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T&T, som søsterøerne også kaldes, er synonym med 
livsglæde, eksotiske rytmer og fantastisk natur. Her 
”hænger man ud” (eller limer som øboerne selv kal-
der det) med vennerne på gadehjørner og caféer, 
nyder livet på stranden under svajende palmer og 
danser natten lang til lyden af den medrivende ca-
lypso, der kan få selv den mest danse-sky tilskuer 
op af stolen. Som turist er det et ”must” at opleve 
og tage del i denne livsstil – og befolkningen byder 
velkommen med et smil! 

Og man må endelig ikke glemme den fantastiske 
natur, som de to øer gemmer på. Der er milevidt 
forskel på de nordlige øer i Caribien, der er af vul-
kansk oprindelse, og Trinidad & Tobago der i ti-
dernes morgen var en del af det sydamerikanske 
fastland. Dette afspejles tydeligt i øernes flora og 
fauna, der er deres sydlige nabo værdig. 
Trinidad & Tobago er et paradis for både strandlø-
ver og naturelskere, og for dem der slet og ret er 
livsnydere!  

Trinidad & Tobago
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Port of Spain er en pulserende 
caribisk storby med moderne 
shoppingcentre, kontorbygnin-
ger og højhuse iblandet kaotisk 
trafik, masser af mennesker, små 
træhuse i stærke farver med sir-
lige udskæringer og gadeboder, 
der sælger grøntsager, frugt og 
snack. Alt i alt et sandt bombar-
dement for alle sanser, men som 
sådan har den ikke meget at 
byde turisten – i hvert fald ikke 
udenfor karnevalsperioden, men 
det er en helt anden historie. 
Dog kan det anbefales at besøge 
den nordlige del af byen. Her lig-
ger Botanic Gardens, hvor man 
finder præsidentens residens 
og lige ved siden af haven også 
premierministerens bolig. Græn-
sende op til den botaniske have 
ligger Queen’s Park Savannah, 
hvor de store karnevalsoptog 
finder sted, og som til daglig lig-
ger som et stort grønt åndehul i 
byen. Langs den vestlige side af 
parken løber Maraval Road , og 
her ligger The Magnificent Se-
ven – syv smukke slotslignende 
huse, der arkitektmæssigt spæn-
der lige fra maurisk til skotsk. 

Trinidad 
Trinidad er den sydligste af  alle de caribiske øer med kun 11 km til Venezuela. 

Det er med sine 4828 km2 den største af duoen Trinidad & Tobago, og her man finder hovedstaden 
Port of Spain. Den sydlige del af øen er mest præget af industri, og for turisten er den nordlige del 

– lige fra vest til øst – den mest interessante.  Det er også her Port of Spain ligger, og man kan nå de 
største seværdigheder på dagsture herfra. 

Som man bevæger sig gennem 
de forskellige kvarterer i Port 
of Spain, kan man tydeligt se 
indflydelsen fra de forskellige 
befolkningsgrupper, der bebor 
ikke bare byen men hele øen. 
Der er Belmont, der minder om 
et afrikansk samfund; St James 
med sin asiatiske atmosfære og 
byens bedste natteliv; det fatti-
gere men karakterrige Laventille 
hvor mange illegale indvandrere 
menes at have slået sig ned; og 
kommercielle Woodbrook, der 
i sin tid var en stor sukkerplan-
tage ejet af Siegert-familien. 
Navnet Siegert får måske ikke 
lige en klokke til at ringe, men 
det er denne familie, der står bag 
Angostura Bitter, der den dag i 
dag produceres efter familiens 
hemmelige opskrift. Angostura 
står i øvrigt også bag noget af 
Caribiens bedste rom, nemlig 
Angostura 1919 og 1824. 

