PROGRAM: FRA NEW YORK TIL REYKJAVIK MED CELEBRITY SUMMIT

CRUISE FRA NEW YORK TIL REYKJAVIK MED
CELEBRITY SUMMIT
14 frokoster, 14 lunsjer og 12 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo og Ankomst New York
Lunsj
Vi reiser fra Oslo på formiddagen og ankommer New York ca kl 14 lokal tid.
Vi blir hentet på flyplassen og kjørt til hotellet vi skal bo på. Etter dette blir det avslapping
og oppdagelser på egenhånd før de som ønsker møtes i hotelllobbyen for å finne et sted å
spise sammen, ellers gjør man akkurat som man vil.
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New York er en av verdens mest populære byer. Et sydende hav av gule taxier, enorme
lysreklamer og yrende folkeliv. Gå gjennom gatene med bohemer, filmstjerner og wannabes.
I sikksakk mellom svette, svarte soulbarer, rå grafitti og sprø påfunn. Svimlende skylines,
verdenskunst og all verdens kulturer som nekter å bli satt i bås. New York har alt!
New York kalles gjerne «The Big Apple» eller «byen som aldri sover». Og som vi alle vet,
kjært barn har mange navn. New York byr på en overflod av attraksjoner, liv og røre, god
mat, show og musikaler og uendelig med shopping.
New York City er en svært stor by, men er likevel enkel å manøvrere seg frem i. Ikke minst
gjelder det Manhattan. Manhattan består av avenyer som strekker seg sør–nord, og
kryssende gater (streets) som går i retning øst–vest. Alle avenyer og gater har nummer i
stedet for navn, dvs. at du enkelt kan telle deg til riktig gate eller riktig aveny.

Dag 2

New York og heldagsutflukt
Frokost, lunsj
Denne dagen skal vi innom destørste severdighetene. Da man jo ikke kan få alt inn like
grundig, så blir dette en smakebit på hva denne fantastiske byen har å by på! Her skal vi
innom Lincholn Center med Metropolitan opera, Central Park og Harlem, Rockefeller
Center, Empire State Building, Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, New Yorks
finansielle distrikt, 9/11-monumentet og Ground Zero. Vi vil også stoppe ved FN-bygningen
og Times Square.
Her blir det også lunsj, og for de som ønsker så samles vi til middag på kvelden

Dag 3

Ombordstigning på Celebrity Summit
Frokost, lunsj, middag
Etter å ha spist frokost på hotellet bærer det ut til Cape Liberty hvor Celebrity Summit
ligger og venter på oss.
Vi sjekker inn, får lugarene og finner oss til rette. Før skipet seiler er det en obligatorisk
sikkerhetsøvelse. Etterpå møtes vi for å ta en felles skål før vi drar ut på eventyr.

Dag 4

Til sjøs
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Frokost, lunsj, middag
Bruk gjerne dagen til å finne ut av alle aktivitetene som faktisk tilbys ombord. Her kan du
være med på alt fra spinningtimer til kor, serviettbrettekurs eller hva med å ta en time på
spa? Her blir det ikke et kjedelig øyeblikk! Men om du bare vil slappe av og hvile øynene på
horisonten eller lese ei god bok, er det selvsagt opp til deg.
Tips: Prøv en av spesialrestaurantene til lunsj eller middag

Dag 5

Halifax, Nova Scotia
Frokost, lunsj, middag
Det er mye å se og gjøre i Halifax, en av Nova Scotias viktigste destinasjoner. Det kan skilte
med en pittoresk beliggenhet ved sjøen med mange muligheter for å komme seg ut på
vannet og mange topp attraksjoner. Besøkende kan også se frem til å dykke ned i en
fantastisk mat- og bryggescene blant en lang liste med andre alternativer.
Art Gallery of Nova Scotia åpnet for over hundre år siden, og er i dag det største
kunstmuseet i provinsene i Atlanterhavet med en permanent samling på mer enn 17 000
verk fra hele verden.
Halifax Citadel. Festningen på toppen av Citadel Hill gir en fantastisk panoramautsikt over
Halifax sentrum, havnen og Atlanterhavet. Den stammer fra 1856 da den ble bygget for å
forsvare byen mot angrep, og i dag er den et nasjonalt historisk sted og museum. Besøkende
kan lære mer om nøkkelrollen det hadde i Halifax' historie og fremtid gjennom turledere i
historisk korrekte kostymer.
Alexander Keith's Brewery er et av de eldste kommersielle bryggeriene i Nord-Amerika,
med nesten 200 års historie. Det er oppkalt etter en skotsk innvandrer som viet sitt liv til å
brygge øl, i dag kjører det fortsatt på de samme verdiene hans, noe som resulterer i spesielt
smakfulle øl samt en avslappet atmosfære for sosialt samvær.
Opplev byens rike maritime historie på Maritime Museum of the Atlantic. Du kan nyte
utsikten over havnen sammen med en samling modellskip, mindre vannscootere, fotografier
og andre gjenstander, så vel som den populære utstillingen Titanic-katastrofen. Den
dokumenterer byens rolle i katastrofen med en påminnelse om de 150 ofrene som er
gravlagt her i Halifax hvor redningsinnsatsen ble fokusert

