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Dette Stillehavscruiset kan blåse selv den mest erfarne
cruiseelskeren av banen. Foran dere venter en eksotisk odyssé i
kjølvannet av James Cook - fra Hawaiis vulkanøyer via Fransk
Polynesias paradisøyer, til fantastiske Sydney.
Etter et par dager i Honolulu, går dere om bord et 18-dagers all
inclusive-cruise, hvor dere skal nyte komfortable Celebrity
Solstice, før dere til slutt ankommer Sydney.
Denne reisen koker over av inntrykk. Underveis opplever dere
noen av verdens vakreste strender og øyer, på de mest
eksotiske stedene. På New Zealand blir dere fortryllet av
bølgende landskaper ved Bay of Islands og urbane Auckland.
Merk: Landarrangement kan skreddersys etter dine ønsker,
men cruiset ligger fast som beskrevet i programmet.

Opphold på berømte Waikiki Beach

Mauis frodige vulkanske natur

All inclusive-cruise med Celebrity Solstice

Paradisiske Tahiti, Moorea og Papeete

New Zealands skjønne natur i Bay of Islands

Operahuset i Sydney og naturen i Blue Mountains

Vinopplevelse på Hunter Valley Resort



Dagsprogram
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28.09.2023: Norge til
Hawaii
Om morgenen flyr dere fra Norge med kurs mot Hawaii.
Det vil være et eller to flybytter underveis. Dere
ankommer Hawaii på kvelden samme dag som dere
reiser fra Norge.

Måltider inkludert: Måltider om bord på flyet

29.09.2023:
Honolulu/Waikiki Beach,
Oahu, Hawaii
Dagen er til fri disposisjon med avslapning på den
legendariske stranden Waikiki Beach rett utenfor
hotellet, eller dere kan velge å utforske byen.

Honolulu er både delstatshovedstad og er klart den
største byen i Hawaii. Honolulu betyr "beskyttet bukt",
og stedet har med sin naturlige havn vært viktig for den
amerikanske flåten. Men byen er også et populært sted
for cruiseskip. Honolulu er en stor turistattraksjon med
sin fantastiske beliggenhet, pittoreske strender, godt
vær og grønne palmer. I tillegg er bølgene her
verdensberømte for surfere.

Dere kan velge å bruke dagen på en opplevelsesrik tur til
øyas minnemerke, Pearl Harbour National Memorial og
USS Arizona Memorial, hvor dere får et dypere innblikk i
et meget spesielt sted fra verdenshistorien. Besøket vil
være sentrert rundt hva som skjedde den 7. desember
1941. Dere lærer alt om et av de mest avgjørende
øyeblikkene i amerikansk historie: Angrepet på Pearl
Harbour, og den etterfølgende inngangen til USA i andre
verdenskrig.

Etter formiddagsutflukten kan dere nyte resten av dagen
og kvelden på egenhånd i de fortryllende omgivelsene på
Waikiki Beach.



Gled dere til møtet med Hawaii-øyene
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Overnatting: Outrigger Reef Waikiki Beach Resort eller
tilsvarende

30.09.2023: Honolulu |
Paradise Cove Luau
Ingen tur til Hawaii er komplett uten å oppleve en
tradisjonell luau. Luau er en av de festligste opplevelsene
dere kan få under besøket på Hawaii. Luau er en
hawaii-fest med livlig musikk og dans tilsatt kulturell
opptreden med input fra Polynesia. Der er mange luaus å
velge mellom, men Paradise Cove Luau gir deg mer enn
bare en god middag. En kveld på Paradise Cove gir deg et
glimt av den hawaiiske kulturen og en kveld med
førsteklasses underholdning, som er noe av det beste
dere kan finne på Hawaii-øyene.

Dere blir plukket opp på hotellet deres på
ettermiddagen, og blir kjørt til Paradise Cove, hvor en
Aloha Mai Tai velkomst venter på dere. Fra en liten scene
blir det live opptreden med musikk. Dere kan se lokale
kunsthåndverk, dans og musikk, i tillegg til at dere får en
innføring i den lokale kulturen på Hawaii-øyene.
Middagen dere skal ha er tilbredt i "jordovner", og
gjennom måltidet får dere også servert opptredener av
polynesisk dansk og Hukilau Hula. Etter en festlig og
lærerik ettermiddag og kveld, blir dere kjørt tilbake til
hotellet.