Til en smagsprøve på den caribi-
ske rom, passer en aftentur i Port 
of Spain perfekt. Det er et abso-
lut must at besøge et af de man-
ge steder, hvor man kan opleve 
de traditionelle Steelbands, der 
med deres lokkende rytmer fra 
olietønderne, er synonym med 
Caribien og ikke mindst Trinidad 
&  Tobago.   
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Den nordlige del af Trinidad 
er domineret af bjergkæden 
Northern Range, fantastisk regn-
skov og nogle af øens bedste 
strande. Kun 16 km fra Port of 
Spain ligger Maracas Bay – et 
yndet udflugtsmål for alle på Tri-
nidad. Vejen hertil går gennem 
et spektakulært landskab med 
frodig regnskov, snoede bjerg-
veje og dramatiske klippefald. 
Det er en god idé at tjekke vejr-
udsigten inden man tager turen 
– kraftige regnfald kan resultere 
i jordskred, der kan standse al 
trafik i flere timer. 

Men vel igennem regnskoven 
kommer man til den dejlige 
strand ved Maracas Bay. Her kan 
man kaste sig i vandet, dase i 
sandet og smage på den lokale 
specialitet Bake ’n’ Shark – frisk-
stegt haj, vendt i en krydret pe-
bersauce og serveret i en slags 
pandekage. 
Følger man den nordlige kyst-
vej videre fra Maracas Bay stø-
der man på flere små hyggelige 
bugter og strande. Vejen stop-
per ved Blanchisseuse Bay lige 
efter Silver Suspension Bridge 
over Marianne River. Dette na-
turskønne område er perfekt til 
vandreture på et par dage eller 
et par timer. 

Vil man helt over til den nord-
vestlige del af øen, må man tage 
Eastern Main Road, der løber 
langs de sydlige skråninger af 
Northern Range. Herfra kan man 
tage en afstikker til Asa Wright 
Nature Center, der engang var 
en kaffe- kakao- og citrusplanta-
ge. I dag har stedet dedikeret sig 
til økoturisme samt bevarelse og 
beskyttelse af Trinidad & Toba-
gos fantastiske fugleliv, der tæl-
ler over 420 forskellige arter. 

Eastern Main Road ender ved 
Matura Bay på den smukke 
nordvestkyst. Stranden her, samt 
strandene på den nordlige kyst, 
er et af de bedste steder på Tri-
nidad, hvis man vil se de enorme 
læderskildpadder, der i perio-
den marts til juli, kommer op på 
stranden for at lægge æg.     

Læderskildpadderne
Et stort tilløbsstykke på både Trinidad og Tobago er de enorme 
og fascinerende læderskildpadder, der i perioden marts til juni 

kommer op på land for at lægge æg. Det er en af naturens største 
oplevelser at se disse blide kæmper, slæbe sig op på stranden 

– fuldstændig uberørt af tilskuere – som de har gjort i millioner af 
år. I dag er de store læderskildpadder en truet dyreart, og Tobago 
er et af de få steder, der har det privilegium at være redested for 

skildpadderne. Æggene udklækkes efter 55-70 dage i sandet, 
men kun omkring en håndfuld ud af 1000 unger når at blive fuld-

voksne. En hun-skildpadde er først fødedygtig som 25-årig, og 
lægger kun æg hvert andet år. Sætter man det sammen med det 
faktum, at redepladserne bliver færre og færre pga. menneskets 

stadig større behov for plads, er det let at se, at skildpadderne har 
det svært. Heldigvis bliver der på Tobago gjort et stort stykke ar-
bejde for at bevare redepladserne og holde øje med udviklingen. 
På Tobago kan man se skildpadderne på bl.a. Turtle Beach og om-
kring Speyside og Charlotteville. Vis hensyn – ingen lys eller blitz, 
vær stille og hold mindst 15 meters afstand – og man er sikret en 

