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Et unikt cruise, som tar dere gjennom ild og is når dere seiler opp
langs Canadas kyst til Alaskas enorme isbreer, og fortsetter mot
midten av Stillehavet, hvor de polynesiske Hawaiiøyene ligger
magisk til.
Reisen tar sitt utgangspunkt i Vancouver, som ligger godt til rette
i foten av Canadas enorme fjell, som troner majestetisk frem
med snøkledde topper. Herfra seiler dere opp langs den
canadiske stillehavskysten til Alaska, med sin storslåtte natur og
imponerende dyreliv. Her skal dere besøke små isolerte
samfunn, oppleve de enorme isbreene og spotte ville dyr både til
vanns og lands.
Etterpå seiler dere over Stillehavet, noe som gir dere god tid til å
utforske det prektige skipet Norwegian Spirit, før dere blir ønsket
velkommen på Hawaii med ekte "Aloha-stemning" og
palmekledde strender. Med andre ord, en stor kontrast til Alaska.
Dere seiler til den grønne og frodige øya Kauai, den populære og
avslappende øya Maui, i tillegg til den brutale og største øya,
Hawaii Island. Denne kalles også "The Big Island", hvor dere
finner Hawaiis store aktive vulkan.

Alaskas unike flora og fauna med isbreer, hvaler og
bjørner

Gold Rush-byer som Ketchican, Sitka og Juneau

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

Mauis fantastiske natur, strender og sjarmerende
byer

Big Islands dramatiske natur med vulkaner, sorte
sandstrender mm.

https://www.benns.no/nord-amerika/canada/vancouver
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/alaska


Cruise fra Alaska til HawaiiCruise fra Alaska til Hawaii

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

Reisen ender på øya Oahu med hovedstaden Honolulu, hvor
dere skal tilbringe de neste 3 nettene på den verdensberømte
stranda, Waikiki Beach. Dette oppholdet inkluderer en heldagstur
rundt på øya Oahu for å komme nær de lokale polynesierne.
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23.09.2024: Avreise fra
Norge til Vancouver
Det er avgang mot Canada med ankomst til Vancouver i
løpet av dagen. Her skal dere bo sentralt i byen på et
deilig hotell med alle moderne fasiliteter.

Overnatting: Sandman Suites on Davie Vancouver eller
tilsvarende

24.09.2024: Vancouver |
Utflukt i Vancouver og
Capilano
Dere blir hentet på hotellet sent på formiddagen, hvor
dere etterpå blir vist rundt i Vancouver for å oppleve
byens største severdigheter. Turen tar dere også med til

Capilano, hvor en 137 meter lang hengebro fører dere
over Capilano River.

Turen er ferdig på ettermiddagen, og dere har nå kvelden
på egenhånd i Vancouver.

Aktiviteter inkludert: Byrundtur i Vancouver
Overnatting: Sandman Suites on Davie Vancouver eller
tilsvarende

25.09.2024: Vancouver |
Avgang med Norwegian
Spirit
Før dere skal seile fra Vancouver, får dere litt tid til å
oppleve resten av byen på egenhånd. Byen er den største
byen i staten British Columbia, og har blant annet blitt
kåret som den byen med best livskvalitet blant storbyer.
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Byen ligger utrolig fint plassert mellom Stillehavet og
storslåtte fjell i byens bakhage. Boligkvartaler og
shoppinggater ligger side om side med byens kjerne, noe
som skaper en hyggelig atmosfære, mens byens Sky
Train snor seg som en arkitektonisk slange høyt oppe.

Byen byr på et hav av attraksjoner, og noe som bør
nevnes er:

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

Midt på ettermiddagen finner dere fram til
cruiseterminalen, hvor dere sjekker inn på skipet og går
om bord. Det er avgang fra Vancouver kl. 17.00

Måltider inkludert: Middag om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

26.09.2024: På havet
Nyt dagen om bord dette herlige luksusskipet, som byr
på et hav av flotte fasiliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

27.09.2024: Ketchikan,
Alaska
Dere er i Ketchikan kl. 07.00.

