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COCKTAIL: Jane Paguet 
fikk et cruise med 
Celebrity Eclipse i 60-års 
presang av ektemannen 
Ray. Her serveres de 
champagne i solned- 
gangen av kelner Oswald.

TEKST: Mai-Britt Sverd og Bjørn Tvare  FOTO: Mai-Britt Sverd, Aruba Tourist Board, Getty

J
eg kan ikke tenke meg 
en bedre måte å feire 
60-årsdagen min på. 
Cruise er verdens  

behageligste ferieform. Etter 
at barna flyttet hjemmefra  
har vi dratt på cruise to ganger 
i året, og om bord på Celebrity 
Eclipse er det en fantastisk 

Ray (60), og paret er nå på  
sitt tyvende cruise. 

– De fleste turene har vært  
i Karibia, men vi har også 
vært på cruise i Europa noen 
ganger. I fjor sommer besøkte 
vi Oslo, men favorittstedene 
våre er uten tvil øyene  
St. Martin og Barbados  

i Karibia, forteller det reise-
glade ekteparet.

GODE PRISER
Før var det å reise på cruise  
i Karibia en uoppnåelig drøm 
for de fleste. I dag er det imid-
lertid så mange selskaper som 
konkurrerer om passasjerene 

FØRSTEKLASSES
ØYHOPPING

atmosfære og et voksent publi-
kum. Helt etter vår smak. 

Det sier Jane Paguet fra 
Connecticut i USA. Hun står 
på dekk med noe godt i glasset 
og nyter solnedgangen under 
utseilingen fra øya Antigua. 
Cruiset har hun fått i burs-
dagsgave av ektemannen  

Smaken av Karibia

Den ene dagen kjører vi tog gjennom kolonitidens sukkerplantasjer på St. Kitts, den 
andre dagen lager vi krydret karibisk kylling og kokospai på Antigua. Og vi besøker  
det ene badeparadiset etter det andre. På cruise i Karibia oppfylles alle drømmer.
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FINE TEKSTILER: 
Butikken Leotine 
Bucher i Fort-de-
France er et eldorado 
for deg som er glad i 
håndarbeider.

at du faktisk kan få både én og 
to ukers turer til overkommeli-
ge priser. 

Drømmen om Karibia blir 
virkelighet når vi sammen 
med 2787 andre passasjerer 
reiser fra den ene eksotiske 
øya til den andre og opplever 
at det faktisk er så postkort-
vakkert som vi har forestilt 
oss – med palmesus, kritthvite 
sandstrender og et turkisblått 
hav. På et cruise venter nye 
eventyr bokstavelig talt bak 
hver eneste bølge. Samler du 

på øyer, så er dette 
en perfekt måte  
å sørge for nye 
oppdagelser. 

De fleste får 
seg en stor over-

raskelse når de 
opplever den enorme 

frodigheten som er  
på flere av øyene med 

regnskog, høye fjell og  
fossefall. Hver eneste øy har 
en fascinerende, men svært 
ofte dramatisk historie. Hit 
kom oppdagelsesreisende  
på slutten av 1400-tallet og 
historien forteller om sjørøvere, 
slavehandel og blodige opp-
gjør mellom oppdagerne og 
de fastboende. Alle øyene har 
en blandet kultur med ingredi-
enser fra gammelt kolonistyre, 
Afrika og det nye Vestindia.

TOGTUR PÅ ST. KITTS
– Skal det være Pina Colada 
med mye rom eller lite rom? 
Eller hva med en fruktpunsj 

REISE

DRØMME- 
STRENDER: På 
vårt cruise får vi 
gleden av å be-
søke noen av ver-
dens aller fineste 
badestrender.

med rom, rom med cola, rom 
med is eller kanskje dere aller 
helst vil ha rom med bare rom, 
spør togvertinne Patricia lurt 
og insisterer på at alle må ha 
et glass med lokal rom før hun 
gir klarsignal til lokomotiv- 
føreren om at toget kan starte. 

Før vi vet ordet av det sitter 
vi med hver vår Pina Colada  
i hånden og er klare for en  
to timers historisk togreise  
på den frodige øya St. Kitts. 
Vi kjører gjennom fargerike 
landsbyer og nedlagte sukker-
plantasjer som en gang i tiden 
var hovednæringen på øya.  
Vi vinker til søte skolebarn  
i flotte uniformer, nyter utsikten 
til lekre karibiske strender og 
oppdager at en rekke apekatter 
titter ned på oss fra trærne 
langs togruten. 

