PROGRAM: CRUISE TIL NEW ORLEANS OG
MEXICO MED JAZZFESTIVAL
13 frokoster, 12 lunsjer og 13 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo og ankomst Miami
Middag
Vi reiser fra Oslo om morgenen og kommer til Miami om ettermiddagen. Her møter vi
guiden vår som tar oss med til hotellet. Pakk ut, slapp av, sjekk ut nærområdet eller ta en
forfriskende dukkert i bassenget.
Vi bor på Fairwind Hotel, som ligger rett ved verdenskjente Ocean Drive med sine mange
barer og restauranter. Like i nærheten av hotellet finner du et stort utvalg av butikker med
internasjonale merker, så her er det nok å ta seg til!
De som ønsker kan bli med vår reiseleder for en felles middag.
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Dag 2

Miami og utflukt
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi få oppleve Miami! Guiden tar oss med på en byrundtur hvor vi blant annet skal
besøke Lille Havana med hovedgaten Calle Ocho, Art Deco-distriktet på South Beach,
luksusområdet Coconut Grove og mye annet spennende. Program og tid avhenger av
trafikken i Miami, som tidvis kan være en utfordring.
Miami har i de siste årene utviklet seg til å bli en pulserende storby med høy kjendisfaktor og
vakre strender. Miami ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet og er i dag Floridas mest
berømte badesteder. Miami Beach er en egen øy adskilt fra resten av Miami av en bukt, med
flere broer over til fastlandet. De fleste kjendiser med litt selvrespekt frekventerer Miami
minst én gang i løpet av året, hvor de slapper av på byens mange luksushoteller og sørger
for å bli sett på byens «hotte» klubber. I butikkene på Lincoln Road Mall og langs Ocean
Drive er det lett å la seg rive med – shoppingen her slår det meste.
Miami er også MYE mer enn glatte kjendiser og dyre hoteller. Byen i seg selv er ekstremt
internasjonal og har en stor andel latinamerikanere og eksilcubanere. Det merkes i byens
rike og varierte restaurantbilde og kulturliv.

Dag 3

Innsjekk på Celebrity Equinox
Frokost, lunsj, middag
Etter en rolig morgen sjekker vi ut fra hotellet og kjører til Fort Lauderdales cruisehavn,
Port Everglades, hvor Celebrity Equinox venter. Vel om bord nyter vi en sen lunsj og finner
oss til rette i lugaren som skal være vårt hjem de neste 12 dagene.Klokken 15.30 kaster
skipet loss og eventyret begynner.
Før middag inviterer reiselederen til velkomstmøte og en drink i en av skipets hyggelige
barer.

Dag 4

Key West
Frokost, lunsj, middag
Skipet legger til om morgenen kl. 08.00 og har avgang igjen kl. 17.00.
Når du ankommer Key West føles det nesten som om du er i Karibien. Faktisk ligger Cuba
bare i underkant av 15 mil unna, så her er atmosfæren nesten mer karibisk enn amerikansk.
Key West er en sjarmerende småby som med sin karibisk-amerikanske atmosfære har lokket
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til seg både kunstnere og eventyrere i mange år. Blant annet bodde den amerikanske
forfatteren Ernest Hemingway her på 1930-tallet. Det finnes selvfølgelig også flere
hyggelige restauranter og spisesteder i området. Skipet legger til midt i byen, så har er det
bare å ta på seg skoene for en liten utflukt på egenhånd. Et populært mål å besøke er stedet
som viser USAs sydligste punkt.
Gå ikke glipp av muligheten til å smake en Orginal Key Lime Pie mens du er her! Denne
verdenskjente limepaien er på menyen til et hvert serveringssted med respekt for seg selv. I
tillegg selges det «key lime» varianter av det meste man kan tenke seg mellom himmel og
jord.

Dag 5

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Femte dagen på vårt fargesprakende karibiske eventyr tilbringer vi til sjøs. Du velger om du
vil ha frokost på den private balkongen din, i buffeten eller á la carte-restauranten.
Bruk gjerne også 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 krokket på gressplenen
på dekk 15. Her blir det ikke lett å finne 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.

