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Upplev Sydney, Tasmanien,  
Nya Zeeland och avslutande  
dagar i Dubai 
 
18 dagar, 3 – 20 februari 2020 
 
Dag för dag 
 
Söndag 3 februari - Avresa 
Avresa från Arlanda, Stockholm kl 15:05 med 
mellanlandning i Dubai (kl 00:30, + 1 tim 
tidsskillnad). Kl 01:55 flyger du vidare till 
slutdestinationen Sydney där du landar kl 22.30 
lokal tid den 4 februari. 
 
 
Måndag 4 februari- Sydney 
Din transfer kommer att vänta på flygplatsen. Den 
kör dig till ditt hotell i centrala Sydney. Hotellet The 
Grace Hotel**** ligger beläget nära sevärdheterna 
Harbour Bridge och Sydenys världsberömda 
operahus. Hotellet håller hög standard med 
vackert modernt inredda rum. På hotellets tak 
finns ett fitnesscenter med bastu och 
inomhuspool. 
 
 
Tisdag 5 februari - Sydney 
Efter att ha njutit av frukosten på hotellet, blir du 
upphämtad i hotellets lobby. Nu blir det en heldags 
stadsrundtur i Sidney. Efter att ha sett en hel del av 
stadens folkliv och sevärdheter blir det dags för en 
paus.  
Du äter en gemensam lunch (ingår i resans pris) 
och fortsätter sedan turen. Den avslutas vid 
operahuset som designades av den danska 
arkitekten Jörn Utzon, och som sedan det invigdes 
1973 varit sinnebilden för Sydneys stadssiluett. Du 
kommer sedan att åka tillbaka till hotellet där 
resten av dagen spenderas på egen hand. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdag 6 februari - Sydney 
Efter frukosten kan du bege dig sedan ut på egna 
äventyr i den spännande metropolen Sydney. Du 
kanske vill besöka någon av de platser du såg igår 
under sightseeingturen lite närmare? Det finns 
massor av saker att göra. Ta en båttur runt Sydneys 
omgivningar, besök Sea Life Sydney Aquarium med 
en fantastisk undervattensvärld, eller varför inte 
åka upp i Sydney Tower Eye? Tornet har ett 
observationsdäck på 250 meters höjd, och därifrån 
får du en fantastisk utsikt i alla väderstreck över 
Sydney, ända bort till Blue Mountains. Kvällen 
avslutas med fördel på någon av Sydneys 
fantastiska restauranger. 
 
 
Onsdag 7 februari - Ombordstigning på fartyget 
Efter att ha intagit den sista frukosten på hotellet 
så finns det tid för att strosa runt lite i hotellets 
omgivningar. Runt lunchtid kommer din 
transferbuss till hotellet för vidare färd ut till 
hamnen och det väntande kryssningsfartyget 
Celebrity Solstice. Efter incheckningen så går du 
ombord, lagom för att inta en sen och efterlängtad 
lunch. Snart lägger fartyget ut och ditt spännande 
kryssningsäventyr har tagit sin början. I din hytt 
kommer ditt huvudbagage att vänta på dig, och det 
kommer också att finnas ett program i din hytt 
varje kväll där fartygets olika aktiviteter och 
öppettider på de olika restaurangerna mm finns 
med. 
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Torsdag 8 februari – Till havs 
Dagen tillbringas ombord på fartyget med alla dess 
faciliteter. Efter att ha ätit alla dina favoriträtter 
från den omfattande frukostbuffén kan du strosa 
runt på fartyget för att se allt man kan göra 
ombord. Sedan är det bara att välja vad du vill göra 
mellan alla måltider som serveras. Spela krocket 
utomhus, sola på soldäck, se någon show eller bara 
ligg och ta det lugnt i en solstol med en bra bok 
och en svalkande dryck i handen. 
 
 
Fredag 9 februari – Hobart, Tasmanien 
Idag lägger fartyget till vid Hobart. Hobart är den 
största staden i delstaten Tasmanien i Australien. 
Det är den nästa äldsta staden i Australien, bara 
Sydney är äldre. Staden ligger vackert belägen vid 
floden Derwent och är ett paradis för seglare. 
Strosa runt i den charmiga stadsdelen Battery 
Point där det finns historiska byggnader kvar från 
1830-talet då staden var ett centrum för valfångst. 
Välj mellan att följa med på fartygets egna 
utflykter, strosa runt i staden på egen hand eller 
njuta av faciliteterna ombord på fartyget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lördag 10 februari och söndag 11 februari - Till 
havs 
Dagarna tillbringas ombord på fartyget, och du kan 
använda tiden till att till fullo njuta av alla 
aktiviteter och nöjesutbudet ombord. Njut av 
havsbrisen på däck, gå på någon av showerna, 
stärk dig med en stund i fitnesscentret och bara 
koppla av och umgås över en fantastisk lunch eller 
middag. Du kan också passa på att ha picknick på 
äkta gräs, i aktern på fartyget, med utsikt över det 
djupblå havet. 
 