– Nå er det flere apekatter 
enn mennesker her på øya. 
Faktisk så mange som 49 000. 
Før kalte vi dem for pets (kjæ-
ledyr), men nå er de blitt en 

REISEFAKTA
CRUISE: Cruisebåten 
Celebrity Eclipse, med 
plass til 2850 passa-
sjerer og et mannskap 
på 1250, seilte ut fra 
Miami i USA og stop-
pet på syv forskjellige 
øyer på den 14 dager 
lange turen vi var  
med på. 

REISERUTE: Følgende 
øyer ble besøkt:  
St. Kitts, Antigua, 
Martinique, Barbados 
og de nederlandske 
ABC-øyene Aruba, 
Bonaire og Curaçao 
som alle ligger utenfor 
det som kalles orkan-
beltet. På Curaçao, 
som bare er 60 kilo-
meter fra Venezuela, 
ligger også hovedsetet 
til den nederlandske 
administrasjonen  
i Karibia. Båten lå  
to dager i Curaçao.

FLY: SAS har direkte-
rute fra Gardermoen 
til Miami og Norwegian 
har direkterute til Fort 
Lauderdale i Florida. 
Flytiden er ca. 10 
timer. Det er mulig  
å få flybillett til  
ca. 3000 kroner. 
www.sas.no,  
www.norwegian.no

MIAMI: Legg gjerne 
inn en overnatting 
eller to i Miami i  
forkant av cruiset. 
Hotell koster fra  
ca. kr 1000 pr. døgn 
for et helt greit rom.

BESTE 
STRENDER

Det finnes vakre strender på stort 
sett alle de karibiske øyene, men lokal-

befolkningen på Aruba har all grunn til å 
være stolte over at strendene Boca Grandi 

og Eagle Beach er kåret til de to aller 
vakreste i hele Karibia. Stranden  
Palm Beach på Aruba kom på 

syvende plass i den samme  
konkurransen.

BLØTKAKEHUS: 
I Arubas hoved-
stad Oranjestad 
kan du glede  
deg til shopping 
i palasslignende 
hus.
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pest og en plage siden de  
spiser opp alt som dyrkes her. 
Alle er hjertelig velkomne til  
å ta med seg seks apekatter 
hjem, helt gratis. Jeg kan få 
dem levert på båten hvis dere 
ønsker det, ler Patricia som 
stolt forteller at St. Kitts med 
sine 35 000 innbyggere er 
moderøya til alle De britiske 
øyene i Vestindia.

MATKURS PÅ ANTIGUA
Neste dag ønsker chef Nicole 
velkommen inn til sitt vakre 
karibiske hjem som ligger på 
en høyde over hovedstaden  
St. Johns på Antigua. Hun har 
sitt eget matprogram på TV og 

er øyas mest berømte og 
respekterte kokk. I tillegg 
inviterer hun til matkurs i sitt 
eget kjøkken. I dag er vi en 
gruppe på 10 cruiseturister 
som gleder oss til å være med 
på en kulinarisk reise krydret 
med eksotiske dufter og smaker. 

– Men først må vi ta en 
skål, smiler kokka og serverer 
en velsmakende rompunsj. Så 
er det samling på kjøkkenet, 
der kylling i karri, ovnsbakt 
gresskar, roti (myke panne-
kaker) og Nicoles berømte 
kokosterte står på menyen. 
Kokos er en viktig ingrediens 
i det karibiske kjøkken, og vi 
starter derfor med å knekke de 

FLYTENDE MARKED: I Willemstad på den 
nederlandske øya Curaçao kommer båtene 
inn fra Venezuela med fersk frukt og fisk.

NYTER FERIEN: Toril og Rune Folkestad fra Bergen 
nyter sitt femte cruise. Her vartes de opp med  
fargerike drinker av kelner José.

store nøttene for å kunne lage 
kokosmelk og kokosmasse fra 
bunnen. Dagen avsluttes ved 
Nicoles langbord ute på veran-
daen der det skåles, smattes  
og nytes så vi nesten kan trille 
nedover bakkene tilbake til 
skipet. 

LIVET OM BORD
På vårt to uker lange cruise  
er det hele fem dager til sjøs, 
men likevel er det mer enn 
nok å utforske om bord på ski-
pet. Det er rett og slett umulig 
ikke å finne et aktivitetstilbud 
som er attraktivt hvis du har 
lyst til å gjøre noe annet enn  
å sole deg og bade.