Dag 6

Til sjøs
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Frokost, lunsj, middag
Denne dagen tilbringer vi til sjøs, så nå kan du virkelig nyte alt det flotte skipet har å by på.
Du velger om du vil ha frokost på den private balkongen din, fra buffeten eller i à-la-carte
restauranten.
Bruk gjerne også dagen til å finne ut av alle aktivitetene som faktisk tilbys om bord.

Dag 7

St John's, New Foundland, Canada
Frokost, lunsj, middag
St. John's er den største byen og hovedstaden i provinsen Newfoundland og Labrador i
Canada. Byen ligger på den østlige kanten av halvøya Avalon på Newfoundland. Med 165
000 innbyggere (med forsteder), er byen den 20. største i landet. Byen var den første som
ble grunnlagt av engelskmenn i Nord-Amerika. Fra 1500-tallet var byen viktig for
europeiske fiskere, og byen ble offisielt opprettet som koloni i 1583.
En av Nord-Amerikas største sportsbegivenhet er Saint Johns Regatta. Den finner sted
hvert år på Quidi Vidi-sjøen ved byen St. John's i Newfoundland.

Dag 8

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Lyden av bølgeskvulp og en behagelig gynging har gitt oss en god natts søvn, og vi våkner
opp til en ny sjødag ombord. Les en god bok på dekk, nyt en lang lunsj i restauranten eller
skjem deg bort i skipets spa.
Det er livemusikk på dekk, du kan spille bingo i teateret, gå på forelesninger eller delta på
quiz. Vil du være mer aktiv, kan du bli med på dansekurs i forskjellige dansestiler, eller det
blir arrangert turer bak kulissene for den som er interessert i cruiselivet.

Dag 9

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Nyt dagen og alt skipet har å by på!
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Dag 10

Qaqortoq, Grønland
Frokost, lunsj, middag
Mange anser Qaqortoq som en av de vakreste byene på Grønland på grunn av sine fargerike
hus og nydelige omgivelser. Byen er den største på Sør-Grønland, med ca. 3000
innbyggere, og er lett å utforske til fots.
I Qaqortoq ligger Grønlands eldste fontene, denne er fra 1928 og ligger i byens gamle
sentrum. I sentrum av byen ligger også Qaqortoq Museum, som ligger i den eldste
bygningen i byen. Denne bygningen er også fredet.
Byen har et stort, iøynefallende bibliotek, som er et stort, gult hus med grønt tak.
Biblioteket heter «Det gule bibliotek». Her kan innbyggerne låne både bøker, blader og cder, samt bruke bibliotekets pc-er til internettbruk.
Det mest iøynefallende kulturinnslaget i Qaqortoq er nok en serie med ca. 50 forskjellige
skulpturer som finnes rundt i byen. Dette kunstprosjektet kalles «Sten og Menneske», og ble
startet i 1993 av den lokale kunstneren Aka Høegh. Skulpturene varierer rundt det å få fram
menneskeansikter i stein, og nesten hvert år kommer ulike kunstnere fra Grønland, Island,
Danmark, Norge, Sverige og Finland for å lage nye skulpturer.
Litt utenfor byen ligger ruinene av Hvalsey kirke, som er et av denne regionens viktigste
ruiner. Denne ligger innerst i fjorden, ved Qaqortukulooq (Hvalsey), og fra Qaqortoq er det
ca. 20 minutter med båt, eller 8 timer til fots hit. Qaqortoq kommune arbeider også med å
få denne kirkeruinen inn på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder, fordi er
det eldste bevis som finnes på møtet mellom inuittfolket fra nordvest og nordboerne fra
sydøst.

