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Opplev den dominikanske republikk og Puerto Rico,
etterfulgt av et opplevelsesrikt cruise til noen av Karibiens
vakreste øyperler
Drømmer du reise på en spennende og avslappende ferie i
Karibien, men klarer ikke å bestemme deg for én enkelt øy å
reise til? Da er denne turen noe for deg! På 15 dager får du bli
godt kjent med Den dominikanske republikks vakre natur og
historiske hovedstad og nyte Puerto Ricos herlige atmosfære,
innen Celebrity Summit seiler dere videre til Barbados, St. Lucia,
Antigua, St. Kitts og Charlotte Amalie. Bli med og opplev noen av
Karibiens vakreste øyer!

https://www.benns.no/karibien
https://www.benns.no/karibien/den-dominikanske-republikk
https://www.benns.no/karibien/puerto-rico
https://www.benns.no/celebrity-cruises-luksuriose-skip-i-verdensklasse
https://www.benns.no/karibien/barbados
https://www.benns.no/karibien/st-lucia
https://www.benns.no/karibien/antigua-barbuda
https://www.benns.no/karibien/jomfruoyene
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Dag 1: Avreise fra Norge og ankomst
Santo Domingo, Den dominikanske
republikk
Dere flyr fra Norge og lander samme dag i Den
dominikanske republikk. På flyplassen blir dere møtt av
en sjåfør som tar dere til hotellet i Santo Domingos
historiske sentrum. Resten av dagen har dere på egen
hånd til å utforske byen.

Overnatting: Hostal Nicolas de Ovando

Dag 2: Santo Domingo, Den
dominikanske republikk
Etter frokost skal dere i dag bli bedre kjent med Santo
Domingo, hovedstaden som byr på en rekke kulturelle og
arkitektoniske attraksjoner. Dette var den første
europeiske byen i Karibien, hvor den første katedralen
og sykehus ble bygget, samt stedet med den første
guvernør og biskop i Det indiske hav.

Dere blir med på en halvdagsbyvandring med en lokal
guide og besøker det historiske UNESCO-området «Zona
Colonial». På byvandringen vil dere se Diego Columbus'
slott, guvernørens palass, katedralen og «Parque Colón»
med bronsemonumentet av Christoffer Columbus. Dere
går i tillegg gjennom «Calle de las Damas», den eldste
gaten i den gamle bydelen, samt gågaten «El Conde» med
sine mange butikker, gateselgere, barer og restauranter.

Måltider: Frokost
Overnatting: Hostal Nicolas de Ovando

Dag 3: Santo Domingo - Barahona, Den
dominikanske republikk
Dere blir kjørt langs kysten mot San Cristóbal, hvor
diktatoren Trujillo ble født. Veien tar dere gjennom et
landbruksområde med landsbyer omgitt av mangolunder,
brødfrukttrær, kokospalmer og bananplantasjer. Etter
dere passerer byen Baní, kjører dere videre gjennom et
bart landskap, der kaktuser, gul agave, tornebusker og
akasietrær preger landskapet. I Hatillo får dere et glimt
av den vakre bukten «Bahia de Ocoa». Veien fører dere

/karibien/den-dominikanske-republikk
/karibien/den-dominikanske-republikk
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deretter mot fjellene og gjennom et tørt ørkenlignende
område. Nyt en fantastisk utsikt over den breie elva, Rio
Yaque del Sur, med sine palmekledde elvebredder. Dette
er det eneste området med elv i denne ellers så tørre
regionen.

Om kvelden ankommer dere byen Barahona som ligger
tett på «Bahía de Neiba». Her sies det at den berømte
piraten Cofresi levde i skjul.

Overnatting: Casa Bonita

Dag 4 - 5: Barahona, Den dominikanske
republikk - 2 valgfrie utflukter
De neste to dagene er dere i regionen Barahona og dere
kan velge mellom 2 av følgende 5 utflukter:

Utflukt 1: Laguna de Oviedo

Dere kjører langs en naturskjønn kystvei, med en
fantastisk utsikt til Los Patos via San Rafael og Paradiso.
Her vil dere se fjellsider kledt med uspolerte skoger og
det vil selvsagt være mulig å ta bilde av den vakre
naturen. Her er det nok av postkortmotiv! Dere kommer
deretter til den lille fiskerbyen Enriquillo, hvor det virker
som tiden har stått stille.