Kall det gjerne et cruise for 
viderekomne. Her foregår alt  
i et rolig tempo uten masete 
aktivitetsledere, men har du 
lyst til å finne på noe, er det 
likevel nok å velge mellom. 
Det er bare å ta en titt i pro-
grammet. Kanskje kan det 
friste med vinsmaking, yoga, 
et kurs i tango, høre foredrag 
om kunst, se et show eller  
bli med på musikkquiz  
i pianobaren? 

En dag er skipets kinosal 
gjort om til kjøkken og sjef-
kokk Denton fra Jamaica lærer 
oss hvordan vi skal tilberede 
den perfekte biffen. En annen 
dag er dansesalen full av kvin-

CURAÇAO
– Vi ble veldig imponert over 

Curaçao. Det var den fineste øya av 
de syv vi besøkte på dette cruiset. Der 

var det rent og pent, gode shoppingmu-
ligheter og en veldig hyggelig lokalbefolk-
ning. Det er et sted vi gjerne drar tilbake 

til, sier Toril (68) og Rune Folkestad 
(70) fra Bergen, som er på cruise 

med Celebrity for fjerde gang.
Cruise er verdens  
behageligste ferieform.

JANE PAGUET

VERDENSARV:  
De maleriske husene  
i Willemstad på 
Curaçao har fått sin 
rettmessige plass  
på UNESCOs  
verdensarvliste.
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TOG FRA KOLONITIDEN:  
– Velkommen om bord på vår 
nostalgiske togreise på St. Kitts, 
sier konduktør James.

DANSEGLEDE: En av båtens mest populære 
aktiviteter er «Silent disco» der hver og en 
danser etter sin favorittmusikk.

GOD HANDEL: I hver eneste 
havn er det gode shopping-
muligheter til taxfree-priser.

ner og menn i alder 60+ som 
øver inn nye hip-hop-trinn fra 
proffe instruktører. Så kom 
ikke her og si at du er for 
gammel til å lære noe nytt!

SHOPPINGLYKKE
Mest travelt og folksomt er  
det imidlertid i handlegaten  
i båtens fjerde etasje. Det er 
såkalt «madness»-salg av  
flotte smykker, hatter, vesker, 
klokker og sommerklær til  
10 dollar stykket. Det er den 
reneste «Black Friday»-stem-
ningen og varene rives bort  
av ivrige passasjerer som skal 
sikre seg godbitene til sterkt 
nedsatte priser.

DETTE KOSTER  
ET CRUISE
Det er mange selska-
per som selger cruise  
i Karibia, og derfor  
lønner det seg å se 
etter gode kampanjer 
før du bestemmer deg. 

Det finnes både  
korte og lange cruise. 
Alkohol er forholdsvis 
dyrt om bord, men 
svært ofte har mange 
av cruiseselskapene 
spesialtilbud der  
drikkepakker er inklu-
dert i prisene. Sjekk 
det nøye ved bestil-
ling. 

Tips til mannskap  
er som regel inkludert  
i prisen, men det er 
likevel helt vanlig å gi 
litt ekstra til de av 
mannskapet som  
har gjort ferien din 
spesiell.

PRISER: 
Et 11 netters Karibia-
cruise fra Fort Lauder-
dale med Celebrity 
Reflection koster fra 
kr 9550 pr. person. 

Et åtte netters cruise 
fra Miami med Celebrity 
Equinox koster fra  
kr 8220 pr. person. 
celebritycruises.no

Syv netters cruise fra 
Fort Lauderdale med 
et av verdens største 
cruiseskip, Allure of 
the Seas, koster fra  
kr 7000 pr. person. 
royalcaribbean.no

SHOPPINGLYKKE: Susan 
Linza fra Nord-Carolina i USA 
viser stolt frem alt det fine hun 
har kjøpt på salg om bord på 
Celebrity Eclipse.

BERØMT KOKK: I Antigua blir vi 
med på matkurs hos chef Nicole, 
som lar seg begeistre over alle 
de fine bildene og kakeoppskrif-
tene i Hjemmet. 