Aktiviteter inkludert: Paradise Cove Luau
Overnatting: Outrigger Reef Waikiki Beach Resort eller
tilsvarende

01.10.2023: Avgang fra
Honolulu med Celebrity
Solstice
Dette blir deres siste dag i Honolulu, da dere senere på
dagen skal sjekke inn på cruiset og gå om bord på
Celebrity Solstice, som seiler fra havnen rett før midnatt.

Bruk dagen på shopping, avslapping eller på å utforske
enda mer av Honolulu. Dere kan f.eks. besøke Honolulu
Museum of Art, som er det største kunstmuseumet på
Hawaii. Eller hva med å gå en 3 km lang tur langs Manoa
Falls Trail? Kanskje vil dere besøke den 200 hektar store
Lyon Botaniske Hage, som har en av de største
samlingene av palmer i verden, og mer enn 5.000
tropiske blomsterarter.

Etterpå kan dere velge å utforske Honolulus Chinatown
og spise noen velsmakende nudler, saftige dumplings,
fersk fisk og skalldyr.

Avreise fra Honolulu med Celebrity Solstice kl. 23.59

Måltider inkludert: Middag om bord på skipet



Operahuset og Harbour Bridge i Sydney, Australia
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Overnatting: Celebrity Solstice

02.10-06.10.2023: Fem
dager på havet
Dere har nå fem hele dager om bord Celebrity Solstice,
hvor det blir masse tid til å slappe av ved bassenget, og
lese en god bok i en av de mange rolige loungeområdene.

På kvelden kan dere starte med en "sundowner", når
solen over Stillehavet går ned rundt kl. 18.00. Nyt
deretter en god middag. Kanskje har dere lyst til å runde
av kvelden med en "night cap"-drink i en av skipets
mange, hyggelige barer.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

07.10.2023: Moorea,
Fransk Polynesia
De neste tre dagene kommer dere til å oppleve utrolige
Fransk Polynesia, øy-gruppen som byr på alt; blant annet
turkisblått vann, formidable sandstrender og vaiende
palmer.

I dag venter Moorea, hvor skipet legger til kai kl. 08.00.
Moorea er en unik, vulkansk øy, omringet av både
laguner og hvite og sorte sandstrender. Det kan
anbefales å snorkle i de fargerike korallrevene, som
gjemmer seg under vannoverflaten i de magiske
lagunenene. Inne i landet venter det også helt
fortryllende og frodig natur f.eks. ved det storslåtte
fossefallet Afareaitu.

Fransk Polynesia er i seg selv en helt unik destinasjon når
det kommer til natur, så sørg for å forevige besøket - for
hit kommer du ikke hver dag. For de aktive er
naturlandskapet ideelt for både vannsport og turer.

Sjekk eventuelt rederiets utfluktsprogram på Moorea.

Avreise fra Moorea kl. 20.00

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

08.10.2023: Papeete,
Tahiti, Fransk Polynesien
Celebrity Solstice legger til kai i Papeete kl. 07.00, så
dere har en full dag på Tahiti.

Papeete har 27.000 innbyggere og ligger helt ute ved
vannet med Tahitis største havn. Papeete er Tahitis



Balkonglugar på Celebrity Solstice
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handelssentrum og største by. Tahitis natur er helt
fantastisk frodig med sorte sandstrender og grønnkledde
fjell. Stedets skjønnet inspirerte engang kunstmaleren
Paul Gauguin - nå vil øya gjøre det samme for dere.

Les Trois Cascades eller Faarumai Waterfalls er en serie
av tre fossefall beliggende på den nordøstlige delen av
Tahiti. Hvis dere går med en liten drøm om å bade i et
fossefall, så er dette den perfekte muligheten for å
realisere drømmen.

Når dere endelig er på Tahiti, ville det nesten vært
ergelig å ikke besøke noen av de legendariske
sandstrendene. De fleste av strendene på Tahiti er sorte,
men ønsker dere heller en hvit sandstrand, kan dere
besøke Mauis Beach (La Plage de Maui) på øyas sørkyst.
Her ligger det også en lagune, som byr på en fantastisk
opplevelse under vann hvis dere snorkler.

Ønsker dere å oppleve Tahitis kultur og historie, kan
dere besøke noen av øyas museer og severdigheter:

Museum of Tahiti and Her Islands
Musée Gauguin
Papeete Market
Arohoho Blowhole
Bougainville Park
Aorai Mountain og Mont Orohena

Sjekk eventuelt rederiets utfluktsprogram på Tahiti.

Det er avgang fra Tahiti kl. 19.00.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Eclipse

09.10.2023: Raiatea,
Fransk Polynesia
Skipet legger til land på Raiatea kl. 07.00.