Ketchikan var opprinnelig et sted indianerne kom for å
salte fisk, men stedet vokste betydelig i forbindelse med
områdets gulleventyr. Dette er en veldig sjarmerende by,
og mange av de gamle husene er bygget på påler i vannet.
I indianerlandsbyene like i nærheten kan man se vakre
utskårne og fargerike totempæler, hvor man også får
høre hvilke historier som gjemmer seg i disse
kunstverkene. Man kan også lære mer om totempælenes
historie på Totem Heritage Center som ligger i byen.

Er dere glad i laks, er Ketchikan det perfekte sted å prøve
Alaska-laksen!

Dere seiler fra Ketchikan og ut i Inside Passage igjen kl.
16.00.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit
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28.09.2024: Juneau,
Alaska
Dere ankommer Alaskas hovedstad Juenau kl 09.00.

Dette har vært hovedstaden i Alaska siden 1906, og den
eneste måten å komme seg hit er enten til vanns eller i
luften, det er nemlig ingen veier som fører til Juneau.

Det var det store gulleventyret som bidro til at byen ble
grunnlagt i 1880. I dag er Juneau inngangsporten til noen
av Alaskas mest fantastiske naturopplevelser. Juneau
ligger ved foten av Mt. Juneau, og rett ved vannet i
Gastineau Channel. Tett på byen ligger den populære
isbreen Mendenhall, som absolutt er verdt å se.

Det er et par museer i byen man kan besøke: The
Juneau-Douglas City Museum og Alaska State Museum.
Det er også supre muligheter for sportsfiske, hvis man er
interessert i det. Man kan også ta taubanen opp til Mt.
Roberts, som garanterer en fantastisk utsikt over
Juneau. Men en helikoptertur vil uten tvil gi dere den
aller beste utsikten over dette unike landskapet.

Kl. 20.00 forlater dere den sjarmerende byen og setter
kursen videre mot Skagway.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

29.09.2024: Glacier Bay,
Alaska
Norwegian Spirit seiler dere inn i den mektige bukten
Glacier Bay, som i 1925 ble erklært et nasjonalt
monument, og fikk status som nasjonalpark i 1980.
Bukten består av flotte fjorder med tallrike
tidevannsbreer og regnskogkledde fjellsider, hvor det
lever grizzlybjørner og fjellgeiter. Dessuten er det gode
sjanser for å oppleve hvaler, seler og ørner på besøket
deres i bukten.

Da George Vancouver oppdaget bukten i 1974, var den
helt dekket av is. Men med tiden har isbreen trukket seg
over 100 km tilbake. Siden 1979 har bukten vært på
UNESCO's verdensarvsliste på grunn av de
spektakulære isbreene, som har en stor betydning for det
naturlige habitatet til dyrene.

Dere blir om bord på skipet hele dagen, og det blir mange
anledninger til å nyte den unike naturen fra skipets
uteområde.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit
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30.09.2024: Skagway,
Alaska
Ankomst til Skagway kl. 07.00.

Dere har hele dagen her i denne koselige, gamle
gullgraverbyen, som på samme måte som Juneau
opplevde ekte gullfeber på slutten av 1800-tallet -
nærmere bestemt 1897.

Skagways historiske bysentrum består av cirka 100
velbevarte bygninger fra gullfebertiden. Av andre
interessante severdigheter kan vi nevne Skagway-delen
av den større historiske parken 'Klondike Gold Rush
Historical Park'. Skagway Museum & Archives forteller
på interessant vis om byens historie, og et besøk på
kirkegården for 'The Gold Rush' kan også anbefales. Nyt
dagen i denne uforglemmelige byen midt i den
amerikanske villmarken.

Dere forlater den hyggelige byen igjen kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

01.10.2024: Icy Strait
Point, Alaska

Dere ankommer Ice Strait Point kl. 07.00. Når dere er
her, bør dere ikke gå glipp av det historiske området for
hermetikkindustrien. Det er datert helt tilbake til 1930
og er nå fullstendig renovert. Det gir dere et interessant
innblikk i denne delen av Alaskas historie. Det
opprinnelige mathuset har også blitt renovert, så det er
nå mulighet for å spise 'the Alaskan way'.

