teste jeres bordtennis- og golf
putting-færdigheder eller måske deltage i et venligt spil
kroket eller bocce på Lawn Club.
12. oktober krydser I datolinjen
Den 12. oktober krydser Celebrity Solstice datolinjen,
hvilket er meget specielt. Da denne rejse går fra øst mod
vest, I vil "miste" et døgn, så I kommer ikke til at opleve
12. oktober 2023, når skibet sejler over linjen.
Den usynlige grænse, datolinjen, blev indført for at få
jordens tidszoner til at passe sammen. Linjen falder
sammen med 180°-længdegraden, dog slår den
undervejs nogle gevaldige buer for at få sammenhørende
øer eller landområder til at ligge i samme tidszone.
Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Celebrity Solstice

Af specielle oplevelser i Auckland kan vi anbefale:
Lej en kajak og sejl til Rangitoto Island, en udslukt
vulkanø. Gå op ad de gamle, udtørrede
lavastrømme til toppen af øen og få en mageløs
udsigt over Auckland
Gå fra kyst til kyst på 5 timer
Nyd de stille strande i øst om morgenen, og oplev
de mere rå strande i vest om eftermiddagen
Tag på en bådtur til Waiheke Island, Aucklands
egen vin-ø
Besøg Kelly Tarlton's SEALIFE Aquarium, og se
masser af pingviner
Besøg Auckland Museum, der fortæller historien
om landet, og I kan se verdens største samling af
Maori skatte (taongas)
Opdag en "lost island", Rotoroa Island
Besøg området sydøst for Auckland, hvor en del af
filmen Hobitten blev optaget
Tjek eventuelt rederiets udflugtsprogram for Auckland.
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Blue Mountains og udsigt til Three sisters klippeformation

Der er afgang fra Auckland kl. 20.00, og I sejler videre
mod Bay of Island på Nordøen i New Zealand.

I kan på jeres besøg her vælge mellem flere forskellige
aktiviteter og oplevelser. Her er bare et lille udpluk af,
hvad området byder på:

Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Celebrity Solstice

16.10.2023: Bay of Islands,
New Zealand
I ankommer til Bay of Islands' subtropiske klima kl. 7.00,
og I har nu hele dagen til at udforske den grønne, frodige
natur.
Bay of Islands er placeret i den nordlige ende af New
Zealands Nordø med smukke øer og skønne strande.
Udover en masse får og delfiner byder Bay of Islands på
smuk natur, kultur, historie og solbadning.
Det var maorierne, der først slog sig ned i Bay of Islands,
og de kaldte stedet for Pewhairangi. Senere kom
englænderne og slog sig ned i byen Russell, som således
blev fødestedet for den europæiske kolonisering af
landet. Maori-kulturen er en stor del af områdets historie
og kultur, og kulturen stammer fra det østpolynesiske
folk, der indtog landet længe før europæerne. I kan
opleve denne spændende kultur og møde maorierne med
deres karakteristiske ansigtstatoveringer og måske
endda overvære en traditionel Haka-dans.
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Matauri Bay
Poor Knights Island
Hole in the Rock
Rainbow Waterfalls og Haruru Falls
Whale Bay
Tjek Celebrity Solstices udflugtsprogram, der byder på
mange forskelligartede oplevelser på denne destination.
Der er afgang fra Bay of Islands kl. 17.00.
Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Solstice

17.10-18.10.2023: To dage
på havet
På sejlturen fra New Zealand til Australien har I de sidste
to dage på havet.
Her kan I tage jer tid til at få fornyet energi før det næste
eventyr, der venter forude i Sydney. Slap af ved poolen,
bliv forkælet i spaen, smag delikatesserne eller udforsk
spillestederne ombord, indtil skibet ankommer til
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Bay of Islands på Nordøen i New Zealand

Australien.
Måltider inkluderer: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Solstice

