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»Tænk hvis du vandt  
i Lotto«-stemning i Caribien.

AF JAKOB ØSTER, TEKST OG FOTO 
REJSER@WUNDERKIND.DK

Under den brændende 
sol på den åbne del af 
dækket betragter vi 
forundrede forsam-
lingen. Trivelige 

krydstogtturister lufter deres bare 
maver i talrige solsenge spredt rundt 
om ‘The Tahitian Pool’, mens filip-
pinske tjenere i spraglede hawaii-
skjorter forsyner dem med farvestrå-
lende ‘welcome aboard drinks’.

»Feeling hot, hot, hot!« skråler den 
glade afroforsanger med de kridhvi-
de tænder oppe fra sin mindst lige 
så hvide pavillon. 

Gennem plexiglasruder, der for-
hindrer folk i at falde overbord, sku-
er vi ind over Miami, som vores enor-
me skude, der lyder navnet Norwe-
gian Pearl, endnu ikke har forladt. 
Knap 3.000 turister og 1.100 besæt-

ningsmedlemmer kan skibet rumme. 
Kort tid før afsejlingen fra den ame-
rikanske storby, hvor vi ligesom alle 
andre venter på at få adgang til vores 
kahyt, føles det som om, alle ombord-
værende samtidig befinder sig her 
på det varme soldæk.

Vi har forladt den kolde danske 
vinter og sat kursen mod Caribien. 
Her fra Miami skal vi i løbet af den 
næste uge på krydstogt med stop i 
den Dominikanske Republik, Baha-
mas, St. Thomas og Tortola.

Norwegian Cruise Line hedder re-
deriet , og vi har valgt dem, fordi de 
har billige børnebilletter og har re-
klameret med noget, de kalder ‘Fre-
estyle Cruising. Freestyle betyder in-
gen faste spisetider, ingen formelle 
middage og ingen tvungen dresscode.

»Welcome aboard, folks,« skratter 
det pludselig med syngende skandi-
navisk dialekt ud over højttalerne. 

Kaptajnen er en lun svensk luren-

drejer. For en uge siden stod han og 
skovlede store snedriver foran sit hus 
hjemme i Småland, fortæller han. Nu 
lover kaptajnen 25 grader og sol den 
næste uge og tilføjer: 

»Jeg skal ikke blande mig i hvilken 
form for beskyttelse I benytter i an-
dre af livets forhold her ombord, men 
jeg vil anbefale jer, når solen skinner 
at påføre jer rigeligt med solcreme.« 

Klatrevæg og børnehave
Snart efter får vi adgang til vores ka-
hyt, som er i den billigste kategori på 
skibet. Helt nede på dæk fem lige over 
de ansattes kahytter og kun et par 
dæk over maskinrummet ligger den 
klemt inde midtskibs. 

Det er ellers ikke, fordi det skorter 
på mere luksuriøse overnatningstil-
bud ombord. Oppe på dæk 14 kan 
man for eksempel leje sig en 400 kva-
dratmeter stor Garden Villa, såfremt 
man synes, at man har gjort sig for-

tjent til tre badeværelser, tre sovevæ-
relser, en enorm stue med panora-
mavinduer og piano, tre private sol-
terrasser, et udendørs boblebad og 
en butler, der står til rådighed alle 
døgnets 24 timer.  

Ud over luksussuiter byder ‘The 
Pearl’ på 16 restauranter, 13 barer og 
lounger, klatrevæg, bowling, tennis-
bane, minigolf, fitnesscenter og bør-
nehave. Man kan spille sin formue 
op på kasinoet, ryge cigarer i cham-
pagnebaren eller blive gift i kapellet, 
og i stævnen fordelt over tre dæk har 
man lige fået klemt et teater ind, hvor 
mere end 1.000 passagerer kan for-
nøje sig med daglige varietéshows. 
Og uagtet hvilken type kahyt man 
bor i, har man adgang til det hele. 
Det er all inclusive.

Kulinarisk slaraffenland
»Happy happy. Washy washy!« gen-
tager den smilende filippinerpige uaf-

ladeligt. Ved indgangen til skibets 
største buffetrestaurant står hun af-
spritter hænderne på de gæster, der 
er på vej ind i restauranten. Hver ene-
ste gang med et smittende humør.

