
Fortryllende Sør-Karibia med
Celebrity Silhouette

Fortryllende Sør-Karibia med
Celebrity Silhouette

31 998,-
Pris per person - Fra kr

14 dager
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Bli med på et eksotisk cruise med Celebrity Silhouette til sørlige
Karibias fenomenale sandstrender og spennende historie.
Gled dere til en tropisk odyssé til hele fem fantastiske øyer, hvor
vakre strender, sjarmerende byer og fascinerende europeisk
kultur er på programmet.
Cruiset foregår om bord på lekre Celebrity Silhouette, der
opplevelsene på land matches av den høye servicen, det
gastronomiske høye nivået og den fantastiske underholdningen,
uansett om det er på den store teaterscenen eller i de små,
hyggelige loungene/barene.
Et legendarisk cruise i et område som cruiseelskere kommer
tilbake til - igjen og igjen!

Lær mer om nederlandsk/fransk historie på St.
Maarten

Utforsk Barbados' engelske kulturarv og fantastiske
strender

Nyt urørte Tobago med regnskog og korallrev

Bli med på oppdagelse på frodige St. Lucia med
landemerket The Pitons

Opplev UNESCO-beskyttede English Harbour på
Antigua

Utflukt i Miami, Miami Beach og Everglades National
Park

Bli bortskjemt på et all inclusive luksuscruise



Dagsprogram
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04.11.23: Avreise Norge -
Ankomst Miami
Dere flyr fra Oslo kl. 10.00, og har en mellomlanding i
København, med ankomst 11.15. Herfra reiser dere
videre kl. 13.05 mot Miami, Florida, hvor dere lander kl.
18.50 lokal tid.

Vel fremme i Miami er det arrangert busstransfer fra
flyplassen med en skandinavisk guide til Marseilles Hotel
på Miami Beach, hvor dere sjekker inn. Slapp av på
hotellet etter en lang flytur, eller utforsk Miamis livlige
gater.

Måltider inkludert: Servering på flyet
Overnatting: Marseilles Hotel Miami Beach

05.11.23: Miami

Nyt en god frokost på hotellet og bruk dagen på
egenhånd til å utforske Miamis gater.

Miami er med sitt eksotiske klima, brede strender og
svaiende palmer en destinasjon som byr på avslapning og
ren nytelse. Gå langs gatene og strandpromenadene
mens dere nyter den spennende kulturen i form av
fargerik arkitektur og kulinariske opplevelser.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Little Havana - Miamis cubanske paradis
Coconut Grove - i utkanten av Miami, kjent for sitt
frodige grønne landskap og skinnende vann ved
Biscayne Bay
Miami Beach - den ikoniske stranden
South Beach - Miami Beachs' pulserende hjerte
med en herlig atmosfære, spennende butikker,
gourmetrestauranter, stemningsfulle kaféer og det
velkjente pastellfargede Art Deco-området

Måltider inkludert: Frokost

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/florida


Sjarmerende Miami
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Overnatting: Marseilles Hotel Miami Beach

06.11.23: Avgang Ft.
Lauderdale
Etter en god frokost på hotellet sjekker dere ut og blir
hentet på hotellet. Bussen kører dere til Port Everglades,
hvor dere sjekker inn på Celebrity Silhouette.

Skipet seiler fra Port Everglades kl. 16.00 og nå venter
det et par avslappende dager til sjøs.

Måltider: Frokost på hotellet, helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Silhouette

07.-08.11.23: Til sjøs
Gled dere til et par avslappende dager til sjøs og nyt
luksusskipets mange fasiliteter. Celebrity Silhouette kan
blant annet by på spa, treningssenter, prisvinnende
restauranter, underholdende teater, butikker, minigolf,
flotte bassengområder og avslapningsområder. Listen er
lang!

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

09.11.23: Philipsburg, St.
Maarten
I dag ankommer dere Philipsburg på St. Maarten kl.
07.00.

St. Maarten/St.Martin har de siste århundrer vært delt
mellom Nederland og Frankrike. Dette kommer tydelig til
uttrykk den dag i dag, til glede for besøkende som får
mulighet til å oppleve det beste av to verdener. Øyas
nordlige og franske del er preget av eleganse og en
avslappet stemning, hvor man kan kjenne lukta av ferske
baguetter og croissanter, spesielt i hovedstaden Marigot.
Den sørlige, nederlanske siden er også preget av det
karibiske tempoet, men er litt mer hektisk. Her finner
man blant annet kasioner og et livlig natteliv.

