PROGRAM: STILLEHAVET, NEW ZEALAND OG AUSTRALIA MED CELEBRITY ECLIPSE

CRUISE TIL STILLEHAVET, NEW ZEALAND OG
AUSTRALIA MED CELEBRITY ECLIPSE
28 frokoster, 28 lunsjer og 27 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo
Lunsj, middag
Vi møtes på Gardermoen for avreise til New Zealand. Vi ankommer Dubai rundt midnatt, og
overnatter på hotell før vi fortsetter mot Auckland neste morgen.

Dag 2

Ankomst Auckland
Frokost, lunsj, middag
I Auckland blir vi hentet på flyplassen. Vi kommer om formiddagen, så hotellet er ikke klart
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for innsjekk ennå. Da drar vi rett og slett på en liten utflukt for å se nærmere på denne
spennende byen. Her er det viktig å holde seg i vigør sånn at vi kommer inn i døgnrytmen.
Etter turen sjekker vi inn på hotellet, får dusjet, skiftet og gjør oss klar til en felles middag.
Etter middag er det endelig tid til å slappe av, finne senga og få seg en god natts søvn.

Dag 3

Ombordstigning på Celebrity Eclipse
Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost på hotellet, utstrekk av kropp og sjel og litt avslapping, er vi klare for
ombordstigning på Celebrity Eclipse. Vi sjekker inn oss selv og bagasjen vår, og går om bord.
Etter innsjekk kan du legge fra deg håndbagasjen på lugaren og gå rett til lunsj. Det er alltid
sikkerhetsøvelse før skipet seiler. Dette er obligatorisk for alle gjester, og det vil bli gitt
informasjon når og hvor dette foregår.
Så er vi klare for å kaste loss og begi oss ut på et fantastisk eventyr! Vi samles på dekk for å
skåle ved utseilingen, og etterpå går vi til middag.

Dag 4

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi nyte skipet og alt det har å tilby. Du velger om du vil ha frokost på den private
balkongen din, i buffeten eller à la carte-restauranten.
Bruk gjerne også dagen til å finne ut av alle aktivitetene som faktisk tilbys om bord. Her kan
du være med på alt fra spinningtimer til kor, serviettbrettekurs. 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 5

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Etter et av verdens lengste flystrekk, og sikkert litt jetlag, er det greit å ha enda en dag i
totalt fred og ro. Det er dette sjødager er til for.
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Dag 6

Suva, Fiji
Frokost, lunsj, middag
En vennlig fijiansk velkomst og brede smil venter deg i dette tropiske paradiset som består
av 322 øyer syd i Stillehavet, med vakre strender, blå laguner og svaiende palmer. Kjent for
fantastiske solnedganger, krystallblått hav, fantastiske fossefall, kritthvite sandstrender og
uberørte regnskoger, tiltrekker Fiji seg tusenvis av besøkende hvert år.
Suva er hovedstaden og den største storbyen på Fiji med en befolkning på ca 100 000.
Suva kan skryte av å ha representasjon for alle de store innfødte Stillehavsgruppene, og blir
noen ganger referert til som " New York of the Pacific". Byen er det økonomiske sentrum i
regionen, og også vert for University of the South Pacifics hovedcampus. Det har ført til en
tilstrømning av stillehavsmigranter som studerer, jobber og bor i byen og bydelene.
Vil du lære mer om Fiji, anbefaler vi en tur på Fiji Museum i Suva. Her kan du lære mer om
Fijis biologiske mangfold og den forhistoriske Lapita-kulturen, landets rike maritime historie,
lokale tradisjoner, kunst og kultur.