Neste stopp er Laguna Oviedo, som består av både
ferskvann og saltvann. Det er kun en liten landstripe som

adskiller lagunen og havet. Etter en kort gåtur langs
lagunen, blir dere tatt med på en seiltur, slik at dere får se
denne spektakulære naturen fra en annen synsvinkel.
Her venter tørr, ørkenlignende vegetasjon og forskjellige
fuglearter. Ta innover dere utsikten over lagunen,
Jaraqua nasjonalpark, Det karibiske hav og fjellene i
Bahoruco fra en utkikkspost. En annen båt seiler dere
direkte til den største flamingokolonien i Den
dominikanske republikk - et fantastisk syn!

Dere kjører tilbake mot Barahona. Underveis stopper
dere først i Los Patos for en forfriskende dukkert i elva
og deretter i Bahoruco, der dere skal få se hvordan
steinen Larimar blir behandler. Den dominikanske
republikk er nemlig det eneste landet i verden hvor man
kan finne denne dyrebare steinen. Steinen ble først
oppdaget i 1974, da en dominikansk minearbeider tok et
par prøver til en gullsmed. Han var så forbløffet over
steinens lyseblå farge, at han gav den navnet «Larimar».

Utflukt 2: Bahia de las Aguilas

Dagen starter i Los Patos, hvor dere besøker hulene til
Taino-indianerne. Deretter kjører dere videre til den lille
havne- og fiskerbyen Cabo. Her skal dere få bli med på en
liten seiltur og se noen av verdens vakreste naturlige
strender. Dere får også oppleve enestående
kystlandskap med krystallklart vann i mange nyanser
som smelter inn i horisonten. Lunsjen nytes på stranda.
Her blir det tid til bading og til å observere de mer enn
130 forskjellige fugleartene som lever her. På turen
tilbake besøker dere nasjonalparken Jaragua.
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Utflukt 3: Lago Enriquillo

Området omkring Lago Enriquillo er en av landets
vakreste regioner. Innsjøen ligger nesten 40 meter under
havets overflate. Regionen er varm og tørr, men samtidig
veldig fruktbar, takket være små elver i området. Mange
viktige Taino-kolonier har blitt oppdaget i de ørkenaktige
omgivelsene omkring denne saltinnholdige innsjøen.
Dere blir dessuten med på en båttur i nasjonalparken Isla
Cabritos.

På grunn av sin avsidesbeliggenhet er parken blitt til et
førsteklasses naturparadis og hjemmet til lyserøde
flamingoer og forskjellige fuglearter. Området er også et
tilfluktssted for forskjellige krokodiller, samt den sjeldne
neshorniguanen. Her vokser det over 100 plantearter,
hvorav de fleste er endemiske.

Deretter blir det lunsj og mulighet til å ta en dukkert i de
naturlige svovel-«bassengene». Dere besøker også
Taino-hulene i Las Caritas. Innen dere blir kjørt tilbake til
Barahona, kjører dere i tillegg til grensen av Haiti og
besøker et lokalt marked i Malpasse.

Utflukt 4: Mines of Larimar

Dere kjører langs en vakker kystvei til den sørlige delen
av Barahona og derfra videre opp i fjellene til den eneste
Larimargruven i verden. Den dominikanske republikk er
nemlig det eneste landet i verden hvor man kan finne
denne dyrebare steinen. Steinen ble først oppdaget i
1974, da en dominikansk minearbeider tok et par prøver

til en gullsmed. Han var så forbløffet over steinens
lyseblå farge, at han gav den navnet «Larimar». Mange
forskjellige typer smykker blir laget av denne vakre
steinen.

I gruven får dere muligheten til å snakke med
gruvearbeidere og til og med se om dere selv klarer å
finne steinen. Lunsjen serves i et privat hjem beliggende
direkte ved elva, med en naturlig «svømmebasseng» og
fossefall. På turen tilbake til hotellet kan dere nyte
naturen med de steinete strendende på
Barahona-halvøya og det vidunderlige turkisblåe havet.
Dere besøker i tillegg en Larimarbutikk.