Severdigheter:

Nydelige og populære strender: Maho Beach er
spesielt kjent for at de store Boeing 747-flyene går
rett over hodene på badegjestene og lander på den
nærliggende flyplassen. En uforglemmelig
opplevelse! Andre flotte strender er Mullet Bay,
Simpson Bay, Orient Beach & Little Bay.
Den gamle nederlandske festningen, Amsterdam,
fra 1631
St. Maarten Museum i Philipsburg
Øyas franske side med hovedstaden Marigot og
fortet Louis



Miami
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Øyas høyeste punkt, Pic Paradis, med en fantastisk
utsikt

Dere har tiden frem til kl. 15.00 for å nyte vakre St.
Maarten.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

10.11.23: Bridgetown,
Barbados
I dag er Bridgetown, hovedstaden i øystaten Barbados,
på programmet, og dere ankommer kl. 11.30. Barbados
tilhører De Små Antiller og ligger plassert lengre øst enn
de andre karibiske øyene, noe som gjør at øya også ligger
utenfor orkanbeltet. Barbados byr på solfylte dager,
vakre strender og en herlig blanding av en karibisk og
engelsk atmosfære.

Som på mange andre øyene i Karibia, ble det også på
Barbados iverksatt sukkerrørsproduksjon med bruk av
afrikanske slaver, og dette fortsatte inntil slaveriets
opphør i 1834. Britene ble på øya frem til 1966, det året
Barbados fikk sin selvstendighet fra Storbritannia. Siden
den gang har øya vært preget av en britisk atmosfære,
spesielt i Bridgetown. Her kan man oppleve historiske
monumenter og severdigheter, samt nyte engelsk

"Afternoon Tea" på en av byens kaféer eller hoteller.

Øyas største attraksjoner er:

De mange vakre strendene, som Bottoms Bay,
Brighton Beach, Fouls Bay eller Crane Beach
Byens taxfree-shopping og restauranter
Harrison's Cave - en krystallisert kalksteinshule
midt på øya
Barbados berømte romprodusenter f.eks Mount
Gay Rum

Celebrity Silhouette seiler videre kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

11.11.23: Scarborough,
Tobago
Dere ankommer Scarborough på Tobago kl. 08.00.

Scarborough er en av de mest befolkede byene i
området. På grunn av sin rike historie med britisk
kolonisering har stedet blitt et populært turistmål.
Stedet bugner av opplevelser både innenfor historie og
arkeologi, men det er også store muligheter for å besøke
øyas deilige strender.



Miami Skyline
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Scarborough er for noen et litt annerledes besøksmål, da
byen oppleves rå og sjarmerende. Bruk gjerne dagen på å
lære litt mer om stedet ved å besøke for eksempel:

Fort King George
Argyle Waterfall
En gåtur ved Eden's Door
Tobagos historiske museum
Den botaniske hagen
Kirker og katedraler som f.eks. St. Joseph RC
Church, New Testament Church of God eller
Scarborough S.D.A. Church

Ellers er det også mulighet for å besøke andre steder på
Tobago. Her vil man kunne oppleve den rike kulturen og
den flotte naturen og skogen.

Kl. 18.00 går turen videre med kurs mot St. Lucia.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

12.11.23: Castries, St.
Lucia
Den neste karibiske øya på programmet er St. Lucia.
Dere ankommer hovedstaden Castries kl. 08.00 og seiler
igjen først kl. 18.00.

Mange mener at denne tidligere franske øya er Karibias
mest idylliske sted. I den tette regnskogen gjemmer det
seg flere vakre naturskatter og rundt omkring finner du
små, sjarmerende tettsteder hvor de gjestfrie
innbyggerne tar livet med knusende ro.

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Ta turen til Jeremie Street og utforsk det
spennende markedet eller til utsiktspunktet over
havnen på Mourne Fortune
Slapp av på Vigie Beach
Besøk Derek Walcott Square som også har en park

Langs vestkysten utenfor byen finner dere flere vakre
strender samt byens gamle hovedstad Soufrière. Her bør
man bli med på en seiltur til St. Lucias varemerke: Petit
Piton og Grand Piton, også kalt Pitonene. Disse enorme
vulkanpluggene er et imponerende syn!

For organiserte utflukter, sjekk rederiets program.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

13.11.23: St. John's,
Antigua



Miami
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I dag seiler dere inn til Antigua og Barbudas hovedstad og
største by, Saint John's. Her ankommer dere kl. 08.00 om
morgenen.

Langs St. John's utallige smale gater som går opp mot
byens vakre katedral er det alltid liv og leven. Nede ved
havneområdet kan dere velge mellom flere hyggelige
barer og kaféer.