Dag 7

Lautoka, Fiji
Frokost, lunsj, middag
Lautoka er kjent som sukkerbyen på grunn av områdene med sukkerrørbelte. Lautoka Sugar
Mill ble grunnlagt i 1903, og er byens største arbeidsgiver. Bygget for Colonial Sugar
Refining Company av arbeidere fra India og Salomonøyene mellom 1899 og 1903, er det
rundt 1300 ansatte i dag. Andre næringer er tømmerfresing, plaggproduksjon, destilleri,
bryggeri, smykker, stålverk, fiske, klekkeri, husholdningsartikler, maling og konstruksjon.
Navnet på byen er avledet av to fijianske ord som betyr "spyd treff." Ifølge en muntlig
tradisjon oppsto navnet etter en duell mellom to høvdinger. Da den traff den andre, ble han
rapportert å ha ropt "Lau-toka!" ("midt i blinken!").
Den første kjente europeiske observasjonen av Lautoka-området fant sted
7. mai 1789. Kaptein William Bligh fikk øye på Lautokas kyster mens han gjorde sin episke
reise til Timor, i kjølvannet av mytteriet på Bounty.
I tillegg til sukkerrør byr Lautoka også på vakre strender og flere gode restauranter.
Vuda Point Marina er verdt å se. Nyt de hyggelige omgivelsene rundt marinaen, der du også
kan stille sulten eller nyte noe kaldt å drikke.
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Dag 8

Til Sjøs
Frokost, lunsj, middag
Celebrity Eclipse har et stort utvalg av aktiviteter ombord på sjødager. Her er mulighetene
mange, selv for deg med lopper i blodet. Skipet er også flott utsmykket med vakker
originalkunst, så her kan du gå rundt på din egen oppdagelsesferd. Få med deg lunsj i en av
de mange restaurantene, eller noen av de flotte showene som finnes om bord.
Ute er det full sommer, så hvorfor ikke utnytte muligheten på soldekket?

Dag 9

International Dateline og Pago Pago, Amerikanske Samoa
Frokost, lunsj, middag
Omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii, langt ute i det sørlige Stillehavet, finner
du øygruppen Amerikansk Samoa. På øya Tutuila ligger Pago Pago, som er hovedstaden med
knapt 12 000 innbyggere. Pago Pago er en vakker liten by i eventyrlige, tropiske omgivelser,
som kan ta pusten deg. Byens hovedindustri er derfor turisme, sammen med
tunfiskproduksjon, som beskjeftiger en tredjedel av øyas befolkning.
Jean P. Haydon Museum er verdt å få med seg, der man kan lære mer om øyas natur, kultur
og historie gjennom tidene. En vandretur til vulkanen Mount Alava er en fantastisk
naturopplevelse, men samtidig en krevende og svettedryppende ekspedisjon. Her betaler
man dessuten i amerikanske dollar.

Dag 10

Apia, Samoa
Frokost, lunsj, middag
Byen Apia ligger på nordkysten av den nest største øya, Opulu. Apia er den største byen på
Samoa med en befolkning på bare 38 000. Samoa ligger rett sør for ekvator og består av ni
stillehavsøyer som byr på imponerende natur med våtområder, et stort omringende
korallrev og det høyeste fjellet Mount Sili Sili på 1800 meter. Øygruppen er også rik på et
fantastisk dyreliv, der du i tillegg til flygehunder (flaggermus) og tropisk fisk kan oppleve et
enestående fugleliv.
Den skotske forfatteren av blant annet Skatteøya og Dr. Jekyll & Mr Hyde, Robert Louis
Stevenson, tilbrakte de siste fire årene av livet sitt på Samoa, og han eide en stor planteasje
på Opulu der han bodde. I dag er stedet et museum til ære for forfatteren, og ikke langt
unna, på toppen av Mount Vea, kan du besøke gravsteinen og samtidig nyte den vakre
utsikten over Aipa. Du kan også bade i havet. Ved Palolo Deep Marine Reservat kan du
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svømme ved det unike korallrevet i krystallklart vann og blant fisk i alle farger.

Dag 11

International Dateline og sjødag
Frokost, lunsj, middag

Dag 12

Nuku'Alofa, Tonga
Frokost, lunsj, middag
Tonga er Stillehavets eneste monarki og befinner seg midt på datolinjen. Befolkningen er
svært vennlige, og det er ikke underlig at James Cook kalte øyene for The friendly islands.
Nuku’alofa er hovedstaden på Tonga, men er ingen enorm og støyende storby, til tross for
at den som andre hovedsteder har vært under utvikling de senere årene. Det er derimot en
vennlig og flott hovedstad, med flere attraksjoner å vise til – i tillegg til vakker natur og
kritthvite strender.
Øygruppen består av 170 øyer, men kun 30-40 av dem er bebodde. Tonga deles i tre
hovedøygrupper: Tongatapu, Ha’apai, og Vava’u. Øyene i Tongatapu og Ha’apai er lave
koralløyer, mens øyene i Vava’u-gruppen er vulkanske med fjell.