Restauranten er af en sådan stør-
relse, at det fra vores bord kræver en 
længere vandretur at nå frem til den 
forjættede buffet. Her står kokke med 
fine, hvide huer klar og laver omelet-
ter med fyld, bager pandekager eller 
koger pastaretter med folks valg 
blandt seks forskellige slags pasta og 
lige så mange saucer. Det tager let ti 
minutter at vælge, hvad man skal ha-
ve, og tit ender vi med at komme til-
bage til vores bord med et grådigt 
sammensurium af delikatesser, der 
overhovedet ikke passer sammen. 

På familiekrydstogt 
i Caribien

Krydstogt: Kan et krydstogt byde på eventyr? På hoppende hvaler og dansk 
kolonihistorie? Ja, selvfølgelig – læs med her.
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KRYDSTOGT: 
Et 7-nætters krydstogt med 
fire stop i Caribien koster i 
alt for to voksne og to børn 
fra 15.000 kroner plus i alt 
ca. 3.000 kroner i drikke-
penge. Beløbet inkluderer 

stort set alle aktiviteter 
ombord samt mad og drikke 
(ekskl. sodavand og alkohol) 
i syv af skibets restauranter. 

FLY: 
København-Miami, retur: 

Fra 3.500 kr. pr. voksen 

REJSETIDSPUNKT: 
Det er omkring 28 grader 
året rundt i Caribien. De 

tørreste måneder er januar 
til maj. 

OM NORWEGIAN PEARL: 
Skibet – som måler Pana-

max-dimensionerne 
294x33m og vejer 93.502 

tons – er bygget i Tyskland 
og indregistreret i Bahamas.  

Bemærk at den beskrevne 
tur fremover sejles med 
søsterskibet Norwegian 
Escape og fra Orlando i 

stedet for Miami.

Krydstogt  
i Caribien

buffet etableret. Afrobandet ifører 
sig hawaiiskjorter og blomsterkran-
se og spiller blid reggaemusik. Til 
tonerne af ‘Buffalo Soldier’ spiller 
folk beachvolley, og børnene rutsjer 
ned ad en gigantisk oppustelig rut-
sjebane. Stranden er perfekt; blødt 
hvidt sand, ingen strøm eller bølger, 
og det er let at bunde i det klare, var-
me vand. Selv om vi savner lokal ko-
lorit, er det ikke så tosset endda.

I alt to dagsrejser med skib fra Mi-
ami ligger Jomfruøerne. De er af Co-
lumbus opkaldt efter den britisk ka-
tolske helgen Sankt Ursula som sam-
men med 11.000 jomfruer ifølge 
middelalderlegenden blev dræbt, 
fordi de ikke ønskede samkvem eller 
giftermål med hunner-folket. 

Den første Jomfruø, vi besøger, er 
St. Thomas. Her er det snydelet selv 
at arrangere individuel transport, så 
vi tager en åben lokalbus med bæn-
kesæder rundt om øen til et akva-
rium. Efterfølgende trasker vi med 
vores klapvogne gennem hoved-
byen Charlotte Amalie med de 
danske gadenavne. Gennem 
Kronprindsens Gade, op ad stej-
le Trompeter Gade og videre ad 
Regierings Gade, mens vi prøver 
at komme i tanke om, hvad vi har 
lært om stedet i skolen. Museet i 
Haagensen House kan hjælpe hu-
kommelsen lidt på vej. Det fortæller 
om slaveoprøret i 1848, der startede 
på St. Croix og om salget af øerne til 
amerikanerne i 1917. 

På nær tre passagerer fortsætter 
vi med ‘The Pearl’ til den engelske 
Jomfru- og sejlerø Tortola. »Dette 
skib sejler til tiden,« meddeler kap-

 Udsigt ind over Miami og den opdæmmede, palmeflankerede 
MacArthur Causeway.

»Stranden er 
perfekt; blødt 
hvidt sand, 
ingen strøm eller 
bølger, og det 
er let at bunde i 
det klare, varme 
vand.«

stem med havvand og klipper, der 
leder frem til en idyllisk strand. Jeg 
har selv taget en lille lokal færge fra 
Tortola og er tilfældigvis ankommet 
samtidig med alle de organiserede 
udflugtsture fra krydstogtskibene, 
så jeg har desværre ganske langt fra 
den paradisiske strand for mig selv.

Efter nu at have besøgt hele tre 
Jomfruøer returnerer jeg for sidste 
gang til ‘The Pearl’. Efter en lille uge 
med besøg på fem paradisøer og en 
dejlig familieferie med god mad og 
utallige sjove aktiviteter ombord på 
skibet er det tid for vores flydende 
luksushøjhus at sætte kursen de to 
dage tilbage til Miami. 