Besøk The Historic Fish House, hvor det diskes opp med
villlaks, ørret, krabbe og andre delikatesser fra Alaska.
Restauranten ligger rett ved havnefronten i Hoonah. Kl.
20.00 forlater dere Icy Strait Point og setter kursen
videre mot Juneau.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

02-06.10.2024: På havet
Nyt dagen om bord dette herlige luksusskipet, som byr
på et hav av flotte fasiliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

07.10.2024: Kauai, Hawaii
Dere ankommer Nawiliwili på Kauai kl. 08.00 om
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morgenen. Velkommen til Kauai, 'The Island of
Discovery'. På Kauai kan dere oppleve noen av de mest
fantastiske landskapene på jorda. Øya er så rik på grønne
områder, at den har fått kallenavnet "The Garden Island".
Nordkysten er rik på fjell med fossefall og fine
sandstrender, og den nordvestlige kysten er også et av
Hawaiis foretrukne vandresteder. Ikke rart at mange
filmregissører har lagt sin kjærlighet på øya, og Kauai har
vært brukt i bl.a. Jurassic Park, George of the Jungle,
Blue Hawaii og King Kong.

Kauai er 6 millioner år gammel. Det er den eldste av de
store Hawaii-øyene, noe som er grunnen til at øya har en
fantastisk natur. Mount Waialeale på Kauai er et av
jordas mest regnfulle steder, som kun kan nås med
helikopter.

Naturen på Kauai er en av øyas mest solide
severdigheter, med gode strender i nord og sør, Kokee
State Park og den høye Na Pali-kyst i vest. Et "must" på
Kauai er også den imponerende Waimea Canyon,
"Stillehavets Grand Canyon", som ble dannet ved et
jordskjelv, som nesten delte Kauai i to. I dag er kløften en
fantastisk opplevelse, og i den nordlige enden av kløften
ligger Kókee State Park, hvor det er mange gode
gåtur-muligheter.

Hovedstaden på Kauai heter Lihue, men tross sin status
som hovedstad, er byen kun en liten plantasjeby, som alle
andre byer på øya. Også på Kauai kommer man best
rundt i bil, som foregår på enkeltsporede veier fra vest
mod øst, og videre opp til nordkysten. Man kan dog ikke

kjøre hele veien rundt øya i bil pga. alle fjellene og
klippene på øyas nordvestlige side ved Na Pali-kysten.
Uansett hvor på øya man befinner seg, vil man ikke
unngå å se frittgående høns, som i århundreder har
vandret fritt rundt, og som Kauai nærmest er kjent for
nå.

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 hage

Dere har god tid på Kauai, da dere først seiler herfra igjen
i morgen kl. 14.00. Sjekk ut skipets utfluktsprogram på
Kauai.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

08.10.2024: Kauai, Hawaii
Tid til flere opplevelser på Kauai, før Norwegian Spirit
igjen seiler fra øya kl. 17.00 mot Maui.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
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Overnatting: Norwegian Spirit

09.10.2024: Maui, Hawaii
Norwegian Spirit ankommer Kahului på Maui kl. 08.30.
Velkommen til Maui - 'The Magic Isle'. Fra himmelske
strender til naturskjønne vidundere - det er mange
grunner til at Maui har blitt kåret til 'Best Island' mange
ganger opp gjennom årene. Maui er den nest største av
Hawaii-øyene og er kjent for sine mange deilige strender
og plantasjer (sukkerrør og ananas), i tillegg til sin meget
avslappende atmosfære. På det vestlige Maui finnes den
hyggelige byen Lahaina, mens de berømte områdene
Kaanapali og Kapalua ligger i nord. Her finnes noen av de
beste strendene på øya, og fra desember til april er det
gode muligheter for å se pukkelhvaler.