Dag 13

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Nyt en lat, eller aktiv deilig dag til sjøs!

Dag 14

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag

Dag 15

Auckland, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
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Dag 16

Tauranga, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Tauranga ligger i hjertet av Bay of Plenty-regionen, ca 2,5 time fra Auckland. Dette er en av
New Zealands raskest voksende områder på grunn av mye sol og herlige strender.
De frodige parkene og gylne strendene på Tauranga gjør dette til et populært reisemål for
friluftsmennesker og vannsportsentusiaster. Her på New Zealands North Island finner du et
bredt spekter av muligheter for surfing, rafting, kiteboarding, fotturer og golf. Ta en
forfriskende dukkert i badehullene ved Kaiate Falls, som faller vakkert i kaskader over
klippene.

Dag 17

Napier, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Napier ble i 1931 nærmest jevnet med jorden. Grunnen var et av de verste jordskjelvene som
noensinne har blitt registrert på New Zealand. Skjelvet målte 7,9 på Richters skala. Byen ble
på to år gjenreist, og arkitekturen på den tiden var sterkt preget av art deco. Derfor har
Napier i dag en av de mest komplette samlingene av art deco-bygninger, og resultatet er
spektakulært.
Her kan man ta en guidet byrundtur, eller ta en spasertur på egen hånd. Det er mye å se på.
Mens du først er her ville det vært synd og ikke ta turen innom et par av New Zealands
vingårder. Noen av landets beste ligger i denne regionen.

Dag 18

Picton, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Picton er en travel liten småby, populær både blant nasjonale og internasjonale turister. Som
knutepunktet mellom øyene øverst i Shakespeare-bukta, er det her du finner alle fergene
som bringer øyene sammen med frakt av biler, varer og passasjerer. Mange lokale tilbringer
langhelger her og nyter av byens mange restauranter og barer.
Fra Picton kommer du deg til Marlborough vinregion som ligger lenger inn i landet.
Regionen er verdenskjent for sin store produksjon og eksport av Sauvignon Blanc, men også
for Marlborough-sundene som har et rikt marin og dyreliv. Her finner du blant annet fem
arter delfiner, spekkhoggere, knølhvaler, seler, pingviner og sjeldne fuglearter.
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Dag 19

Wellington, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Helt sør på Nordøya ligger Wellington, som av Lonely Planet nylig ble kåret til “den kuleste
lille hovedstaden i verden”.
Wellington er hovedstaden i New Zealand og landets nest største urbane område.
Byen er kjent for sine bygninger og museer, den nyeste attraksjonen er landets
nasjonalmuseum Te Papa, som betyr “Vår plass”. Her får du et godt innblikk i New Zealands
historie og kultur. Mye av Ringenes Herre-filmene ble også spilt inn i området rundt byen. Ta
den historiske banen opp til den botaniske hagen, for vakre omgivelser og flott utsikt.

Dag 20

Christchurch, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Christchurch er New Zealands nest største by med sine 340 000 innbyggere. Den ligger på
Sørøya og kalles også ”Garden City”. Byen lever opp til navnet sitt - prisbelønte
Christchurch Botanic Gardens har en av landets fineste samlinger av eksotiske og lokale
planter.
Christchurch ble i 2011 rammet av et stort jordskjelv. Mye av bysentrum med sin neoklassiske arkitektur ble ødelagt, men byens sjel er fortsatt intakt, og den standhaftige
befolkningen gir aldri opp. Nye og innovative butikker og bedrifter spretter opp samtidig
som byen gjenoppbygges. Det er fortsatt en vakker by hvor man kan sykle langs elven, bo på
komfortable hotell og spise på gode restauranter.

Dag 21

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.
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.