Mætte af oplevelser kan vi slappe 
af, nyde solen og tænke tilbage på en 
herlig kombination af all-inclusive 
og små, spændende udflugter på egen 
hånd.

tajnen i højttaleren, og så er det bare 
ærgerligt for de tre mand, der misser 
afgangen i Charlotte Amalie. 

Især taget i betragtning af, at de 
formentlig hverken har medbragt 
deres pas eller ret meget bagage. 
Heldigvis er der dog ikke langt 
mellem de forskellige Jomfru-
øer, så de kan selv tager en lokal 
færge til Tortola og kommer 
med ombord igen derfra.

Den Fede Jomfru
‘Welcome to Virgin Gorda’ står der 

på skiltet. Velkommen til Den Fede 
Jomfru. Et navn, som Columbus i 
sin tid gav Tortolas naboø, fordi han 
syntes, at den lignede en tilbagelæ-
net, voluminøs kvinde. Omgivet af 
amerikanere stavrer jeg i gåsegang 
gennem Virgin Gordas ‘Baths’ med 
‘Giant Boulders’; et smalt grottesy-

 På St. Thomas er 
det let selv at besøge 

Coral World med 
offentlig transport.
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For vores børn er det et slaraffen-
land, og er man til sund mad, er der 
desuden masser af frugt, salater og 
brød at vælge i mellem. Kagebuffeten 
er over tyve meter lang og særdeles 
flittigt besøgt.

Den Dominikanske Republik
Turens første stop er i Samaná i den 
Dominikanske Republik. Her har vi 
booket en lokalt opereret bådtur for 
at se hvaler. Den når vi dog først frem 
til i allersidste øjeblik. Vi har nemlig 
glemt at tage højde, at der godt kan 
gå lidt tid, når tusindvis af passage-
rer først skal sejles fra krydstogtski-
bet og ind til land i gummibåde.

»Stadig klokken 10. Hold øje klok-
ken 10. Den har været nede i over 
tyve minutter,« skratter marinbiolo-
gens stemme i megafonen på øverste 
dæk. 

Den lille båd skvulper hidsigt op 
og ned, når de store bølger ruller ud 
gennem Samanábugten og ud i At-
lanterhavet her ved den Dominikan-
ske Republiks nordkyst. Flere af vo-
res medpassagerer sidder blege og 
stirrer tomt ud i luften med brækpo-
ser i hænderne. Alle, der er i stand 
til det, har deres telelinser rettet mod 
punktet foran i skibets venstre side. 
Alligevel kommer det bag på de fle-
ste af os, da havoverfladen pludselig 
brydes, og en femten meter lang puk-
kelhval stryger i vejret. I et forsvin-
dende øjeblik hænger det knudrede 

»Hval i sigte«. En 
lille gruppe turister 
kigger den anden vej 
mens deres båd 
næsten bliver vædret 
af en pukkelhval.

pattedyr i luften for sekundet efter at 
lande på ryggen i et kæmpe plask.

Bahamas og St. Thomas
Vores næste stop er i Bahamas, og 
det har vi imødeset med blandede 

forventninger. Great Stirrup Cay er 
en lillebitte ø, som Norwegian Cru-
ise Line har købt. Øen er ubeboet, 
og udover at være på stranden er der 
absolut intet at foretage sig. 

På rekordtid bliver sværmen af tre 

tusinde turister parret med et par tu-
sinde strandstole i den idylliske lille 
bugt. Et par tenders – som skibets 
gummibåde hedder – ankommer 
straks efter proppet med mad, og 
snart er en overdådig frokostgrill-

SLUTSPURT

Vi ser på din profi l, og kan ud fra den, fi nde den rigtige fasthedsgrad 
samt fjedertype. Så du får den rette sengeløsning til din krop.

www.bettersleep.dk ∙ mail@better-sleep.dk ∙ Lyngby Hovedgade 86A ∙ 2800 Kgs. Lyngby ∙ Mobil: 4593 9647
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Jensen dream de lux ambassadør
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Før 38.756,-

Fra  25.195,-
SPAR 13.561,-Nordic Seemless Prestige

Ekskl. ben og gavle

Kom ind prøv denne nye 
perfekte liggekomfort med 
ekstra plads til skulderen 
i Jensens originale 5 zone 
system. Flere forskellige 
farver og fastheder.