Utflukt 5: Sierre Bahoruco og Cachot

På denne utflukten skal dere utforske den østlige delen
av nasjonalparken Sierra Bahoruco og den disete skogen
i fjellandsbyen Cachot. Med firhjulstrekkere kjører dere
opp til en utsiktplattform, hvorfra dere får en
spektakulær utsikt over strendene i Paraiso og elva
Nizaito. På veien besøker dere flere forskjellige
landsbruksplantasjer med kaffe, kakao og tropiske
frukter.

Dere vil komme på en stigning på ca. 1400 moh og
befinne dere midt i en kald, tropisk tåkeskog som er
hjemstedet til over 45 endemiske fuglearter. Dere spiser
lunsjen her i dette fascinerende fugleparadiset og går
deretter den korte veien til landsbyen Cachot, hvor dere
får møte de lokale innbyggerne som fremdeles bor her på
den tradisjonelle måten uten elektrisitet og lys. Dere går
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også gjennom regnskogen i Paraiso og når til landsbyen
Villa Nizao, beliggende i en frodig dal, der lokale bønder
dyrker appelsiner, kokosnøtter og mangoer. Her får dere
tid til å bade i elva.

Transfer og entréer er inkludert på alle utfluktene.

Måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Casa Bonita

Dag 6: Barahona - Santo Domingo - San
Juan, Puerto Rico
Dere blir kjørt til flyplassen i Santo Doming. Herfra flyr
dere videre til San Juan i øygruppa Puerto Rico.

I San Juan får dere god tid til å oppleve den hyggelige,
gamle bydelen. Byen ble grunnlagt i 1508 av Juan Ponce
de Léon som var Puerto Ricos første guvernør. I dag er
Puerto Rico et territorium under USA og har en moderne
storby med 1,6 millioner innbyggere. Sentrum er preget
av høyhus, mens man finner de gamle bygningen omkring
havnen.

Måltider: Frokost
Overnatting: Hilton Caribe

Dag 7: Avgang med Celebrity Summit
fra San Juan
Dere har meste av dagen til fri disposisjon til å utforske
San Juans gamle bydel, innen dere først på kvelden går
om bord på cruiseskipet Celebrity Summit som seiler
dere til det sørlige Karibia.

Måltider: Middag
Overnatting: Celebrity Summit

Dag 8: Til sjøs
Dere har en hel dag på sjøen til å nyte de mange
fasilitetene om bord på skipet. Luksusskipet Celebrity
Summit gikk gjennom en stor «makeover» i mars 2016.
Her kan man spise et bedre måltid på flere forskjellige
restauranter, unne dere en spabehandling på Canyon
Ranch SpaClub, ta en økt på treningssenteret, slikke sol
på takterrassen, eller slappe av ved svømmebassenget.
Mulighetene er mange!

Overnatting: Celebrity Summit

Dag 9: Bridgetown, Barbados
Barbados byr på solrike dager, sommer og flotte
sandstrender. Øya er den mest solrike og minst regnfulle
i området og tiltrekker turister med sine optimale
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muligheter for vannsport, dykking ved korallrevene og et
livlig natteliv.

Den engelske kolonitiden er fortsatt synlig på Barbados,
spesielt i hovedstaden Bridgetown, hvor man finner flere
vakre bygninger i britisk stil. Øya var ubebodd da britene
bosatte seg her i 1627 med deres sukkerplantasjer. Det
var først i 1966 at Barbados fikk sin selvstendighet.

Måltider: Alle måltider
Overnatting: Celebrity Summit

Dag 10: Castries, St. Lucia
St. Lucia betegnes av mange som Karibiens mest
autentiske øy. Den tidligere franske øya gjemmer på
vakre naturskatter i den tette regnskogen som dekker
det meste av St. Lucia. Rundt på øya finner man små,
hyggelige byer der de lokale lever livet i deres eget
tempo og tar imot besøkende med et åpent sinn.

Castries er hovedstaden med mange kulturelle
severdigheter. Beveger man seg vekk fra byen, finner en
mange vakre sandstrender langs hele vestkysten.

Lengre mot sør ligger St. Lucias varetegn, nemlig de to
fjelltoppene Grand Piton og Petit Piton, også kjent som
Pitonene. De troner som to klippestatuer utover Det
karibiske hav.