Opplev den fjellrike øya Raiatea, som betraktes som
hellig av lokalbefolkningen i Fransk Polynesia. Med noe
av verdens mest frodige, uberørte natur, imponerende
fossefall og magiske laguner er det enkelt å forstå, at
Raiatea fortryller de som tar turen hit.

Utforsk gamle ruiner på Marae Taputapuatea, et
UNESCO World Heritage Site, som består av flere
steinstrukturer med både politisk og religiøs betydning
for Øst-Polynesia. Kjøp tradisjonelle polynesiske
klesplagg, håndlagde skulpturer eller fersk frukt på det
lokale markedet Mercato Coperto di Uturoa.

Dere kan også besøke den tre hektar store Faaroa
Botaniske Hage, hvor dere kan vandre mellom
banyantrær og beundre innfødte plantearter som
skruepalmer og rhododendroner.

Avreise fra Raiatea kl. 18.00

Måltider inkludert: All Inclusive



Darling Harbour i Sydney
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Overnatting: Celebrity Solstice

10.10-14.10.2023: Fem,
NEI fire dager på havet
Dere har nå fire døgn (men fem kalenderdager - les
forklaring under) om bord Celebrity Solstice, hvor det
igjen blir masse tid til å slappe av.

Nyt noen av de deilige utendørsområdene om bord
skipet, og utforsk arsenalet av aktiviteter som er
designet til å holde dere gående, og samtidig utfordre
konkurranseinnstinktet deres. Dere kan teste
ferdighetene deres innen bordtennis, golf eller kanskje
delta i en runde krokket eller boccia på Lawn Club.

12. oktober krysser dere datolinjen

Den 12. oktober krysser Celebrity Solstice datolinjen,
noe som er svært spesielt. Da denne reisen går fra øst
mot vest, vil dere "miste" et døgn, så dere kommer ikke til
å oppleve 12. oktober 2023, når skipet seiler over linjen.

Den usynlige grensen, datolinjen, ble innført for å få
jordens tidssoner til å passe sammen. Linjen faller
sammen med 180°-lengdegraden, dog slår den noen buer
underveis for at få sammenhørende øyer eller
landområder til å ligge i samme tidssone.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

15.10.2023: Auckland,
New Zealand
Celebrity Solstice legger til kai kl. 10.00, hvor det er
mulig å gå i land. Dere har dagen til å utforske Auckland
og omegn. Byen er fantastisk spennende i seg selv, men
også utenfor byen venter mange gode opplevelser.

Av spesielle opplevelser i Auckland kan vi anbefale:

Lei en kajakk og seil til Rangitoto Island, en inaktiv
vulkanøy. Gå opp langs de gamle, uttørkede
lavastrømmene til toppen av øya og få en makeløs
utsikt over Auckland
Gå fra kyst til kyst på 5 timer
Nyt de stille strendene i øst om morgenen, og
opplev de mer rå strendene i vest om
ettermiddagen
Bli med på en båttur til Waiheke Island, Aucklands
egen vin-øy
Besøk Kelly Tarlton's SEALIFE Aquarium, og se
masse pingviner
Besøk Auckland Museum, som forteller historien
om landet, og dere kan se verdens største samling
av Maori-skatter (taongas)



Blue Mountains og utsikt til Three sisters klippeformasjon
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Oppdag "lost island", Rotoroa Island
Besøk området sør-øst for Auckland, hvor en del av
filmen Hobitten ble filmet

Sjekk eventuelt rederiets utfluktsprogram for Auckland.

Det er avgang fra Auckland kl. 20.00, og dere seiler
videre mot Bay of Island på Nordøya i New Zealand.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

16.10.2023: Bay of Islands,
New Zealand
Dere ankommer Bay of Islands' subtropiske klima kl.
07.00, og dere har nå hele dagen til å utforske den
grønne, frodige naturen.

Bay of Islands er plassert i den nordlige enden av New
Zealands Nordøy med flotte øyer og vidunderlige
strender. Utover masse sau og delfiner byr Bay of Islands
på frodig natur, kultur, historie og soling.

Det var maoriene, som først slo seg ned i Bay of Islands,
og de kalte stedet for Pewhairangi. Senere kom
engelskmenn og slo seg ned i byen Russell, som ble
fødestedet for den europeiske koloniseringen av landet.

Maori-kulturen er en stor del av områdets historie og
kultur, og kulturen stammer fra det østpolynesiske
folket, som inntok landet lenge før europeerne. Dere kan
oppleve denne spennende kulturen og møte maoriene
med deres karakteristiske ansiktstatoveringer, og
kanskje delta i den tradisjonelle Haka-dansen.