UTFLUKTER
Det aller meste er 
inkludert når du reiser 
på cruise, men utfluk-
tene du melder deg på  
i regi av båten må du 
betale for. Mange av 
disse turene er for-
holdsvis dyre, men  
det er også fullt mulig  
å utforske øyene på 
egen hånd. Vær da klar 
over at du selv er 
ansvarlig for å være  
tilbake tidsnok til 
båtens utseiling. Blir du 
derimot forsinket på en 
tur i regi av cruiset, så 
venter båten til du er 
kommet om bord. 

Vårt råd er at du  
forbereder deg godt  
før du reiser og at du 
finner ut hva du har 
lyst til å se og gjøre på 
land. Bruk gjerne lokal 
transport som taxi eller 
buss, som det er mulig 
å få i alle havner du 
besøker. På de fleste 
øyene er det korte 
avstander til fantastis-
ke drømmestrender  
og båtene legger også 
som regel til slik at det 
er gangavstand inn  
til hyggelige bymiljøer. 
Det gis også god  
informasjon om bord 
og mange steder finner 
du lokale turistkontorer 
i havnen. 
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– Er jeg ikke fin med den 
nye hatten min? sier Susan 
Linza (63) fra Nord-Carolina  
i USA og viser stolt frem det 
hun har handlet. Et par dager 
etter møter vi henne igjen ved 
svømmebassenget. Denne 
gang med en helt ny solhatt.

– Nå har jeg hatter til alle 
anledninger, smiler hun og 
forklarer at hun i dag har vært 
på salg der hun fikk den femte 
gratis hvis hun kjøpte fire 
stykker!

SKJEMT BORT
Ragnhild Thorsen (62) og 
ektemannen Terje Gundersen 
(66) fra Bærum har vært på 

LIVLIG BY: Hovedstaden  
Fort-de-France på Martinique 
innbyr til hyggelig byvandring.

FRISTELSER: Frokostbuffeten 
bugner av både det sunne og 
det søte. Her er Alit fra Indonesia 
og Ana fra Mexico.

NASJONALDRIKK: 
På øya Curaçao  
unner vi oss et glass 
blå Curaçao, sier 
Ragnhild Thoresen 
og Terje Gundersen 
fra Bærum.

FRANSK KEISERINNE: 
Josephine fra Martinique som 
var gift med keiser Napoleon har 
fått sin egen statue i byparken i 
Fort-de-France.

BYVANDRING  
PÅ MARTINIQUE 
Martinique er et lite 
stykke Frankrike i 
Karibia. Hovedstaden 
Fort-de-France ligger  
i behagelig gåavstand 
fra skipet og her  
kommer vi tett på  
det karibiske hver-
dagslivet. 

I parken La Savane 
sitter gamle menn og 
spiller domino, og ved 
den hodeløse statuen 
av bysbarnet Josephine 
er en skoleklasse  
samlet for å høre  
historien om plantasje- 
eierens datter som gif-
tet seg med Napoleon 
og ble fransk keiserin-
ne. Noen heltinne ble 
derimot hun aldri på 
barndomsøya, for det 
sies at det var hun som 
overbeviste sin mann 
om at slaveriet skulle 
fortsette. 

Over gaten ligger Le 
Josephine Restaurant 
og rundt neste hjørne 
en hundre år gammel 
spesialbutikk for  
hatter, stoffer, dusker 
og knapper. Et eldora-
do for deg som liker  
å sy.   

Det geniale med 
cruise er at du har 
med deg hotell-
rommet hele veien

RAGNHILD THORESEN

cruise i Middelhavet tre  
ganger tidligere, men det er 
første gangen de er i Karibia.

– På Celebrity Eclipse er  
vi blitt vartet opp og skjemt 
bort etter alle kunstens regler, 
og vi har til og med oppdaget 
at vi kan få frokosten servert 
på lugaren hver morgen. Det 
har vært perfekt å starte dagen 
med egg og bacon i morgen-
kåpe på balkongen, sier en  
fornøyd Ragnhild Thoresen 

– Det har vært en stor  
opplevelse med besøk på syv 
veldig spennende øyer. Det 
geniale med cruise er at du  
har med deg hotellrommet 
hele veien. Servicen og maten 
om bord har vært førsteklasses, 
og vi er også veldig imponert 
over all den gode informasjo-
nen vi har fått om øyene slik 
at det har vært enkelt å ta 
utflukter også på egen hånd, 
forteller Ragnhild som ikke  
er i tvil om at hun og mannen 
kommer til å reise på cruise 
flere ganger. •