Måltider: Alle måltider

Overnatting: Celebrity Summit

Dag 11: St. John's, Antigua
Antigua utgjør størstedelen av øystaten Antigua &
Barbuda. Øya ligger 40 km sør for Barbuda og har
omkring 65.000 innbyggere. Halvparten bor i
hovedstaden, Saint John's.

St. John's er en livlig by med et fascinerende mylder av
trange gater som snor seg opp mot katedralen med de
sølvglitrende spirene. Området ved vannet oser av en
travel atmosfære blant et spennende utvalg av barer og
kaféer. Slapp av med en god drink i hånden!

Måltider: Alle måltider
Overnatting: Celebrity Summit

Dag 12: Basseterre, St. Kitts
Saint Kitts er den ene av de to øyene som utgjør landet
St. Kitts og Nevis. Det bor ca. 35.000 på øya, som også
huser landets hovedstad, Basseterre, hvor skipet legger
til. Som mange andre karibiske øyer er de fleste
innbyggerne etterkommere av de afrikanske slavene som
jobbet i sukkerplantasjene under det engelske
herredømmet.

Ta en spasertur rundt i den pittoreske hovedstaden med
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de hvite husene i engelsk kolonistil som omkranser det
ottekantende torget i sentrum, designet etter Picadilly
Circus i London. Man kan også ta en tur til fortet
Brimstone Hill, som er et viktig landemerke med en
fantastisk utsikt.

Måltider: Alle måltider
Overnatting: Celebrity Summit

Dag 13: Charlotte Amalie, St. Thomas
I dag ankommer dere byen Charlotte Amalie på St.
Thomas med sine ca. 18.500 innbyggere. Det kan være
vanskelig å forestille seg at dette engang var Danmarks
neststørste by, kun overgått av København. Da De
amerikanske Jomfruøyer var en del av Danmark, under
navnet Dansk Vestindia, ble øyene brukt til å dyrke
sukker og krydderier som ble fraktet til København og
solgt på markeder. Byen ble oppkalt etter Dronning
Charlotte Amalie som var gift med Kong Christian V.

I byen er det mange spor etter den danske kolonitiden.
Flere steder vil dere se at gatene har danske navn, flere
bygninger og trapper er bygget av dansk murstein som
ble fraktet fra København som ballast på de tomme
handelsskipene som skulle hente varer hjem til Danmark.

Charlotte Amalie på St. Thomas, St. Croix og St. John er i
dag et amerikansk territorium og en yndet
feriedestinasjon for både amerikanere og dansker. Øya
er også kjent for sine tollfrie shoppingmuligheter, med

varer som smykker, brennevin, importert porselen og
krystall.

Måltider: Alle måltider
Overnatting: Celebrity Summit

Dag 14: Avreise fra San Juan, Den
dominikanske republikk
Etter ankomst San Juan er det på tide å ta farvel med
Karibien etter et fantastisk eventyr på noen av de mest
unike øyene i Det karibiske hav. Det blir arrangert
transfer til flyplassen.

Måltider: Frokost

Dag 15: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.
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Reiseperiode Oktober - april  2019 - 2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Innvendig lugar
34 748,00 NOK

Utvendig lugar
36 198,00 NOK

Balkonglugar
40 048,00 NOK
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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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r, inkludert skatter og avgifter

7netters cruise med Celebrity Summit

2netter på Hostel Nicolas de Ovando***** i Santo
Domingo, inkl. frokost

2netter på Casa Bonita i Barahona

1natt på Hilton Caribe**** i San Juan

2utflukter/dagsturer i Barahona, inkl. lunsj

Halvdagsbyvandring med lokal guide i Santo
Domingo

Alle måltider og underholdning om bord på Celebrity
Summer

Flyplasstransfer i Santo Domingo

Privat transfer fra Santo Domingo til Barahona t/r

Flyplasstransfer i San Juan

Evt. utflukter i San Juan og på cruise

Øvrige måltider som ikke er beskrevet i
reiseplanen

Reiseforsikring

tel:23102380
https://www.benns.no/karibien/kultur-regnskog-cruise-i-karibien-14477?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/karibien/kultur-regnskog-cruise-i-karibien-14477%3E