Programmet sist oppdatert 15. mars 2021, 17:46
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-stillehavet-new-zealand-australia-celebrity/

Dag 22

Dunedin, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Dunedin er den nest største byen på New Zealand. Den ble grunnlagt av skotter i 1848 og
oppkalt etter det gæliske navn på Edinburgh (Duneideann). Her finner du viktoriansk
arkitektur i flotte omgivelser, og den gamle jernbanestasjonen er et godt eksempel, den
ligner mer på et slott enn en stasjon.
En kuriositet i byen er en av verdens bratteste gater! Ta en tur til Baldwin Street, og vær
glad det ikke hålkeføre... Andre tips er et besøk på Cadbury sjokoladefabrikk eller Speight's
Brewery, hvis sjokolade og øl lyder fristende. Byen har også en vakker botanisk hage som er
verdt et besøk.

Dag 23

Dusky, Doubtful og Milford Sounds, New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Denne dagen cruiser vi gjennom noen av New Zealands vakre og verdenskjente fjorder.
Fiordland National Park inkluderer Milford, Dusky og Doubtful Sound, og er et av de mest
dramatiske og vakreste stedene på New Zealand. Området har blitt formet av isbreer over
hundretusenvis av år, og resultatet er eventyrlig.
Dusky Sound: kl. 09.00-10.00
Dusky Sound er en av de mest komplekse fjordene på New Zealands sørlige kyst. Stedet er i
dag kun tilgjengelig ved å fly over, eller ved å ankomme med båt. Gjennom hele seilasen vil
det bli guidet over anlegget.
Doubtful Sound: kl. 12.00-13.00
Ofte referert til som “Sound of Silence”, er Doubtful Sound en rolig og inspirerende
destinasjon som er kjent for sine fossefall, fjell og sjeldne havliv.
Milford Sound: kl. 17.00-18.00
Milford Sound ble av Rudyard Kipling beskrevet som verdens åttende underverk, og hvis du
tar en flytur over området kommer du til å forstå hvorfor. Fjellveggene stiger rett opp fra
fjordens mørke vann, fjelltoppene er himmelhøye og enkelte av fossefallene er så høye som
1000 meter. Når det regner i Milford Sound, noe det gjør ganske ofte, mangedobles
vannmengden i fossefallene og resultatet er spektakulært.
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Dag 24

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
På vei mot Australia og nye, spennende opplevelser. Dagen i dag benyttes om bord til det du
måtte ønske å gjøre – eller ikke gjøre.

Dag 25

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Siste sjødag! Rekk over alt du ikke har fått gjort eller oppdater sosiale medier sånn at de der
hjemme kan bli ekstra misunnelige. Litt av gleden ved å reise!

Dag 26

Newcastle, Australia
Frokost, lunsj, middag
I mange år har den australske havnebyen Newcastle, en to timers kjøretur nord for Sydney,
vært på randen av store ting. Kull, stål og tømmer var en gang byens livsnerver, men det
kulturelle, det gastronomiske og det kreative står nå i førersetet.
Newcastles tid er endelig kommet.
I dag har Australias nest eldste by mye å by på. Storslåtte surfestrender, historisk arkitektur
og et solfylt subtropisk klima er bare en del av byens sjarm. Her finnes fine restauranter,
hippe barer, eksentriske butikker, og en variert kunst- og kulturscene. Om du bare vil ligge
på stranden, er det flere å velge imellom.