Også vestkysten byr på lekre strender, og de to større
byene Kihei og Waimea. Et "must" på Maui er "The Road
to Hana", en utrolig flott kjøretur, hvor man bl.a. passerer
tropisk jungel, fossefall og hyggelige små landsbyer. Det
er mange utfluktsmuligheter på Maui, blant annet til
Haleakala National Park med den "sovende" vulkanen
Haleakala. Området er helt måneaktig og ideelt for
fotturer.

Snorkling og dykking er ideelt mange steder, men ingen
steder er så bra som ved Molokini-krateret. Hvis man
gjerne vil surfe, finnes de beste mulighetene på Mauis
nordkyst ved Páia og områdene rundt.

Vil dere forsøke på egenhånd, er det absolutt mulig i
leiebil, men vi anbefaler at dere sjekker skipets
utfluktsprogram på Maui.

Must see's & do's - Maui

• Whale watching
• Haleakala Volcano
• Road to Hana
• Mauis strender, bl.a. Kaanapali
• Molokini-krateret
• Lahaina by
• Surfere ved Honolua Bay

Dere seiler videre kl. 20.00 mot Big Island, som er det
siste stoppet på Hawaii, før kursen settes mot Alaska.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

10.10.2024: Big Island,
Hawaii
Dere ankommer Hilo på østsiden av Big Island kl. 07.00.
Velkommen til 'The Island of Adventures'. Sammenlignet
med de andre øyene, er Hawaii Island en forholdsvis ung
øy og samtidig også den største i øygruppen - derav
kallenavnet "The Big Island". Big Island har ikke like
mange badestrender som de andre øyene, men til



Glacier Bay National Park i Alaska

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

gjengjeld er øya hjemstedet til nesten alle værtypene
som finnes på Jorda - alt fra snødekkede fjelltopper,
regnfulle gressletter, vulkanske ørkener og flotte, sorte
sandstrender. Disse fenomenene er også grunnen til at
Big Island skiller seg fra resten av øygruppen.

Big Islands natur er et under i seg selv. På grunn av øyas
mange værtyper, kan man oppleve forskjellige
økosystemer. På den ene siden av øya er det meget vått
og frodig med regnskoger, mens på den andre siden av
øya kan være vitne til den og tørre ørkenen. Vulkanen
Kilauea, som fortsatt er aktiv og sannsynligvis den mest
aktive - er en turistattraksjon uten sammenligning, og
hvis man har tid, er det ikke dumt med en helikoptertur
over vulkanen.

På Big Island finner man også to forskjellige
nasjonalparker. Den nasjonalhistoriske Park og
Volcanoes National Park er to store attraksjoner.
Nasjonalhistoriske Park er, som navnet sier, en reise
gjennom Hawaiis historie og gir et glimt av tiden før
Hawaii fikk kontakt med resten av vesten. Volcanoes
National Park sirkulerer rundt vulkaner og
lavastrømmer. Dette er et som et kjempestort og messig
museum, som man tilogmed kan kjøre igjennom.

Must see's & do's - Big Island

• Hawaii Volcanoes National Park
• Øyas storslåtte fossefall
• Landsbyen Kailua
• Manta Ray diving

• Black Sand Beaches
• Hamakua Heritage Corridor
• Pololu Valley Overlook

Sjekk skipets utfluktsprogram i Hilo. Kl. 16.00 er det
avgang fra Hilo, og det settes kurs mot Alaskas ville
natur.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Norwegian Spirit

11.10.2024: Honolulu
Dere ankommer Honolulu kl. 06.00.

Velkommen til Honolulu på øya Oahu. Oahu kalles også
for 'The Gathering Place', og lever garantert opp til
navnet sitt. Det er den 3. største av Hawaii-øyene og
hjemstedet til hovedparten av Hawaiis forskjelligartede
befolkning. Dere vil kunne møte mennesker fra alle
verdens hjørner i pulserende Honolulu. Denne
hovedstaden består av tårnhøye skyskrapere, japanske
templer, misjonshus i New England-stil, kongeslott og
mange flere severdigheter, noe som gjør byen vanvittig
allsidig og inspirerende.