19.10.2023: Ankomst til
Sydney | 2
halvdagsudflugter
Celebrity Solstice lægger til kaj ved Harbour Rocks i
centrum af Sydney kl. 6.30, hvorefter efter det bliver tid
til at sige farvel til skibet, og I begiver jer for sidste gang
på denne rejse i land fra Celebrity Solstice.
I bør denne dag stå tidligt op og nyde indsejlingen til
Sydney, hvor I har gode chancer for at se både Sydney
Harbour Bridge og Sydney Opera House under
indsejlingen til en af verdens smukkeste byer og havne.
Rundvisning i Sydney Opera House
Efter I er gået i land, bliver der mulighed for at aflevere
jeres bagage på hotellet, inden I sidst på formiddagen
skal på en 1-times guidet rundvisning i Sydney Opera
House. Her hører I bl.a. den unikke historie om
bygningens tilblivelse efter danskeren Jørn Utzons idé.

I fortsætter ud af byen til Tamarama og Bronte, hvor der
er mulighed for at gå en fantastisk tur langs klipperne.
Vandreturen tager jer til berømte Bondi Beach, især
kendt fra Olympiaden i 2000, hvor der blev spillet Beach
Volley. Her vil der være et stop, hvor I kan nyde synet af
den ikoniske strand med badende gæster og livreddere.
Resten af dagen er på egen hånd.
Aktiviteter inkluderet: Rundvisning i Operahuset og
Byrundtur i Sydney
Måltider inkluderer: Morgenmad ombord på skibet
Overnatning: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

20.10.2023: Hunter Valley
Efter morgenmaden går turen mod Hunter Valley. Efter
en kort togrejse fra Sydney Central Station ankommer I
til Hunter Valley-området og bliver mødt af personalet
fra Hunter Valley Resort, hvor I skal overnatte.
Vin i lange baner og helt fortryllende natur
Hunter Valley er Australiens ældste vindistrikt. Der er

Byrundvisning i Sydney
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Vi har om eftermiddagen arrangeret en 3,5 times
rundvisning i en af verdens smukkeste storbyer.
Udflugten begynder i centrum af Sydney med fokus på
Operahuset, Harbour Bridge, Queen Victoria Building, et
shoppingmekka i centrum af byen og Sydney Tower.
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Aucklands skyline

arrangeret en rundvisning, hvor I får historien om
området og vinproduktionen, der især er præget af Shirz
og Cabernet Sauvignon. Der venter selvfølgelig også
smagsprøver på de skønne vine.

21.10.2023: Hunter Valley
| Sydney

Er I ikke vinelskere, er der stadig meget at elske i Hunter
Valley. Her er nemlig både golfbaner, spa, heste,
luftballoner, god øl på resortet og meget mere. Heldigvis
har I hele dagen til at udforske alle dalens herligheder.
Et fantastisk ophold på Hunter Valley Resort

I dag har I formiddagen til at suge det sidste af Hunter
Valley til jer, inden turen går tilbage mod Sydney.
Personalet fra Hunter Valley Resort kører jer til
togstationen i Singleton, hvorfra I tager toget tilbage til
Sydney, hvor der er lidt tid om eftermiddagen til at gå på
opdagelse i denne skønne australske storby.

Hunter Valley Resort, der danner rammen om jeres
ophold, er et charmerende resort, som er placeret helt
perfekt i forhold til jeres besøg i dalen, nær alle de
smukkeste attraktioner i området.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse fra Hunter Valley til
Sydney Central Station
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

Hunter Valley Resort er drevet af Philip Helé og hans
familie. Philips bedsteforældre startede i sin tid Hotel
Eyde i Herning, og hans danske rødder gør, at han elsker
at have danskere på besøg. Han insisterer derfor på at
hente jer ved togstationen og sørge for, at jeres ophold
på Hunter Valley Resort bliver ét, som I aldrig vil glemme.
Aktiviteter inkluderet: Togrejse fra Sydney til Hunter
Valley
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet i Sydney
Overnatning: Hunter Valley Resort

22.10.2023: Sydney |
Udflugt til Blue Mountains
Nyd morgenmaden på hotellet. Herefter venter en
heldagsudflugt til den UNESCO-beskyttede nationalpark
Blue Mountains, som ligger vest for Sydney.
Heldagsudflugt til Blue Mountains
Denne 9 timers udflugt tager jer ind i hjertet af Blue
Mountains. Første stop er Calmsley Hill, hvor der er tid
til at nyde en kop morgente i de smukke naturomgivelser,
side om side med kænguruer og koalabjørne.
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Sort strand og palmer på Tahiti

Herefter er det videre til Blue Mountains, hvor de mest
betagende udsigter er til Jamison Valley og Three Sisters
venter.