Dere kan på besøket deres velge mellom flere forskjellige
aktiviteter og opplevelser. Her har vi plukket ut noe av
det området byr på:

Matauri Bay
Poor Knights Island
Hole in the Rock
Rainbow Waterfalls og Haruru Falls
Whale Bay

Sjekk Celebrity Solstices utfluktsprogram, som byr på
mange forskjellige opplevelser på denne destinasjonen.

Det er avgang fra Bay of Islands kl. 17.00.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

17.10-18.10.2023: To
dager på havet



Bay of Islands på Nordøya i New Zealand
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På seilturen fra New Zealand til Australia har dere de
siste to dagene på havet.

Nå kan dere hente energi før det neste eventyret venter i
Sydney. Slapp av ved bassenget, nyt en spa-opplevelse,
smak på delikatesser eller utforsk spillestedene om bord,
før skipet ankommer Australia.

Måltider inkludert: All Inclusive
Overnatting: Celebrity Solstice

19.10.2023: Ankomst til
Sydney | 2
halvdagsutflukter
Celebrity Solstice legger til kai ved Harbour Rocks i
sentrum av Sydney kl. 06.30, hvor det blir tid for å si
farvel til skipet.

I dag bør dere stå opp tidlig for å nyte innseilingen til
Sydney, hvor dere både vil se Harbour Bridge og Sydney
Opera House, på vei inn til en av verdens vakreste byer
og havner.

Omvisning i Sydney Opera House

Etter dere har gått i land, blir det mulighet for å legge fra
dere bagasjen på hotellet, før dere sent på formiddagen

får en times guidet omvisning i Sydney Opera House. Her
hører dere blant annet den unike historien om hvordan
bygningen ble til fra dansken Jørgen Utzons idé.

Rundtur i Sydney

Vi har på ettermiddagen arrangert en 3,5 times
omvisning i en av verdens fineste storbyer. Utflukten
begynner i sentrum av Sydney med fokus på Operahuset,
Harbour Bridge, Queen Victoria Building, et
shoppingmekka i sentrum og Sydney Tower.

Dere fortsetter ut av byen til Tamarama og Bronte, hvor
det er mulig å gå en fantastisk tur langs klippene.
Gåturen tar dere til berømte Bondi Beach, spesielt kjent
fra Olympiaden i 2000, hvor det ble spilt sandvolleyball.
Her vil det være et stopp, hvor dere kan nyte synet av
den ikoniske stranda med badegjester og livreddere.

Resten av dagen er på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Omvisning i Operahuset og
rundtur i Sydney
Måltider inkludert: Frokost på skipet
Overnatting: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

20.10.2023: Hunter Valley
Etter frokosten går turen mot Hunter Valley. Etter en
kort togtur fra Sydney Central Station ankommer dere

/oceanien/australien/hunter-valley


Aucklands skyline
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Hunter Valley og blir møtt av personalet fra Hunter
Valley Resort, hvor dere skal overnatte.

Vin i lange baner og helt fortryllende natur

Hunter Valley er Australias eldste vindistrikt. Det er
arrangert en omvisning, hvor dere får historien om
området og vinproduksjonen, som spesielt er preget av
Shirz og Cabernet Sauvignon. Det venter selvfølgelig
også smaksprøver på de gode vinene.

Er dere ikke vinelskere, er det stadig mye å elske i Hunter
Valley. Her finner dere nemlig både golfbaner, spa,
hester, luftballonger, god øl på resorten og mye mer.
Heldigvis har dere hele dagen til å utforske alle dalens
herligheter.

Et fantastisk opphold på Hunter Valley Resort

Hunter Valley Resort, som danner rammen rundt deres
opphold, er en sjarmerende resort, som er plassert helt
perfekt i forhold til besøket i dalen, fordi det er nært alle
attraksjonene i området.

Aktiviteter inkludert: Togtur fra Sydney til Hunter
Valley
Måltider inkludert: Frokost på hotellet i Sydney
Overnatting: Hunter Valley Resort

21.10.2023: Hunter Valley
| Sydney
I dag har dere formiddagen til å utforske Hunter Valley
for siste gang, før reisen går tilbake til Sydney. Personalet
på resorten kjører dere tilbake til togstasjonen i
Singleton, hvor dere tar toget tilbake til Sydney. Det blir
litt tid på kvelden til å utforske storbyen på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Togtur fra Hunter Valley til
Sydney Central Station
Overnatting: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

22.10.2023: Sydney |
Utflukt til Blue Mountains
Nyt frokosten på hotellet. Etterpå venter en
heldagsutflukt til den UNESCO-beskyttede
nasjonalparken Blue Mountains, som ligger vest for
Sydney.

