PROGRAM: SØRLIGE KARIBIEN MED GRANDEUR OF THE SEAS

SØRLIGE KARIBIEN MED BARBADOS, ARUBA
OG COSTA RICA
17 frokoster, 17 lunsjer og 14 middager inkludert

Dag 1

Oslo-Barbados
Lunsj
Vi reiser fra Norge om morgenen og etter en mellomlanding i Frankfurt setter vi kursen for
Bridgetown og herlige Barbados! Vi ankommer ca 15.20, og etter immigrasjon blir vi hentet
og kjørt til hotellet hvor vi skal bo. Her er det mange barer og restauranter – mange
muligheter til å få et godt måltid eller bare nyte det varme karibiske været før vi tar kvelden.
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Dag 2

Ombordstigning på Grandeur of the Seas
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost og utsjekk av hotellet begir vi oss mot skipet hvor vi leverer bagasjen og
sjekker inn.
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 før vi går til middag.

Dag 3

Kingstown, St. Vincent
Frokost, lunsj, middag
Kingstown er hovedstaden i Saint Vincent og Grenadinene. Denne havnebyen med sine 25
000 innbyggere er kjent for blant annet en av de vakreste botaniske hagene på den vestre
halvkule. Hagen ble grunnlagt i 1765 og huser en enorm samling av tropiske planter og
blomster.
På en høyde over byen finner du Fort Charlotte hvor du har flott utsikt over byen.
Bysentrum har vakre kolonibygninger, brosteinbelagte gater med flere vakre kirker og
katedraler. Her finner du også et stort utvalg butikker og lokale markeder.
St. Vincent og Grenadinene er et tilfluktssted for båtfolk, noe av det vakreste landskapet i
Karibien. Denne strengen med 36 vulkaniske øyer strekker seg sørover mot Grenada, med
mange hvite sandstrender og palmekledde bukter, med både megayachter og seilbåter. Det
florerer av luksuriøse private øyer her. Dykkemulighetene er utmerket, og korallrev finnes i
utkanten av mange av strendene, med suveren snorkling en kort svømmetur fra land.

Dag 4

St. George's, Grenada
Frokost, lunsj, middag
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Grenada blir ikke kalt krydderøya for ingenting – du kan nesten kjenne duften av muskatnøtt
i luften. Øya kunne egentlig like godt blitt kalt for fruktøya eller strandøya, for dette finnes
det også mengder av her. Uansett slår kombinasjonen av aromatiske krydder, fersk frukt og
idylliske, hvite karibiske strender aldri feil.
Drar du til Grenada, vil du finne uberørte landskap og en perfekt balanse av forskjellige
typer opplevelser som passer for enhver smak. Dette er øya som er den perfekte
romantiske feriedestinasjonen for par på bryllupsreise, men Grenada passer for enhver.
For eksempel kan den eventyrlystene boltre med med adrenalinfylte aktiviteter mens
strandløver kan oppdage sin drømmestrand. Det som er så enestående med Grenada, er at
du kan krysse øya og gjøre mange spennende og varierte aktiviteter på utrolig kort tid. For
eksempel kan du svømme i det krystallklare vannet ved Grand Anse Beach og vandre
gjennom regnskogen for å se Seven Sisters fossefallene på kun én dag.
Øynasjonens hovedstad St. George’s regnes som en av de fineste i Karibien, og selv om det
er flere hoteller på øya er det mye færre turister her enn på for eksempel naboøya
Barbados. Selv de populære strendene på Grenada er rolige i for hold til de du finner på de
mer kjente øyene i Karibia.
Det er utrolig enkelt å forelske seg i Grenada, hvor gatene prydes av fargerike fortauskanter
og blomsterpotter i rød, gull og grønn, som er fargene i nasjonalflagget. Øya sjarmerer kort
sagt enhver besøkende med sin trivelige atmosfære og uberørte natur.