 
Måndag 12 februari – Fiordland National Park, 
Milford-, Doubtful-, Dusky sound Nya Zeeland 
Fartyget kryssar genom Fiordland National Park 
vilket inkluderar Milford, Dusky och Doubtful 
Sound. Det är känt för att vara av de vackraste och 
mest dramatiska platserna på Nya Zeeland. 
Områden har formats av glaciärer över 
hundratusentals år, och resultatet är spektakulära 
vyer. Bergväggarna stupar nästa lodrätt ner i 
fjordens mörka vatten, och bergstopparna är upp 
till 1000 meter. I omgivningarna finns 

regnskogsklädda berg, och i ravinerna finns 
vinterns glaciärer kvar och bergstopparna är klädda 
med kritvit snö. Håll kameran redo då det finns 
goda chanser att se både delfiner och sälar i det 
djupblå vattnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 13 februari – Dunedin, Nya Zeeland 
Staden Dunedin ligger belägen på Sydön på Nya 
Zeeland. Den byggdes med rikedomar från 
guldrushen och har en rikt bevarad arkitektur från 
sina storhetsdagar. Här finns byggnader i gammal 
skotsk byggnadsstil med gotiska kyrkspiror och 
vackra byggnader med utsirade fasader, inramade 
av hamnen med dramatiska berg som sträcker sig i 
fjärran gör Dunedin till en mycket sevärd plats. 
Välj mellan att följa med på fartygets egna 
utflykter, strosa runt i staden på egen hand eller 
njuta av faciliteterna ombord på fartyget. 
 
 
Lördag 14 februari – Akaroa, Nya Zeeland 
Idag gör fartyget ett stopp vid den charmiga staden 
Akaroa som ligger på halvön med samma namn. 
Staden ligger vackert inbäddad vid en hamn 
omgiven av höga berg. Här finns också ett rikt 
djurliv med bland annat Hectors delfiner, en av 
världens till storleken minsta arter. Här finns också 
pingviner och en rik variation av andra sjöfåglar. 
Välj mellan att följa med på fartygets egna 
utflykter, strosa runt i staden på egen hand eller 
njuta av faciliteterna ombord på fartyget. 
 
 
Söndag 15 februari – Till havs 
Fartyget kryssar i Stilla havet längs med Australiens 
östkust. Dagen tillbringas ombord på fartyget. Du 
kan koppla av på soldäck vid poolen, träna på 
fitnesscentret eller unna dig någon av 
behandlingarna på fartygets Spa. Efter kvällens 
middag kan du roa dig med att se en högklassig 
show i Teatern. 
 
 
Måndag 16 februari - Tauranga, Nya Zeeland 
Idag gör fartyget stopp vid staden Tauranga, den 
sjätte största staden på Nya Zeeland med en 
folkmängd på strax över 100 000 personer. I 
området finns mycket bördig jord och  
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området är centrum för odlingen av kiwifrukt på 
Nya Zeeland. Här odlas också mängder av äpplen, 
vindruvor och grapefrukt. 
Välj mellan att följa med på fartygets egna 
utflykter, strosa runt i staden på egen hand eller 
njuta av faciliteterna ombord på fartyget. 
 
 
Tisdag 17 februari – Auckland, Nya Zeeland och 
avstigning 
Efter att ha njutit av den sista underbara 
frukostbuffén ombord är det dags att lämna det 
som varit ditt flytande lyxhotell under de senaste 
10 dagarna. Du checkar ut från fartyget och kliver i 
land i Auckland. 
Du blir hämtad i hamnen, och nu blir det en 
stadsrundtur i Auckland.  
Det kommer att bli lunch (inkluderad i resans pris) 
och du kommer också att få tid att njuta av staden 
på egen hand. 
Under eftermiddagen tar bussen dig vidare ut till 
Aucklands flygplats där flyget mot Dubai väntar. 
Flyget avgår kl 21:15 och landar i Dubai kl 05:25 (+1 
timmes tidsskillnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 18 februari – Dubai, Förenade 
Arabemiraten 
Du blir hämtad under morgonen på Dubais 
flygplats. Bussen tar dig med på en stadsrundtur i 
Dubai. Den avslutas med en god lunch (ingår i 
resans pris) och sedan är det dags att åka till 
hotellet där du checkar in. Du kommer att sova två 
nätter på Mövenpick DownTown Hotel 
Apartment****. Hotellet ligger i centrala Dubai 
och har bland annat 24-timmars reception, gratis 
WiFi och en utmärkt restaurang. Det enorma 
shoppingcentret Dubai Mall ligger bara på ca 2 km 
avstånd från hotellet. Dubai Mall är till ytan 
världens största galleria, och förutom mer än 1000 
butiker finns ett stort saltvattenakvarium samt en 
isbana. Köpcentret ligger bredvid världens högsta 
byggnad, Burj Khalifa. 
 
 
 
 
 

Torsdag 19 februari – Dubai och ökensafari med 
grillmiddag 
Njut av hotellets frukost och bege dig sedan ut på 
äventyr på egen hand i Dubai. Under 
eftermiddagen blir du hämtad på ditt hotell för 
vidare färd ut i öknen på en spännande jeepsafari. 
Du får åka över sanddynerna ombord på en 
fyrhjulsdriven jeep, och det är ett roligt och 
spännande sätt att uppleva det storslagna 
ökenlandskapet på. Kvällen avslutas med en 
grillbuffé och underhållning under den mörka 
stjärnklara ökenhimlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 20 februari – Dubai och hemresa 
Efter hotellets frukost så kan du njuta av resans 
sista dag genom att uppleva det pulserande 
folklivet i Dubai eller bara ha en lugn stund vid 
hotellets pool. Runt lunchtid blir du hämtad på ditt 
hotell för vidare färd ut till flygplatsen. Planet lyfter 
kl 15:30 och du landar på Arlanda kl 19:15. En 
fantastisk resa är över, och du längtar redan till att 
visa dina nära och kära alla fina bilder du har från 
resan. 
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