oplevelse for livet.     
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Coblentz Inn *****
Uden tvivl det bedste hotel i Port of Spain - og på Trinidad! Coblentz Inn er 
et hyggeligt og luksuriøst boutique hotel, beliggende 5 minutters kørsel fra 
centrum, 45 minutter fra lufthavnen og 15 minutters gang fra Queen’s Park 
Savannah. Atmosfæren emmer af kolonitiden og fremmede himmelstrøg; 
antikke møbler, stærke klare farver og lokal kunst er blandet sammen til 
perfektion og servicen er helt i top. Hotellet har desuden den måske bed-
ste restaurant på Trinidad - Batimamzelle - der byder på et caribisk gour-
met  cousine i hyggelige omgivelser både ude og inde. Herudover er der 
en bar, en lille udendørs jacuzzi, trådløs internet adgang i hele huset og et 
lille bibliotek, hvor man kan stifte bekendtskab med caribiske forfattere. De 
16 værelser er fordelt på standard og deluxe. Deluxe værelserne er holdt i 
hvert deres tema og er en hel historie for sig! Inspirationen er bl.a. hentet 
fra Indien, kolonitiden, Queens Park Savannah og cricket. Selv duftene på 
værelserne er forskellige! Alle værelserne har tekøkken, gratis minibar, safe-
boks, TV, CD afspiller, telefon, aircondition og hårtørrer. Bemærk, at rygning 
kun er tilladt i baren og udendørs. Coblentz Inn er et meget populært hotel, 
og det kan være svært at få plads især i hverdagene. 

Lidt syd for Port of Spain ligger 
Caroni Swamp and Bird Sanc-
tuary, et 6000 ha stort beskyt-
tet område, der består af man-
groveskov og sumplandskab 
- et paradis for områdets 157 
forskellige fuglearter. En guidet 
tur ad vandvejene er bedst om 
eftermiddagen. På denne tid af 
dagen kan man se store flokke 
af de smukke røde ibis (Trinidad 
& Tobagos nationalfugl, der kun 
ses her), der kommer svævende 
ind over mangroverne for at slå 
sig til ro for natten. Udover et 
rigt fugleliv kan man være hel-
dig at se en alligator, der daser 
på flodbredden, og slangerne 
der ruller sig sammen i mangro-
vetræerne – så lad være med at 
hive i grenene, der hænger ned 
over floden og båden.

Endnu længere mod syd, om-
kring 3 timer fra Port of Spain, 
ligger den 44 ha store Pitch Lake 
- én af verdens kun tre asfaltsøer 
(de andre to i Los Angeles og Ve-
nezuela). Den lille by La Brea er 
tydeligt mærket af dette natur-
fænomen, hvor asfalt nærmest 
vokser op ad jorden. Overalt 
hænger lugten af asfalt i næsen 
og jorden er blød og eftergiven-
de af varm asfalt. 

Hoteller i Port of Spain

Forty Winks **
Et virkelig hyggeligt Guest House med god central beliggenhed i rolige 
omgivelser, kun fem minutters gang fra Savannah Park. Forty Winks blev 
renoveret i 2003 og fremstår i dag som en oasis af farver og atmosfære. 
Med kun fem værelser er man sikret en opmærksom og personlig betje-
ning, og ejeren står altid til rådighed med råd og vejledning. 
De fem værelser er individuelt og farverigt indrettede. Alle har bad/toilet, 
aircondition, trådløs internet, tv og telefon. 
Forty Winks har et lille lounge område, morgenmadsrestaurant og en dejlig 
solterrasse på tag-etagen, hvor man om aftenen kan nyde en Trini-øl 
sammen med udsigten over byens tage. 
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Næsten hvor end man befinder 
sig på Tobago, der kun 42 km 
lang og 11 km bred, har man 
udsigt til enten Det Caribiske 
Hav mod nord eller Atlanterha-
vet mod syd – hvis da ikke lige 
en overflod af frodig og eksotisk 
vegetation ”skygger” for det frie 
udsyn. 

Den nordøstlige del af øen er do-
mineret af Tobago Forest Reser-
ve, der er den ældste beskyttede 
regnskov i den vestlige hemisfæ-
re. Enorme bambus kæmper om 
pladsen med eksotiske palmer 
og træer, hvorfra tykke lianer 
hænger ned mod den frodige 
skovbund, hvor kæmpe bregner 
står side om side med smukke 
røde blomster. Lyden fra små 
vandløb og vandfald bryder en-
gang imellem den ellers domi-
nerende lyd af fuglekvidren - og 
til tider er der bare helt stille. 

