PROGRAM: KARIBIA MED AZAMARA ONWARD

KARIBIEN MED AZAMARA ONWARD
11 frokoster, 9 lunsjer og 9 middager inkludert

Dag 1

Avreise Norge og ankomst Miami
Vi reiser fra Oslo om morgenen og kommer til Miami tidlig ettermiddag. 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 Mariott Hollywood Beach, som ligger rett på stranden ikke langt fra Fort
Lauderdale. Her kan man teste bassenget, låne seg en sykkel for å sykle Hollywood
beachwalk, eller roe ned med en drink i baren.
De som ønsker kan bli med vår reiseleder for en felles middag. eller man kan spise på
egenhånd.
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Dag 2

Miami
Frokost
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. Så hold øynene åpne, kanskje står du plutselig ansikt
til ansikt med en superkjendis. 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.
Etter lunsj på egen hånd skal vi tilbake til Fort Lauderdale og oppleve Everglades.
Gjennom hundre tusen år har naturen her skapt et miljø som er ganske ulikt noe du finner
ellers i verden. Dette er verken land eller vann. Det er det som er igjen av det originale
Florida.
Indianerne som først bosatte seg her døpte området Pahoakee, direkte oversatt: «Elver av
gress». Everglades natureservat er i dag hjem til over 300 fuglearter, 600 typer fisk, for
ikke å glemme skilpadder og alligatorer.
Denne turen vil ta oss med til hjertet av verdens største gjenlevende sumpområde. Og ja, vi
skal kjøre luftbåt!
Etter turen tar vi tilbake til hotellet

Dag 3

Miami og innsjekk på Azamara Onward
Frokost, lunsj, middag
Avreise kl. 17:00
Etter frokost og utsjekk av hotellet begir vi oss mot skipet som befinner seg i Fort
Lauderdale, etter en drøy halvtime ankommer vi terminalen hvor vi leverer bagasjen og
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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 4-5

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
De to første dagene 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 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

Charlotte Amalie, St. Thomas
Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 09:00
Avreise kl. 18:00
Charlotte Amalie er hovedstaden på De amerikanske Jomfruøyer. Den ligger på øya St.
Thomas og hadde 18 481 innbyggere i 2010.
Byen har en rekke spor etter dansketida. I tillegg til en rekke bevarte kolonibyggverk, slik
som festningen fra 1870-tallet med navnet Fort Christian, heter blant annet byens
hovedgate Dronningens Gade, mens en annen heter Crystal Gade.
Fun fact: Visse du at de amerikanske jomfruøyene er det eneste territoriet i USA som har
kyster på både Det karibiske hav og Atlanterhavet? Så når du reiser til disse øyene, må du
passe på å benytte anledningen til å stikke tå i begge disse havene!

Dag 7

Philipsburg, St. Maarten
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Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 08:00
Avreise kl 17:00
Sint Maarten er et land i Kongeriket Nederlandene som består av den sørlige delen av øyen
Saint Martin. Den nordlige delen tilhører Frankrike. Fra 1954 til 2010 tilhørte Sint Maarten
De nederlandske Antiller, men i 2010 det et separat land innen det føderale monarkiet
Kongeriket Nederlandene.
Før franskmennene eller nederlenderne ankom, erklærte Christopher Columbus øya for
spansk 11. november 1493. Siden den dagen ble feiret som St. Martin-dagen, kalte han den
Isla de San Martín etter Saint Martin of Tours.
Tips:
Til tross for den korte rullebanen som ligger mellom en stor ås og en strand, flyr store
flyselskaper store jetfly inn til St. Martins prinsesse Juliana International Airport. Her kan du
få spektakulære bilder!

Dag 8-9

Bridgetown, Barbados
Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 17:00
Avreise kl. 22:00 dag 9
Her har vi to deilige dager til disposisjon
Barbados er den østligste av de østkaribiske øyene. Selv om øya er liten, byr den på et
meget variert landskap. På vestsiden finner du lange, hvite sandstrender og korallrev. På
øyas østkyst er det flere klipper, og havet er villere. Barbados er et flatt land, det høyeste
punktet er Mount Hillaby (340 meter). Det imponerende korallrevet som ligger rundt øya
fungerer som et naturlig filter for vannet, og Barbados har noe av det reneste vannet i
verden.
Barbados' fantastiske strender er åpne for alle - her er det ingen private hotellstrender.
Uansett hvor du bor kan nyte av den fineste korallsand du kan tenke deg, turkist hav og
kokospalmer som tatt ut av en reisekatalog. Surfere trives best i nord og øst der bølgene er
store. De roligere badestrendene finnes fremfor alt i sør og sørvest og vender mot Det
karibiske hav.