Heldagsutflukt til Blue Mountains

Denne 9 timers utflukten tar dere inn i hjertet av Blue
Mountains. Første stopp er Calmsley Hill, hvor det er tid
til å nyte en kopp morgente i de vakre naturomgivelsene,
side om side med kenguruer og koalabjørner.



Sort strand og palmer på Tahiti
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Etterpå reiser dere videre til Blue Mountains, hvor noen
betagende utsikter over Jamison Valley og Three Sisters
venter på dere.

Etter en nydelig kjøretur i nasjonalparken, ankommer
dere den lille fjellbyen Medlow og hotellet Hydro
Majestic, hvor dere har mulighet til å kjøpe lunsj før turen
fortsetter til flere storslåtte utsiktsposter.

Govett's Leap med et overdådig fossefall, som faller hele
180 meter til foten av klippen, og Mt. Tomah Botanic
Gardens avslutter turen deres på majestetisk vis.

Når dere kommer tilbake til Sydney har dere resten av
kvelden på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Heldagsutflukt til Blue Mountains
Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Rydges Sydney Harbour eller tilsvarende

23.10.2023 Avreise fra
Sydney mot Norge
Dere står opp til deres siste dag i Australia, men det er
fremdeles litt tid til å suge inn de siste inntrykkene i
Australias største by.

Senere på dagen er det tid for si farvel til Sydney, og dere
tar toget til flyplassen. I løpet av kvelden begynner

flyreisen fra Australia og hjem til Norge.

Måltider inkludert: Måltider på flyet

24.10.2023: Ankomst til
Norge
I dag ankommer dere Norge, og en helt utrolig reise i
Stillehavet er over, hvor cruiseeventyret ble krydret med
noen australske perler.

Måltider inkludert: Måltider på flyet

All Inclusive
Always Included - alltid inkludert på alle cruise med
Celebrity Cruises

Classic drikkepakke - ubegrenset brus, juice,
spesial-te og kaffe, smoothies, vann på flaske (ikke
premium brands), øl opp til $6, sprit og cocktails
opp til $8 samt vin i glass opp til $9.
Tips - tips til besetningen - inkluderer IKKE tips på
for eksempel spabehandlinger, spesialrestauranter
og drikkevarer, som ikke er inkludert i
drikkepakken.



Honolulu, Oahu, Hawaii

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

Gratis WiFi - Internett adgang på 2 enheter
(devices), så dere kan surfe på nettet eller bruke
e-mail eller SMS

Alle gjester i samme lugar skal velge den samme pakken
på reservasjonstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gjester under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.



Priser og avganger
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Avreise 28. september 2023  - Fra-priser i kr. pr. person | Delt dobbeltlugar

Innvendig lugar
75 898,00 NOK

Utvendig lugar
78 598,00 NOK

Balkonglugar
85 898,00 NOK

Aqua Class lugar
93 298,00 NOK

Avreise 28. september 2023  - Fra-priser i kr. pr. person | Enkeltlugar

Innvendig lugar
115 098,00 NOK

Utvendig lugar
120 598,00 NOK

Balkonglugar
135 098,00 NOK

Aqua Class lugar
147 898,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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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                

Flyreise fra Norge til Honolulu inkl. skatter og
avgifter

3netter på 4-stjerners strandhotell i Waikiki Beach
på Hawaii

Paradise Cove Luau opplevelse med middag

18 netters cruise med Celebrity Solstice

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Ubegrensede drikkevarer (Classic drikkepakke)

24 timers room service på skipet samt allminnelig
kaffe, te, isvann og saft

Gratis wifi

Tips til skipets personale

3netter på 4-stjerners hotell i Sydney inkl. frokost

Omvisning i Sydney Operahus

Bytur i Sydney

Togreise fra Sydney til Hunter Valley

1natt på Hunter Valley Resort inkl. frokost

Togreise fra Hunter Valley til Sydney

Heldagstur til Blue Mountains

Flyreise fra Sydney til Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter og transfers som ikke er nevnt i
programmet

Måltider med mindre annet er opplyst

Tips med mindre annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-stillehavet/celebrity-solstice-28sep23-hawaii-fransk-polynesia-sydney-101742?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-stillehavet/celebrity-solstice-28sep23-hawaii-fransk-polynesia-sydney-101742%3E