Dag 6

New Orleans
Frokost, lunsj, middag
Skipet legger til om morgenen kl. 08.00 24. april og seiler igjen kl. 14.00 26. april.
Nå har vi ankommet New Orleans, selve krondiamanten på dette cruiset!
Vi har hele to og en halv dag til å utforske denne fantastiske byen, som syder over seg av
musikk og kultur. Skipet ligger som hotell midt i byen, rett ved French Quarters, og her kan
man komme og gå som man selv ønsker.
Med beliggenhet ved Mississippi-elvens utløp i Mexico-gulfen, har New Orleans gjennom tre
århundrer vært et viktig knutepunkt for handel og kulturutveksling mellom forskjellige
folkeslag. Utøvelsen av afrikanske musikalske tradisjoner rundt det sentrale torget Congo
Square i den idag historiske bydelen French Quarter, samt oppblomstringen av musikalske
klubber, gjør at New Orleans ofte regnes som arnestedet for musikksjangeren jazz.
New Orleans er kjent for musikk, god mat og sin «southern hospitality». Oppholdet i New
Orleans er akkurat når startskuddet går for den årlige New Orleans Jazz & Heritage Festival.
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Byen syder av musikk, ikke bare jazzkonserter som arrangeres i den historiske «Mid City»
delen av byen, festivalen er også utvidet til en presentasjon og hyllest av kultur og musikk
fra hele Louisiana. Ingenting er mer perfekt da enn å ha et skip som en rolig og sentral base
for å utforske New Orleans!
Selve festivalen foregår på Fair Grounds i bydelen Gentilly. Dette er en enorm
veddeløpsbane hvor du finner mange forskjellige scener salgs og matboder. Her er det
kjempestemning! Billetter kjøper du nede i sentrum, og du får da transport og dagsbillett så
kan du gå rundt og utforske de forskjellige tilbudene og konsertene på egenhånd.
Dersom du ikke ønsker å tilbringe dagen på arenaen, er det nok som skjer rundt i byen også!
Her er det pop up-konserter og fantastisk mat overalt! De originale og mest levende
jazzklubbene finner du i Frenchman Street.
Hvis det finnes et eget kjøkken for USA, så må det være den lokale maten du får i Louisiana.
Gjennom århundrer har innvandrere fra forskjellige kulturer og nasjoner, ikke minst
afrikanske slaver og franske immigranter, bidratt til at denne sørstaten har fått sin ‘Louisiana
cooking’. Louisiana cooking er bruddstykker av kreol-kjøkken og Cajun-kjøkken. Opprinnelig
gikk det førstnevnte for å være litt finere, siden det ble utviklet av afrikanere som laget
maten hos rike plantasjeeiere. Cajunkjøkkenet var jo «bare» bondekost med franske aner.
Louisiana-maten kjennetegnes ved å være sterk, uten at den på noen måte kan
sammenlignes med maten du f.eks. får i India. Paprika, chili, selleri, løk og ikke minst hvitløk,
er nærmest obligatoriske ingredienser i den lokale maten i New Orleans. Krydrete
cajunpølser eller kreps kokt i kajunkraft med poteter og maiskolber er et must. Og selvsagt
må du smake retten som personifiserer maten i New Orleans, nemlig Jambalaya – en
tallerken med reker, kylling, skinke, ris og de alltid tilstedeværende ingrediensene selleri, løk
og chili.

Dag 7

New Orleans
Frokost, lunsj, middag

Dag 8

New Orleans
Frokost, lunsj, middag
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Dag 9

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Lyden bølgeskvulp og en behagelig gynging har gitt oss en god natts søvn, og vi våkner opp
til en ny sjødag om bord. Les en god bok på dekk, nyt en lang lunsj i restauranten eller
skjemme deg bort i skipets spa.
På sjødager serveres det også en deilig lunsj i skipets hovedrestaurant.
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 10

Costa Maya, Mexico
Frokost, lunsj, middag
Skipet legger til om morgenen kl. 11.00 og har avgang igjen kl. 19.00.
Halvøya Costa Maya er et sjarmerende reisemål på grensen til Belize. Ettersom turismen
fortsatt er i startfasen, har Costa Maya spesialisert seg på å ta i mot cruisegjester. Allerede i
havnen i byen Mahahual, hvor skipet legger til, ligger det en liten shoppingby og et basseng
hvis du trenger å avkjøle deg litt. Vil du oppleve mer av det «ekte» Costa Maya, kan du dra til
en av de mange maya-ruinene fra 350-tallet e.Kr.
Costa Maya har også gode muligheter for dykking og snorkling. Et utfluktstips er også
Mayan Pavillion Park. Her er det blant mye annet et håndverkssentrum med mayakunst,
gode tradisjonelle restauranter, saltvannsbasseng, amfiteater og fantastisk shopping. I
cruiseområdet er det tilrettelagt med utallige barer, restauranter og butikker. Her kan du
også svømme med delfiner! En liten busstur unna kommer du til et lite bysentrum, hvor
restaurantene og barene ligger i kø på stranden.