Tobago
Hvis Trinidad er den livlige og sprælske storebror, er Tobago den kønne og rolige lillesøster. 

Den lille tropeø lige nord for Trinidad har ikke forandret sig meget de sidste 50 år, og er relativ 
upåvirket af international turisme. Den caribiske charme er endnu intakt på Tobago, som er en fryd for 

øjet med palmelunde, uberørt natur, smukke gyldne sandstrande og små fiskerlandsbyer. 

Der findes flere forskellige gui-
dede ture i Tobago Forest Re-
serve, hvor man virkelig føler 
sig hensat til en sydamerikansk 
jungle. 
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Men civilisation findes også på 
Tobago. Tag en smuttur til ho-
vedbyen Scarborough - ikke så 
meget for at shoppe men mere 
for at opleve en caribisk ”storby”. 
Trafikken synes kaotisk, der er 
en larm af musik og bilhorn, og 
det myldrer med folk   over det 
hele. Store frodige kvinder, unge 
flotte mænd med lange dread-
locks, små børn og gamle mænd 
med stok og Gucci solbriller. Og 
indimellem kommer en høne 
med sine kyllinger... Det er et 
perfekt sted at slå sig ned ved 
en fortovscafé med den lokale øl 
Carib i hånden og suge til sig af 
indtryk. 

Befolkningen
Frankrig, Holland og England har alle været med i kampen om 

magten over Trinidad & Tobago, men det er så langt fra europæ-
erne, der har sat deres præg på befolkningen. De importerede 

slaver fra Afrika til at arbejde på plantagerne, og afrikanerne 
blev hurtigt den største befolkningsgruppe. Da slaveriet blev 

forbudt, hentede man ”frivillig” arbejdskraft fra Indien, og sene-
re (da Trinidad & Tobago’s olieproduktion toppede) kom folk fra 
mellemøsten også til. Langt størstedelen af befolkningen i dag 
er efterkommere af de afrikanske slaver, men både det indiske 
og mellemøstlige sætter også deres præg på ”trinbagonierne”. 

Crown Point, hvor man også fin-
der den internationale lufthavn,  
er Tobago’s anden ”store” by. Det 
er her på den sydvestligste kyst, 
de fleste hoteller ligger, og det 
er ikke uden grund. To af øens 
bedste strande - Pigeon Point og 
Store Bay - lokker nemlig mange 
turister til netop denne del af 
øen. Det medfører selvfølgelig 
også en del liv i byen, hvor der er 
et bredt udvalg af restauranter, 
barer, diskoteker, butikker m.m.  
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Når man har udforsket naturen 
og folkloren, skal man selvføl-
gelig også opleve en anden 
af øens helt store attraktioner 
– strandlivet. Tobago har en per-
lerække af skønne strande, hvor 
nogle ligger isoleret og øde hen, 
mens andre byder på en mere 
livlig stemning. Store Bay og Pi-
geon Point er to af de bedste og 
mest populære strande på øen 
(sidstnævnte er privat og der er 
entré), og her er der  masser af 
faciliteter og aktiviteter. Ud for 
Pigeon Point ligger Buccoo Reef, 
der er et paradis for snorklere og 
dykkere, ligesom der arrangeres 
ture i glasbundsbåde. 

Men man må ikke snyde sig selv 
for at udforske nogle af øens 
andre strande. Mod nordøst, 
omkring Speyside og Charlotte-
ville, ligger en række af smukke 
sandstrande, der er knap så ”tu-
ristede” som strandene omkring 
Crown Point. Og der kan nævnes 
flere fantastiske områder – Baco-
let Bay og Stone Haven Bay ikke 
langt fra Scarborough; Castara 
Bay der minder om en tropisk 
udgave af den italienske Amalfi-
kyst; og Great Courland Bay hvor 
de store læderskildpadder hvert 
år kommer op på stranden for at 
lægge æg. De bedste dykkerom-
råder finder man omkring Spey-
side og St.Giles Island udfor øens 
nordøstligste kyst. 