Utover dette, finner man også Pearl Harbor på Oahu,
som er et kjent turistmål. Pearl Harbor er i dag et stort
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minnested, hvor mange amerikanske soldater mistet livet
i et bakholdsangrep. Grunnet dette er Pearl Harbor et
sted fylt med kulturopplevelser, følelser og historie.

Selvom øya er meget turistpreget, er den samtidig også
preget av flate, landlige arealer. Sukkerrørsmarker,
regnskog og frittgående villsvin er kun noe av det dere
kan få et glimt av.

Snorkeldykkere og vindsurfere kan leve sitt livs paradis
på Oahu.

Uansett om du vandrer på toppen av ikoniske Leahi
(Diamond Head), nyter Hawaiis beste shopping, deltar i
de interaktive aktivitene i Polynesian Cultural Center
eller bare slapper av på en av øyas flotte strender, vil
opplevelsene vente bak 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 inkludert: Frokost inkludert
Overnatting: Hyatt Place Waikiki Beach eller tilsvarende

12.10.2024: Honolulu |
Heldagstur rundt på Oahu
I dag er det tid for en heldagsutflukt rundt på øya. En
rundtur som gir dere et innblikk i hva som gjør denne øya
så spesiell. Alt fra de høye grønne fjellene, til
paradisstrendene som omkranser øya, og det flate,
frodige landskapet midt på øya. Guiden deres er dyktig,
og forteller engasjert om øyas historie og kultur.

Turens høydepunkter er mange, men dette kan nevnes:

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

Dere er tilbake ved hotellet ute på eftermiddagen.
Kvelden er på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Rundtur på Oahu
Overnatting: Hyatt Place Waikiki Beach eller tilsvarende

13.10.2024: Honolulu
Dere har deres siste dag i Honolulu til å slappe av ved
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hotellets basseng eller på stranden. Dere kan også gå på
oppdagelse for å få de siste opplevelsene med hjem i
bagasjen.

Overnatting: Hyatt Place Waikiki Beach eller tilsvarende

14.10.2024: Avreise fra
Honolulu
Dere reiser fra Honolulu i løpet av dagen etter en
begivenhetsrik reise. Fra hotellet er det ca. 30 km ut til
flyplassen, så vi anbefaler, at dere får resepsjonen til å
bestille en taxi til dere.

15.10.2024: Ankomst til
Norge
Dere lander i Norge igjen i løpet av dagen etter en
vidunderlig ferie.
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Avreisedato 23. september 2024  - Fra-pris i kr. pr. person i delt lugar | Dobbeltlugar

Dobbel innvendig lugar
61 998,00 NOK

Dobbel utvendig lugar
69 598,00 NOK

Dobbel balkonglugar
89 698,00 NOK

Legg til FREE AT SEA på ditt cruise og få all inclusive:

Free at Sea pakke: Kr. 2.985 pr. person

Velg 2 av følgende:

Drikkepakke (åpen bar inkl. et utvalg av sprit, cocktails, vin i glass, øl på flaske og fatøl opp til $15. Inkluderer
også brus, juice og alkoholfritt øl)
Spesialrestauranter 'Dining Package' (3 middager (balkonglugar)/2 middager (innvendig og utvendig lugar) i
spesialrestaurantene om bord)
Internettpakke (300 minutter pr. person på 1 enhet)
$50 USD rabatt pr. havn til utflugter (pr. lugar)

Alle i lugaren skal velge samme pakke. Tilbudet er gjeldende for 1. og 2. person i lugaren. Spør om pris for 3./4.
person i lugaren. For gjester under 21 år vil drikkepakken være alkoholfri.
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter

2netter på hotell i Vancouver

Byrundtur i Vancouver

16 netters cruise

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Tips til skipets besetning

3netter på hotell i Honolulu

Utflukt rundt på Oahu

Reise- og avbestillingsforsikring

Transport utover ved ankomst til Honolulu

Utflukter utover rundtur på Oahu og byrundtur i
Vancouver

Måltider som ikke er nevnt i programmet

Vaksiner (kontakt egen lege)

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-stillehavet/cruise-fra-alaska-til-hawaii-101723?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-stillehavet/cruise-fra-alaska-til-hawaii-101723%3E