Dag 11

Prins Christian Sund (gjennomseiling)
Frokost, lunsj, middag
I dag kan du gjøre deg klar for en flott naturopplevelse! Prins Christians sund, eller
Ikerasassuaq på grønlandsk, ligger øst for Grønlands sydspiss Kapp Farvel og strekker seg
100 km med en bredde på 500 m på trangeste fra Danmarkstredet i øst, til Davisstredet i
vest. Sundet har en fantastisk panoramautsikt med høye spisse tinder, isbreer, og isfjell.
Sundet er oppkalt etter prins Christian Frederik (senere Christian 8.). Tidevannsstrømmen i
det lange og smale farvannet er så kraftig at mindre båter kun kan passere ved fjære sjø
(fallende vannstand). Den eneste bosettingen ved sundet er Aappilattoq.
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Dag 12

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Delta på en forelesning, lær mer og stedene som står for tur eller les deg gode boken du
aldri fikk tid til hjemme.

Dag 13

Akureyri, Island
Frokost, lunsj, middag
Akureyri ligger i fjorden Eyjafjörður helt nord på Island, og byen blir også regnet som
"hovedstaden i nord". Byen ligger kun 100 kilometer fra den arktiske sirkel, og er Islands nest
største med ca. 17,800 innbyggere.
Akureyri et er et viktig fiskerisenter og havn, men i de siste årene har turisme, industri og
studenter som tar høyere utdanning tatt over som viktige næringer. Cruiseturismen er
meget viktig for byen, som også har sin egen flyplass.
Noen av de største fiskeindustrigigantene har hovedkontor her, samt at det også er her de
brygger Islands lokaløl - Kaldi.

Dag 14

Isafjordur, Island
Frokost, lunsj, middag
Ísafjörður er en liten by nordvest på Island, og største bosetningen i Vestfjordene. Med sine
2600 innbyggere er det en av de få bosetningene i Vestfjordene som er stor nok til å bli
betegnet som en by. Men her har det bodd folk lenge! Fjorden ble først bosatt på 800tallet, og her finner du også Islands eldste hus som ble bygget i 1734, og ellers også øyas
eldste bevarte tømmerhusbebyggelse.
Fram til 1980-tallet var Ísafjörður en viktig fiskerihavn, men etter en nedgang i fiskeriet og
monopolisering fra større fiskeribedrifter i Reykjavik har byen hatt en betydelig nedgang i
folketall. Nå er det for alvor turismen som står for arbeidsplassene, med flere hoteller og
muligheter for et mylder av turer, som hvalsafari, turistfiske, fotturer, etc.

Dag 15

Reykjavik, Island og hjemreise
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Frokost
Cruiset har kommet til siste dag og etter frokost sjekker vi ut av skipet og begir vi oss mot
flyplassen og hjemreise.
**Mulighet for forlenging av opphold**
Dersom du ønsker å være lengre på Island har Reykjavik plenty å by på!
I verdens nordligste hovedstad, Reykjavík, er det varmen og gjestfriheten som bryter isen.
Kjenn byens puls, nyt av dens spennende og rikelige kultur- og fornøyelsestilbud eller opplev
noen av de fantastiske severdighetene som finnes innen et par timers avstand.
Reykjavík har et spennende og variert kultur- og fornøyelsestilbud. Her er alt fra koselige
puber og førsteklasses restauranter til fartsfylte dansepalass og hete diskotek, hvor dansen
varer ut i de små timer. Den kulturinteresserte finner et bredt tilbud av museer, gallerier,
konserter, teater-, opera- og ballettscener.
Ingolf Arnarsson slo seg ned i Reykjavík 874 som den første nybyggeren på Island, da han
kom til Island fra Norge som fredløs. Byen fikk ikke bystatus før på 1700-tallet, tidligere
hadde Reykjavík bare vært en liten fiskerlandsby. Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1786.
Alltinget (Alþingi) ble gjenopprettet i Reykjavík i 1845 og flyttet til det nye huset,
Alþingishúsið, i 1881.
Den eldste, sentrale delen av Reykjavík virker mer som en småby enn en internasjonal
hovedstad, med sine lave trehus og avslappede atmosfære. Andre deler er hypermoderne,
med shoppingsentre og forretningsbygg i stål og glass, og minner en på at Reykjavík er en
forholdsvis ny by, uten storslåtte historiske bygninger og monumenter som mange andre
hovedsteder.
Byens naturlige sentrum er torget Austurvöllur, i det som kan kalles Gamlebyen, som grovt
sett er området mellom havnen, innsjøen Tjörn og den nord/sørlige Lækjargata. Her ligger
både parlamentet og domkirken, og midt på torget står en statue av den islandske
selvstendighetsforkjemperen Jón Sigurðsson.
** forlengelse mot tillegg i pris basert på hotel og eventuelle flytillegg
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