Der er en bugt og en strand for enhver smag på Tobago, og både de lokale og de besøgende bruger 
størstedelen af deres tid her. På Tobago har man ikke travlt – livet skal nydes, og det gøres bedst på 
stranden sammen med venner og familie, tilsat musik og god mad.
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Den lille landsby Buccoo lidt 
nord for Pigeon Point er be-
rømt for et par af øens sjovere 
kuriositeter, nemlig de årlige 
Gede- og Krabbevæddeløb 
omkring påske samt Sunday 
School. Sidstnævnte er langt 
fra, hvad vi kender som søn-
dagsskole… Hver søndag 
samles de lokale til et kæmpe 
Beach Party på stranden, hvor 
steelbands spiller op til fest 
til den lyse morgen. Sunday 
School er et perfekt sted at 
blande sig med de lokale – og 
lære at feste igennem på den 

Karneval & festivaler
Fest og farver er kodeord for Trinidad & Tobago, og de to øer 
bugner da også af festivaler. Men det største festivitas er det 

årlige karneval på Trinidad, som kan måle sig med både Rio og 
New Orleans. De to dage er ikke officielle helligdage, men det 

kunne de ligeså være – alle er på gaden både dag og nat. Forbe-
redelserne starter allerede omkring juletid hvor steelbands be-

gynder at øve og kostumedesignere starter deres fantastiske og 
spektakulære kreationer. Selve karnevalet varer to dage, men 
allerede flere dage i forvejen varmes der op med forskellige 

fester og happenings. Planlægger man at opleve et af verdens 
farverigeste og mest spektakulære karnevaler på første parket, 

skal man booke både fly og hotel i meget god tid!
Men udover karnevalet på Trinidad er der et væld af festivaler 
året rundt på begge øer – Tobago Heritage Festival, Phagwa, 

Divali, Corpus Christi, Hosay…og vi kunne blive ved. Afrikansk, 
indisk, europæisk eller libanesisk oprindelse 

– alle fester med, når der er festival.
Karnevals kalender: 

7.-8.marts 2011, 20.-21.februar 2012, 11.-12.februar 2013,
3.-4.marts 2014, 16.-17.febraur 2015

Cuisine
Den blandede befolkning på Trinidad & Tobago har sat 
deres præg på det lokale cuisine, der er en vidunderlig 

blanding af det afrikanske, europæiske, kinesiske, indiske og 
mellemøstlige køkken. Masser af krydderier, kylling, frisk fisk 

og skaldyr er hovedingredienserne sammen med 
sprøde grøntsager, ris og eksotiske frugter. 

Den lokale fast food er roti som kan købes på gader, caféer og 
restauranter overalt. Den består af enten kylling, bøf, ged, rejer 

eller grøntsager, tilsat bønner og kartofler, godt krydret med 
karry, og det hele pakket sammen i en indisk pandekage.  
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Hoteller på Tobago
Coco Reef Resort & Spa ****
Crown Point
Coco Reef er Tobagos bedste strandresort, og har gennem tiderne vundet 
flere priser – bl.a. World Travel Awards ”Best Resort in the Caribbean”. Hotel-
let er bygget i en flot, eksotisk stil og har en dejlig varm atmosfære. Det er 
beliggende midt mellem to af øens  bedste strande – Store Bay og Pigeon 
Point - direkte ned til egen privat strand, hvor man gratis kan låne vindsur-
fere, kajakker og cykelbåde. Poolen ligger i den frodige have omgivet af 
høje svajende palmer, og der bydes desuden på dykkercenter, tennisbaner, 
fitnesscenter, spa, skønhedssalon, butiksarkade og to barer. Indenfor et par 
minutters kørsel finder man i øvrigt også to golfbaner – Mt. Irvine Bay Golf 
Club og Plantations Golf Club. 
Coco Reef er også kendt for sit køkken, og man kan vælge mellem den mere 
formelle Tamaras og strandrestauranten Bacchanals, der både byder på buf-
fet og lokal cuisine. 
De i alt 135 værelser er holdt i pastelfarver og har aircondition, minibar, TV, 
telefon, hårtørrer og altan/veranda med udsigt til enten haven eller havet. 