Dag 11

Cozumel, Mexico
Frokost, lunsj, middag
Skipet legger til om morgenen kl. 07.00 og har avgang igjen kl. 17.00.
Cozumel ligger like utenfor kysten av Yucatan-halvøya. Øya var tidligere et hellig
valfartssted for mayaindianerne, men da de spanske conquistadorene smittet de innfødte
med kopper ble indianerne nesten utryddet.
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Cozumel lå i en søvnig dvale fra sjørøvertiden på 1700-tallet og fram til 1960-tallet, da
korallrevet utenfor øya ble kjent for å være ett av verdens beste dykkeparadiser. Siden den
gang har turismen vokst, men selv om Cozumel kan friste med vakre strender, den
sjarmerende byen San Miguel og noen interessante mayaruiner, er undervannslivet og det
eventyrlige korallrevet fremdeles øyas største attraksjon.
Cozumel er et reisemål som har noe for alle, og vi har hele dagen på å oppleve dette
karibiske paradiset. Ta en tur på stranden, drikk Margaritas i en av de livlige barene i San
Miguel, eller la deg friste av lokale suvenirer. Skipet tilbyr snorkle- og dykketurer, utflukt til
mayaruinen ved San Gervasio, seiltur med katamaran, ridetur på stranden og dypvannsfiske,
men også utflukter til fastlandet – blant annet til mayaruinene i Tulum og turistbyen Cancun.
Fergeturen mellom Cozumel og Playa del Carmen på fastlandet tar bare cirka 45 minutter
hver vei.

Dag 12

George Town, Grand Cayman
Frokost, lunsj, middag
Tidlig formiddag kl. 11.00 ankommer vi Grand Cayman. På grunn av korallrevet som
omslutter øya kan ikke skipet legge til kai, og transport mellom skipet og George Town
foregår med småbåter, kalt tendere, som går i skytteltrafikk hele dagen frem til skipet seiler
kl. 19.00.
Grand Cayman er den største av de tre øyene som tilhører Cayman Islands. Da Christoffer
Columbus oppdaget Cayman-øyene i 1503, kalte han dem Las Tortugas (skilpadder) på
grunn av alle skilpaddene han så i farvannet rundt øyene.
I dag er Grand Cayman først og fremst kjent som et skatteparadis og har mer enn 500
banker. Den mest populære turistattraksjonen er Seven Mile Beach – og med god grunn.
Her er sanden finkornet og vannet klart og rolig – perfekt for snorkling og andre
vannaktiviteter.
Men Grand Cayman har mer å by på enn strender og luksushoteller. I George Towns
historiske sentrum, mellom pastellfargede hus og Fort George som ble bygget av britene i
1780-årene, ligger Cayman Islands National Museum. Museet ligger i en av øyas eldste
bygninger, som tidligere har vært både fengsel, dansehall og postkontor.
Utforsk Grand Cayman på egenhånd, eller meld deg på en av utfluktene som arrangeres av
skipet. Du kan blant annet velge mellom svømmetur blant rokker i Stingray City,
nærkontakt med delfiner, besøk på en skilpaddefarm, seiltur og golf.
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Dag 13

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Cruiset nærmer seg slutten. Bruk den siste sjødagen til å fordøye alle inntrykkene fra cruiset
og de interessante havnene vi har besøkt.
Dersom du er av den litt mer rastløse typen, kan skipets velutstyrte treningssenter få ut litt
lopper av blodet. Her kan du være med på yoga- eller spinningtimer – eller ta treningen i
eget tempo. Det fins også badstue om bord, hvis du føler for å svette litt ekstra…

Dag 14

Ankomst Fort Lauderdale og hjemreise til Norge
Frokost
Etter en deilig bugnende frokost takker vi av for denne gang og møtes for å gå samlet av
skipet! Her venter vår buss som vil ta oss de ca 45 minuttene til Miami. Her sjekker vi inn og
begir oss på turen hjem.

Dag 15

Ankomst Norge
Vi ankommer Norge midt på dagen.
Vi takker for en flott reise med nye bekjentskaper, nye inntrykk og fordøye og kanskje noen
nye venner.
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