
Kom med Historiske Huse til US Virgin Islands i 
forbindelse med 100-års jubilæet i 2017 

Fredag d. 24. marts - fredag d. 7. april 2017 

I 2017 fejres 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til 
USA. Historiske Huse arrangerer i samarbejde med Bravo 
Tours en rejse derover, hvor vi får lov at opleve sporene fra 
vores mere end 250 års fælles historie. Vi deltager naturligvis 
også i festlighederne d. 31. marts på St. Thomas.  

www.historiskehuse.dk

100-års rejsen  
Studietur til de tidligere DanskVestindiske Øer

http://www.historiskehuse.dk
http://www.historiskehuse.dk


Ø-rundtur på St. Thomas og Bluebeards 
Castle 

Køretur gennem St. Thomas bjergrige natur med 
stop ved udsigtspunkter med udsigt over bl.a. 
Charlotte Amalie, Magens Bay og St. John. Stop 
ved St. Peter Great House and Botanical Garden, 
hvor vi tilbydes et glas af den berømte Banana 
Daiquiri. Her kommer vi helt tæt på historien og 
storhedstiden, når vi går rundt i det prægtige, 
gamle hus og igennem områdets natursti med 
vandfald, planter og eksotiske fugle. I Yacht 
Haven Side er der tid til shopping, frokost og 
afslapning på egen hånd inden, vi besøger 
museumstårnet ved Bluebeards Castle, som pirat 
Blåskæg har lagt navn til. Bag det gamle forts 
tykke mursten gemmer Sean i dag på sin private 
samling af undervandsrelikter, der stammer helt 
tilbage fra den danske æra. 

Byvandring i Christiansted 

Formiddagstur igennem Christiansted med 
oplæg om byens unikke historie. Besøg i bl.a. 
Vejerhuset, Toldboden, Pakhuset og Fort 
Christiansværn. Overalt fornemmer man 
byens utrolige historie og de mange danske 
spor, der stadig er en stor del af byen. Hvis 
der er mulighed for det, besøger vi også 
Gouvernørboligen. Formiddagen sluttes af 
på Caravelle Hotel med en rum- eller 
frugtpunch. 

Besøg på St. John 

Halvdagstur på den uspolerede 
St. John med besøg på bl.a. den 
gamle, danske sukkerplantage 
Annaberg, hvor kun ruinerne 
står tilbage. Her boede og 
arbejdede slaverne. 
Der vil også være tid til at 
besøge Trunk Bay Beach, der 
ligger i top 10 over verdens 
bedste strande. 



Halvdagstur i Charlotte 
Amalie, St. Croix  

Byvandring i hovedbyen Charlotte 
Amalie med foredrag om byens 
historie og de danske aftryk, som 
stadig er tydelige idag. Vi skal bl.a. 
høre om De 99 Trin, Fort Christian, 
Tolboden, Government House, 
Haagensens Hus og fortællingenrne 
bag de danske gadenavne. 

Ø-rundtur på St. Croix  

Besøg hos bl.a. museet The Whim 
Great House, der er en af de 
flotteste, tidligere danske 
plantagehjem og øens botaniske 
have, der også er en gammel 
plantage. Medbragt frokost i 
Frederiksted. Dagens slutter hos 
Cruzan Rum, hvor vi får indblik i 
fremstillingen af - og lov til at smage 
- den caribiske rum. 

Besøg i private hjem 

Vi besøger en par private hjem, der ikke er 
tilgængelige for offentligeheden. Program 
følger. 

Jubilæet d. 31. marts 2017 

Vi deltager i festligholdelsen af Danmarks 
salg af øerne. Program følger.

Gudstjeneste  i Moravian Church 

2 fælles middage for alle deltagere 
på hhv. St. Croix og St. Thomas 



Vi er 6 nætter på St. Croix og 8 nætter på St. Thomas.  
Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige hotelpakker. Ved tilmelding oplys venligst hvilken 
hotelpakke, der ønskes. Bemærk, at det der er begrænset plads på de forskellige hoteller.  

Pakke 1  

Indkvartering på St. Croix: Holger Danske Hotel kat. 3 
Indkvartering på St. Thomas: Windward Passage Hotel kat. 4 

Pris pr. person v/2 personer i dobbeltværelse                                   22.774 kr.  
Tillæg for eneværelse:                              7.300 kr. 