Programmet sist oppdatert 23. februar 2022, 14:51
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/karibia-med-azamara-onward/

Førstegangsreisende til Barbados kaster seg gjerne ut i det innbydende vannet så raskt som
mulig, og det er fullt forståelig. Dette er for mange selve paradisdrømmen som går i
oppfyllelse! Barbados har i tillegg til sine mange eventyrlige badestrender også gode
surfestrender (både windsurfing & kiting) og selvsagt et hopetall med golfbaner.
Hovedstaden Bridgetown er oppført på UNESCOs verdensarvliste siden 2012.

Dag 10

Castries, St. Lucia
Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 08:00
Avreise kl. 22:00
I dag venter nok et øyparadis på oss - Saint Lucia. Her er det spisse fjell en Tobleronereklame verdig, frodige regnskoger og selvsagt eventyrlige strender.
Miksen av karibisk, afrikansk, engelsk og fransk kultur skaper en unik miks av mat, musikk og
tradisjoner som er spennende å oppleve.
Øya er kjent for sine mange små og luksuriøse, og ofte meget fargerike hoteller. Fra
Rodney Bay i nord finner du de mer tradisjonelle hotellene med alle de fasiliteter du kan
forvente fra et typisk turiststed.
I sør finner du Soufrière i hjertet av en nydelig region, kjennetegnet av gamle plantasjer,
skjulte strender og kanskje St Lucias mest kjente landemerker, vulkanene Les Pitons.
Se for deg å ligge på en av de mange hvite strendene, nyte et vulkansk gjørmebad i
Soufrière, eller utforske en av de mange historiske plantasjene, ta en spennende utflukt i
regnskogen, snorkle og se på fargerike korallfisker eller overvære en liten havskilpaddens
første steg ut i det store havet, alt er mulig på St Lucia.

Dag 11

Iles des Saintes, Guadelope
Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 09:00
Avreise kl 15:00
En miniatyr vulkansk skjærgård som består av åtte idylliske øyer, hvorav bare to er bebodd,
Îles des Saintes (kjent som Les Saintes) er en av Guadeloupes kronjuveler.
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Den åtte øyene i øygruppen Iles des Saintes er: Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Ilet à Cabrit,
Grand Ilet, La Redonde, La Coche, Le Pâté og Les Augustins. Columbus oppdaget dem 4.
november 1493 og døpte dem Los Santos (Les Saintes på fransk).
Disse øyene omringet av korallrev tilbyr fransk eleganse blandet med en funky, avslappet
karibisk livsstil. Her finner du også fantastiske kritthvite sandstrender.
Skipet vil tendre ved Terre-de-Haut, skjærgårdens hovedøy, her kan du nyte strendene,
seiling og snorkling i bukten eller du kan gå til Fort Napoleon til fots eller leie en scooter for
fantastisk panoramautsikt.
Hvorfor ikke spise på en av de franske og kreolske bistroene langs vannet? Prøv en lokal
Tourment d'amour - en sprø og myk terte med guava, ananas eller kokos.

Dag 12

Virgin Gorda, British Virgin Islands
Frokost, lunsj, middag
Ankomst kl. 09:00
Avreise kl 15:00
Hvite sandstrender, svaiende palmeblader, vennlige lokalbefolkning, tropisk frukt og iskalde
drinker – finnes det et mer fredelig og avslappende sted på jorden enn De britiske
jomfruøyene? Sammen med Tortola, Anegada og Jost Van Dyke regnes Virgin Gorda til de
fire store øyene i De britiske jomfruøyer.
Virgin Gorda er den tredje største med et folketall på ca 4000, og kanskje den mest
idylliske. Med sine uberørte strender, turkise vann, forbløffende landskap og fantastiske
villaer og restauranter, er en tur til Virgin Gorda intet mindre enn paradis.
Berømt for The Baths, et geologisk under på nordkysten som består av gigantiske
granittblokker som danner skjermede havbassenger ved strandkanten, kan det virke som om
det var skreddersydd laget for en avslappende dupp i krystallklarevannet.
Det beskyttede området inkluderer også Devil's Bay, ideelt for bading og snorkling. The
North Sound, på den nordøstlige bredden av Virgin Gorda, er et stort vannsportsenter,
mens Gorda Peak nasjonalpark tilbyr fantastiske turmuligheter.
Øya er et eksotisk karibisk reisemål som til forskjellige tider ble bosatt av Christopher
Columbus, nederlenderne og spanjolene, og tilbyr fantastiske landskap, naturlige geologiske
formasjoner og historiske ruiner. For ikke å glemme de vakre strendene.
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Dag 13-14

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… Sjødager
er perfekte å bruke å sole, nyte og slappe totalt av.

Dag 15

Ankomst Fort Lauderdale
Frokost
Ankomst kl. 07:00
Tidlig om morgenen legger skipet atter til kai i Fort Lauderdale og sjøreisen er ved veis ende.
Vi sier vemodig farvel og går i land.
Vi tar oss til flyplassen for hjemreise.

Dag 16

Ankomst Norge
Vi ankommer Norge på formiddagen og takker for en fin tur.
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