Utvalgte aktiviteter og attraksjoner på Saint John's:

Den botaniske hagen
Nydelige strender, deriblant Millers Beach
Saint John's mange festninger
Vannaktiviteter som vannski, kajakkpadling,
dykking og snorkling
Zip-line gjennom Antiguas tykke skoger
Fjelltur til Antiguas høyeste punkt som er på 366
m.o.h.

Dere tar farvel med Saint John's og Antigua kl. 17.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

14.-15.11.23: Til sjøs
Kos dere med 2 hele dager til sjøs og nyt luksusskipets
mange fasiliteter. Celebrity Silhouette kan blant annet by
på spa, treningssenter, prisvinnende restauranter,

underholdende teater, butikker, minigolf, flotte
bassengområder og avslapningsområder. Listen er lang!

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Silhouette

16.11.23: Ft. Lauderdale,
Florida
Celebrity Silhouette er fremme i Port Everglades kl.
07.00. Etter utsjekking er det arrangert transfer fra
cruiseterminalen til flyplassen, og på veien dit venter det
en spennende sightseeing i Miami og Miami Beach samt
litt tid på egenhånd på Miami Beach.

Kl. 19.40 går flyet fra Miami mot Oslo.

Måltider inkludert: Frokost på skipet, servering på flyet

17.11.23: Ankomst Norge
Dere ankommer København kl. 10.55, og flyr videre mot
Oslo kl. 13.20, med forventet ankomst kl. 14.30.

Nå gjenstår bare å dele og fordøye alt av inntrykk og
opplevelser.



Nyt de flotte omgivelsene om bord
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Måltider inkludert: Servering 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.
Gratis WiFi - Internett adgang på 2 enheter, så
dere kan surfe på nettet eller bruke e-mail eller
SMS

Fast pris | Fast avreise -
BENNS' unike
reisekonsept
De fleste av våre cruise faller inn i vårt eget reisekonsept

kalt 'Fast pris, fast avreise'. Dette reisekonseptet, som
kun BENNS tilbyr, er målrettet de reiselystne nordmenn
som både ønsker individuell fleksibilitet og muligheten
for sosialt samvær med andre under reisen. Navnet har
det fått da konseptet er en mellomting mellom
gruppereiser og individuelt skreddersydde reiser.

En av de store forskjellene i forhold til 'normale'
gruppereiser er at våre cruise med 'Fast pris, fast avreise'
ikke er med reiseleder, da det er vår erfaring at man ikke
behøver en fast reiseleder på cruise. Dette er også med
på gi dere en lavere pris.

Dette konseptet kombinerer altså gruppereisens
fordeler med den skreddersydde reisens individuelle
frihet. Dere kan lese mer om konseptet her.

https://www.benns.no/hva-er-reiser-med-fast-pris-og-fast-avreise


Priser og avganger
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BEMERK: Denne reisen har fast avreise og en fast reiserute hvor dere reiser sammen med andre nordmenn. Ta kontakt med
en våre reiseeksperter, hvis dere er interessert i en annen avreisedato.

Avreise d. 4. november 2023

PRIS PER PERSON KR   31.998,-

Dobbel innvendig lugar
false

PRIS PER PERSON KR   48.998,-

Enkel i innvendig lugar
false

PRIS PER PERSON KR   33.998,-

Dobbel utvendig lugar
false

PRIS PER PERSON KR   52.498,-

Enkel i utvendig lugar
false

PRIS PER PERSON KR   38.998,-

Dobbel balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   62.498,-

Enkel i  balkongluar
false

PRIS PER PERSON KR   42.498,-

Dobbel balkonglugar, Aqua Class
false

PRIS PER PERSON KR   69.998,-

Enkel i balkonglugar, Aqua Class
false



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                

Fly Oslo - Miami t/r med SAS inkl. skatter og avgifter

Busstransport flyplass - hotell med skandinavisk
talende guide

2overnattinger med frokost på Marseilles Hotel,
Miami Beach

Busstransport hotell - skip

10 netters cruise med Celebrity Silhouette

Show og underholdning, samt stort utvalg av
aktiviteter om bord

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Classic drikkepakke

Tips til skipets besetning

WiFi

24 timers room service

Busstransport fra skipet til Miami flyplass med lokal
guide inkl. sightseeing i Miami

Reservasjonsgebyr

Reiseforsikring

Utflukter, utover de som er nevnt i programmet

Vaksiner (kontakt egen lege)

Innreisetillatelse (ESTA) til USA Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-karibien/celebrity-silhouette-04nov23-karibia-106855?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-karibien/celebrity-silhouette-04nov23-karibia-106855%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