Der er reserveret 12 dobbeltværelser  

Pakke 2 
 
Indkvartering på St. Croix: Caravelle Hotel kat. 4 
Indkvartering på St. Thomas: Windward Passage Hotel kat. 4 

Pris pr. person v/2 personer i dobbeltværelse                                   25.974 kr.  
Tillæg for eneværelse:                              6.900 kr.  

Der er reserveret 9 dobbeltværelser 

Information

Ekstra tilkøb: Ophold på St. John 

3 overnatninger på Hotel Caneel Bay i dobbeltværelse med udsigt til have 
Transport mellem St. Thomas og St. John t/r 

Tillægspris pr. person v/2 personer i dobbeltværelse                                                             4.500 kr.  



Priserne inkluderer 
• Fly København – De Dansk Vestindiske Øer (via St. Juan på udrejsen) t/r 
• Måltider om bord på fly t/r 
• Transfer lufthavn – hotel t/r 
• Fly mellem St. Croix – St. Thomas t/r 
• Dansk rejseleder-service  
• Ophold på valgte hoteller 
• Morgenmad  
• Fælles udflugt på St. Croix inkl. frokost 
• Byvandring i Christiansted 
• Fælles udflugt på St. Thomas 
• Byvandring i Charlotte Amalie 
• Fælles udflugt til St. John inkl. frokost 
• 2 fælles middage på hhv. St. Croix og St. Thomas 
• Besøg i private huse 

Mulige tilkøb pr. person 
• Afbestillingsforsikring: 595 kr. 
• Rejseforsikring: 675 kr. 

Links til hoteller 
Holger Danske Hotel: www.holgerhotel.com  

Windward Passage Hotel: www.windwardpassage.com  

Caravelle Hotel: www.hotelcaravelle.com  

The Buccaneer: www.thebuccaneer.com   

Hotel Caneel Bay: www.caneelbay.com  

Tilmelding  
Der er 50 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding sker til Historiske 
Huses sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk eller telefon 4557 1222. 

Ved tilmelding oplyses hvilken hotelpakke, der ønskes og om eventuelt tilkøb af forsikringer. 

Vedhæft venligst også kopi af pas.  

http://www.holgerhotel.com
http://www.windwardpassage.com
http://www.hotelcaravelle.com
http://www.thebuccaneer.com
http://www.caneelbay.com
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In Search of Identity
- en jubilæumsgave

Samarbejde og udvikling 

I forbindelse med 100-året  har 
Bygnings Frednings Foreningen taget 
initiativ til et samarbejdsprojekt med 
US Virgin Islands, hvor to markante, 
danske bygninger restaureres og 
transformeres til hhv. et arkitekt – og 
håndværksakademi og øernes første 
nationalmuseum. Projektet In Search 
of Identity skal ikke blot redde dansk 
bygningskultur på de tidligere Dansk 
Vestindiske Øer - det skal samtidig 
skabe et nyt samarbejde mellem 
Danmark og øerne. 



Historie(og(identitet(hænger(sammen((

Kendskab til sin historie er altafgørende 
for selvforståelsen og 
sammenhængskraften for en befolkning. 
Når vi har involveret sig i dette projekt, er 
det fordi, at vi er af den opfattelse, at 
projektet kan blive starten på en ny epoke 
for et både kulturelt, socialt og 
økonomisk udvidet samarbejde mellem 
Danmark og de tidligere danskejede øer – 
det mener vi er en værdig jubilæumsgave.!!

Spor i arkitekturen 

De danske rutiner gemmer på 
detaljerigdom og historiefortælling, på 
gammel dansk håndværkstradition og 
materialer fragtet fra Danmark. 

Bevaringen af den umistelige 
bygningskultur er vigtig - både for 
øernes befolkning og for vi danskere, 
den er nemlig med at fortælle vores 
fælles historie. 

Læs mere om projektet 

Besøg www.historiskehuse.dk

http://www.historiskehuse.dk
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Skynd dig...

...deltagerlisten er allerede begyndt at vokse og vi 
har kun 50 pladser i alt.  

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.  

Med venlig hilsen 

Seketariatet, Historiske Huse 

Telefon 4557 1222 

Mail sekretariat@historiskehuse.dk 
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