Dag 27

Sydney, Australia - utsjekk og byrundtur
Frokost, lunsj
Siste morgenen ombord benyttes til å nyte en deilig frokost. Denne dagen er det ikke mulig
å få roomservice, men det er flere steder du kan nyte frokosten. Vi går samlet i land og
gjennom toll og immigrasjon, før vi møter vår guide som tar oss med på bussen for en
utflukt i Sydney. Her får vi dekket det meste av det Sydney kan by på i form av både kultur
og rekreasjon. Lunsj får vi også servert.
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Her blir det også en privat omvisning på Sydney Opera House.
Etter turen er det tid innsjekk på hotellet vi skal bo på, og middag blir
her på egen hånd. Hotellet ligger sentralt, så her er det flust av
muligheter.
Operahuset i Sydney er en av de mest særpregede og berømte bygninger fra 1900-tallet,
og et av de mest berømte arenaer for kunstneriske oppførelser i verden.
Operahuset er tegnet av den danske arkitekten Jørn Utzon og er plassert på Bennelong
Point i havnen i Sydney, med en park i sør og nær den enorme broen Sydney Harbour
Bridge. Bygningen og dens omgivelser er et ikon for Australia. For noen minner de runde
skjell-seksjonene om en flåte av hvite seilskip som man ofte ser i Sydneys havn. Bygningen
har omtrent 1000 rom, inkludert fem teatersaler, fem øvelsesstudioer, to hovedhaller, fire
restauranter, seks barer og tallrike suvenirbutikker.
Taket er konstruert av 1 056 000 hvit-glaserte granittfliser, importert fra Sverige.
Operahuset ble offisielt åpnet 20. oktober 1973.
Sydney har på 200 år utviklet seg fra å være en kummerlig britisk straffekoloni til en
internasjonal metropol og et av de mest populære reisemålene på den sørlige halvkule.
Sydney er ikke hovedstaden i Australia, men hovedstaden i den australske delstaten New
South Wales, har et varmt og solrikt klima året rundt, og masse spennende å oppleve! Byen
blir ofte nevnt når man skal kåre verdens beste by å bo i, og det er lett å forstå for en
vakrere by får man lete lenge etter.
Ikke minst er byens innbyggere usedvanlig joviale og pratsomme. Spesielt etter sommer-OL
i 2000 har Sydney opplevd en turistboom, og Sydneys fasiliteter er også blitt betydelig
bedre.
Sydney er en storby som har alt – strender, shopping, restauranter og massevis av heftige
opplevelser. Byen er også en fascinerende blanding av gammelt og nytt. På den ene siden
har du moderne skyskrapere av glass og stål og det verdensberømte Operahuset, og på den
andre siden bydelen The Rocks, der historiske bygninger ligger langs smale brosteinsgater.
Sentrale Sydney består av seks bydeler som alle har sitt særpreg. I City Centre ligger blant
annet det berømte Sydney Opera House og Circular Quay, havneområdet der båtene til for
eksempel Manly Beach går fra. The Rocks er den eldste bydelen med mange gamle
bygninger, museer, hyggelige restauranter og kafeer. Darling Harbour er et stort
havneområde med hoteller, shopping, restauranter og barer. I City South finner du
eksotiske Chinatown og mange billige overnattingssteder. Backpackere trives best i City
East, med områder som Kings Cross der du kan feste hele natten og shoppe billig og bra på
dagtid. Til City West kan du dra tidlig på morgenen for å besøke det store fiskemarkedet.
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Dag 28

Sydney, Australia og hjemreise
Frokost, middag
Denne dagen er på egen hånd.
Felles middag på kvelden før hjemreise.
Sydney sentrum er enkelt å komme seg rundt i til fots, og det er også en fin måte å bli kjent
med byen på. Gå ned til Sydney Opera House og nyt den spektakulære utsikten over
havnen, kanskje over et glass kaldt på Opera Bar?
Verdensberømte Bondi Beach er en selvfølge når du er i Sydney. Du kommer deg dit enkelt
med buss fra sentrum som tar cirka 20 minutter. (Vi skal innom Bondi Beach på utflukt siste
dag etter cruiset. Så om du ikke rekker hit i dag, er det ingen krise). Det er nesten alltid mye
folk der, men det er også en del av opplevelsen.
En litt roligere strand er Manly Beach, som du når med båt på 15 minutter fra Circular Quay.
Her er det også mange bra butikker og hyggelige restauranter og kafeer. Mange vil også
besøke Sydney Tower der du får en fantastisk utsikt over byen og populære Sydney
Aquarium og Wild Life der du kan se pingviner, seler, haier, kenguruer og koalaer. Et bra tips
er å kjøpe Sydney Bonus Ticket, så får du inngang til alt dette pluss en sightseeingtur med
båt i havnen til rabattert pris.

Dag 29

Ankomst Norge
Frokost, lunsj
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