Dag 5

Willemstad, Curaçao
Frokost, lunsj, middag
Kun noen mil nord for Venezuela ligger Curaçao, som sammen med Aruba og Bonair utgjør
ABC-øyene. Curaçao er den største av de tre øyene, 68 kilometer lang og 11 kilometer på
det bredeste – faktisk ikke større enn den danske øya Bornholm. Blant innbyggerne finnes
mer en 50 forskjellige nasjonaliteter, noe som bidrar til øyas sjarm og karisma.
Hovedstaden Willemstad med sine vakre bygninger, interessante historie, markeder og
sjarmerende gamle bydeler er vel verd et besøk. Langs kanalen som fører inn til naturhavnen
og rundt hovedgaten Handelskade i den østre bydelen Punda ligger vakre hus i hollandsk
arkitektur og med pastellfargede fasader. Her kan du også besøke verdens mest berømte
slavemuseum, Kura Hulanda.
Rett utenfor hovedstaden ligger mer enn 30 strender som perler på en snor. De fleste
ligger i viker på øyas sørside. Her kan du velge mellom private små viker omgitt av klipper
eller lange sandstrender. Vannet er krystallklart og lokker til deilige bad. Curaçao er også et
av verdens beste dykkereisemål med en svært rik undervannsverden.
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Da Curaçao ble oppdaget i 1499 av spanske sjøfarere, hadde øya vært bebodd av
Arawakindianere i over 2000 år. Disse ble snart tatt til slaver av conquistadorene og sendt
til andre øyer i Karibia. I år 1634 ble Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret av
nederlenderne. De nye innbyggerne startet byggingen av Fort Amsterdam for å beskytte
bosetningen og byen vokste frem.
Curaçao ble forvandlet til et sentrum for slavehandel i området frem til slaveopprøret i
1795. Etter å ha vært under britisk herredømme noen ganger, ble øya igjen nederlandsk i
1816.

Dag 6

Kralendijk, Bonaire
Frokost, lunsj, middag
Kralendijk, hovedstaden på Bonaire, er full av fargerike hus i rosa, oransje og limegrønn. Her
er det også flamingoer, rosa strender, flotte fjell og casinoer. Gå ikke glipp av den vakre
stranden Sorobon Beach, som ligger på østsiden av Bonaire i en stor, beskyttet bukt. Her
kan du slappe av på stranden eller kanskje forsøke deg på vindsurfing?
Bonaire er også kjent for sine rosa flamingoer, som i paringstiden kan være så mange som
15.000. Stedet for å se disse flamingoene er Washington Slagbaai National Park. Både
dykking og snorkling er populære aktiviteter utenfor kysten av Bonaire. Du vil få se både
vakre koraller og eksotiske, fargerike fisker. Kreolske retter er en favoritt blant lokal
matlagning, og papayaen må også smakes. Som de andre øyene i De nederlandske antiller er
røkt kjøtt og nydelige oster vanlig. Hvis du ønsker å prøve en litt annerledes rett, be om
kaktussuppe!

Dag 7

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 om bord. 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 forelesinger 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.
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Dag 8

Cartagena, Colombia
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi besøke en skikkelig fargeklatt av en by! Men byen har en ganske dramatisk
historie. Cartagena ble grunnlagt i 1533, og historien forteller om spanjolenes
gullplyndringer og fullastede skip med kurs for hjemlandet – alltid i fare for angrep av
grådige pirater. Cartagena var ankomsthavn for de første slaveskipene og sentrum for
nådeløse angrep fra andre kolonimakter som England og Frankrike.
I dag er byen et fredfylt tropisk paradis, med et bysentrum i godt bevart spansk kolonistil
som står på UNESCOs verdensarvliste. San Felipe-festningen ble bygget av spanske kong
Ferdinand for å beskytte Cartagena og troner som et landemerke over byen. Bovedas var en
gang et byfengsel, men er i dag et eldorado av små brukskunstbutikker.
Skipet ligger ved kai i Cartagena hele dagen. Det går skyttelbusser mellom skipet og
gamlebyen som man kan ta for noen få dollar. Opplev den sjarmerende gamle bydelen på
egen hånd, eller delta på en av utfluktene fra skipet som inkluderer byrundtur med hest og
vogn, byvandring, utflukt til La Popa-klosteret og besøk i Gullmuseet.

Dag 9

Colon, Panama
Frokost, lunsj, middag
Colón er Panamas nest største by og ligger ved innløpet til Panamakanalen på den karibiske
siden. Panamakanalen er uten tvil en av de største og mest imponerende ingeniørprosjekter
som noensinne er gjennomført. Kanalen ble åpnet i 1914, er 77 kilometer lang og består av
tre sett med sluser og to store, kunstige innsjøer. Skipene som seiler gjennom kanalen
bruker cirka ni timer på ferden. Gatúnsjøen, tidligere verdens største kunstige innsjø, danner
Panamakanalens høyeste punkt og er omgitt av regnskog med eksotisk flora og fauna.
Fra Colón kan du i regi av skipet dra på heldagsutflukt for å oppleve Panamakanalen. Du kan
også traske rundt i Colón på egenhånd, og kanskje kjøpe med deg en av de berømte
panamahattene?