I løbet af aftenen begynder I flyrejsen fra Australien og
hjem til Danmark.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Efter en smuk køretur i nationalparken ankommer I til
den lille bjergby Medlow og hotellet Hydro Majestic,
hvor I har mulighed for at købe frokost, inden turen
fortsætter til flere storslåede udsigtsposter.
Govett's Leap med det overdådige vandfald, der falder
hele 180 meter til foden af klippen, og Mt. Tomah
Botanic Gardens afslutter jeres tur på majestætisk vis.
Tilbage i Sydney har I resten af aftenen på egen hånd.
Aktiviteter inkluderet: Heldagsudflugt til Blue
Mountains
Måltider inkluderer: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

23.10.2023 Afrejse fra
Sydney mod Danmark
I står op til jeres sidste dag i Australien på denne rejse,
men der er stadig lidt tid til at indsuge de sidste intryk fra
Australiens største by.
Hen på dagen bliver det tid til at sige farvel til Sydney, og
I tager toget til lufthavnen.
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24.10.2023: Ankomst til
Danmark
I dag ankommer I til Danmark, og en helt utrolig rejse i
Stillehavet er slut, hvor krydstogtseventyret blev krydet
med nogle australske perler.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

All Inclusive, hvad er
med....
Always Included - altid inkluderet på alle krydstogter
med Celebrity Cruises
Classic drikkepakke - ubegrænset sodavand, juice,
special te og kaffe, smoothies, vand på flaske (ikke
premium brands), øl op til $6, spiritus og cocktails
op til $8 samt vin pr glas op til $9.
Drikkepenge - drikkepenge til besætningen -
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Honolulu, Oahu, Hawaii

inkluderer IKKE drikkepenge på for eksempel
spabehandlinger, specialrestauranter og
drikkevarer, som ikke er inkluderet i drikkepakken.
Gratis WiFi - Internet adgang for 2 enheder
(devices), så I kan surfe på nettet eller bruge e-mail
eller SMS
Alle gæster i samme kahyt skal vælge den samme pakke
på reservationstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gæster under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.
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Priser og afgange
Afrejse 28. september 2023 - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt
Indvendig kahyt
54.348,00 DKK

Udvendig kahyt
56.398,00 DKK

Balkonkahyt
61.748,00 DKK

Aqua Class kahyt
67.348,00 DKK

Afrejse 28. september 2023 - Fra-priser i kr. pr. person i enkeltkahyt
Indvendig kahyt
83.698,00 DKK

Udvendig kahyt
87.748,00 DKK

Aqua Class kahyt
107.898,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Celebrity Solstice.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Balkonkahyt
98.498,00 DKK

Hvad er inkluderet i prisen?
Flyrejse fra Danmark til Honolulu inkl. skatter

Rejse- og afbestillingsforsikring

3nætter på 4-stjernet strandhotel i Waikiki Beach
på Hawaii

Ture og transfers der ikke er nævnt i programmet

Paradise Cove Luau oplevelse med aftensmad
18 nætters krydstogt med Celebrity Solstice
Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Forplejning med mindre andet er oplyst
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter
Ubegrænsede drikkevarer (Classic drikkepakke)
24 timers roomservice på skibet samt almindelig
kaffe, te, isvand og saftevand
Fri wifi
Drikkepenge til skibets personale
3nætter på 4-stjernet hotel i Sydney inkl.
morgenmad
Rundvisning i Sydney Operahus
Byrundtur i Sydney
Togrejse fra Sydney til Hunter Valley
1nat på Hunter Valley Resort inkl. morgenmad
Togrejse fra Hunter Valley til Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Flyrejse fra Sydney til Danmark inkl. skatter

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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salg@benns.dk
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Hvad er inkluderet i prisen?
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65
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