Dag 10

Puerto Limon, Costa Rica
Frokost, lunsj, middag
Puerto Limón, eller ganske enkelt «Limón», er Costa Ricas største havn i et land hvor hele
25% av landområdene er fredet i mer enn hundre nasjonalparker. Det betyr at Costa Rica
med rette kan kalles økoturismens krybbe. I Limón bor det cirka 85 000 innbyggere, og

Programmet sist oppdatert 13. april 2021, 12:58
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-sorlige-karibien-rccl/

nesten samtlige er av afrikansk herkomst.
Opplev Limón på egen hånd, eller bli med på en av skipets utflukter; blant annet besøk i et
naturreservat med sitt fargerike og tropiske rike dyreliv, togtur gjennom den historiske
bananruten eller luftige opplevelser i jungelen på smale hengebroer mellom tretoppene.

Dag 11

Til Sjøs
Frokost, lunsj, middag
Du velger om du vil ha frokost på den private balkongen din, i buffeten eller à la carterestauranten.
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 12

Oranjestad, Aruba
Frokost, lunsj, middag
Aruba er ikke større enn at man kan se det meste på en dag. På tross av det lille arealet –
øya er 3 mil lang og 1 mil bred – er naturen variert. Fra vakre viker med palmer, turkisblått
vann og Karibiens mykeste hvite sand til et forunderlig røft landskap med forrevne klipper
og skjulte kalksteinsgrotter på nordkysten.
Vi legger til kai i øyas hovedstad, Oranjestad, en ren og blankpusset liten by med bare 20
000 innbyggere. Legg merke til den sterke nederlandske innflytelsen på arkitekturen. Aruba
er ikke som andre karibiske øyer, men er i en kategori helt for seg selv.

Dag 13

Oranjestad, Aruba
Frokost, lunsj, middag
Enda en herlig dag på denne deilige nederlandske øya!
I forbindelse med åttiårskrigen mellom Spania og Nederland tok Nederland makten over øya
i 1636, og i forbindelse med Napoleonskrigene var øya under engelsk styre i 1805. Øya kom
tilbake under nederlandsk kontroll i 1816.
Midt på øya finner du et ørkenlandskap med store kaktusplanter og steinformasjoner som
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ser ut som en rasende gud har skapt dem en gang i fortiden. Øya var opprinnelig bebodd av
Caquetio-folket, men da den spanske oppdagelsesreisende Alonso de Ojeda kom til øya
omtrent i 1499, ble alle innbyggerne tvangsflyttet til Santo Domingo, der de ble satt til å
jobbe i kobbergruvene.

Dag 14

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
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… Disse
dagene er til bare for å sole, nyte og slappe totalt av.

Dag 15

Port of Spain, Trinidad
Frokost, lunsj, middag
Trinidad er den største og mest folkerike av de 23 øyene som utgjør landet Trinidad og
Tobago. Trinidad er den sydligste øya i Karibien og ligger bare 11 kilometer nord for
Venezuelas kyst.
Port of Spain, Ligger på øyas nordvestre kyst og er hovedstaden.
Byen er viden kjent for sitt karneval som regnes som et av de opprinnelige karneval i verden.
Her finner du bra shopping. Denne byen yrer med liv på både dagtid og kveldstid og har
mange fine restauranter og vannhull for en pust i bakken om man blir sliten i beina av all
sightseeingen.

Dag 16

Bridgetown, Barbados
Frokost, lunsj
Siste dagen er komme ombord og etter en god frokost, sjekker vi ut av skipet og drar på tur
på denne fine øya.
Første stopp er historiske St. Nicholas Abbey, en vakker herregård. Spaser gjennom det
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frodige området med enten en rom- eller fruktpunsj mens du tar inn følelsene fra en
svunnen tid. Vi skal også besøke det moderne romdestilleriet.
Vi tar en pause for bilder på Cherry Tree Hill med sin fantastiske utsikt over det forrevne
Skottland-distriktet.
Etter lunsj fortsetter vi langs den ville Atlanterhavskysten mot Bathsheba, en av de mest
pittoreske landsbyene på østkysten. Vi stopper for å ta inn den fantastiske utsikten fra St.
Johns Parish Church før vi returnerer til hotellet.
De som vil samles til middag, ellers kan dere kan nyte et deilig måltid i lokalområdet eller på
en av hotellets mange restauranter på egen hånd.
Vi ender på hotellet

Dag 17

Barbados og hjemreise
Frokost, lunsj
Her har vi hele dagen på hotellet til flyet går kl 17. Så nå er det bare å nyte de siste
solstrålene før vi blir hentet og kjørt til flyplassen. Vi har rommene til avreise.

Dag 18

Ankomst Norge
Frokost
Etter en mellomlanding, setter vi kursen for Norge og siste etappe hjemover. Vi takker for
turen og ønsker alle velkommen tilbake til en annen spennende tur med oss i Escape og
Cruise.no
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