Crown Point Beach Hotel ***
Crown Point
Godt turistklasse hotel beliggende i dejlig stor have med udsigt over Store 
Bay. Hotellet er bygget i to etager og har 33 studios, 13 etværelses lejlig-
heder og 18 bungalows. Alle værelser og bungalows har aircondition, TV, 
telefon, køkken og altan/veranda med udsigt over haven og vandet.
Crown Point Beach Hotel har et dejligt stort poolområde med restaurant 
og bar, hvorfra man kan nyde en fantastisk solnedgang over Store Bay. Der 
tilbydes desuden tennisbaner, gratis internet, konferencecenter og souve-
nirbutik. Fra haven går trapper ned fra klipperne, så man har nem adgang 
til Store Bay Beach. 

Sandy Point Village **
Crown Point
Charmerende lille lejlighedshotel i det livlige Crown Point på Tobagos syd-
vestkyst 15 minutters kørsel fra Scarborough. Sandy Point ligger direkte ned 
til en lille strand, som dog ikke er den bedste, men Store Bay ligger kun 10 
minutters gang væk og der er gratis shuttle bus til Pigeon Point. Hotellet har 
en hyggelig restaurant direkte ned til vandet, to swimmingpools, poolbar 
og lille fitness center. 
1-værelses lejligheder: kombineret soveværelse/stue, fuldt udstyret køk-
ken, altan med udsigt til haven og pool, aircondition, telefon og TV. Max to 
voksne og et barn under 2 år.
2-værelses lejligheder: to soveværelser, stue med mulighed for en opred-
ning, fuldt udstyret køkken, terrasse, aircondition, TV og telefon. Max 5 voks-
ne og et barn under 2 år.

Blue Haven Hotel *****
Bacolet Bay
Virkelig flot og luksuriøst boutique hotel beliggende på en klippe omgivet 
af vand på tre sider med udsigt over Bacolet Bay, hvor Robinson Crusoe ef-
ter sigende blev skyllet i land. Blue Haven Hotel har kombineret den no-
stalgiske atmosfære fra 1950’erne, hvor Robert Mitchum og Rita Hayworth 
gæstede hotellet, med den moderne livsstil. Hotellet blev renoveret i 2000, 
men man føler sig stadig hensat til kolonitiden, når man ser den smukke 
hovedbygning, går gennem den original ottekantede lobby og ud på den 
store terrasse omgivet af tropisk vegetation og frit udsyn over bugten. Ud-
sigten har man næsten med sig overalt på hotellet – fra restauranten ”Shut-
ters on the Bay, der byder på et internationalt gourmet cuisine tilsat caribi-
ske ingredienser og krydderier; fra den fantastiske pool, der ligger helt ude 
ved klippekanten og fra alle værelserne. Blue Haven byder desuden på spa, 
skønhedssalon, tennisbane, lounge, strand- og poolbar. 10 minutters kørsel 
fra hotellet ligger en 18-hullers golfbane, og Scarborough er kun 5 minut-
ters kørsel væk. 
De 55 værelser er fordelt på Superior, Deluxe og Junior Suite. Deluxe er 
lidt større end Superior og Junior Suite har desuden opholdsområde. Alle 
værelserne er elegant møbleret i stil med resten af hotellet og har special-
designede mahogni senge, minibar, TV, safeboks, aircondition, loftsvifte, 
internetadgang, altan med havudsigt og badeværelse med glasfront – og 
havudsigt - i brusekabinen.
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Hoteller på Tobago

Villaer på Tobago

Blue Waters Inn ***
Speyside, Batteaux Bay
Dette er en af de bedst beliggende hoteller på Tobago, i sin egen ”postkort 
smukke” lille bugt med klart blåt vand og rigtig gode snorkle muligheder 
lige ved. Dette hotel er ideelt for den rejsende der kan lide at dykke, snorkle, 
fiske eller bare elsker naturen. 
Et rigtig godt og hyggeligt turistklasse hotel beliggende i fantastiske fro-
dige omgivelser, direkte ned til stranden uden andre naboer. Området by-
der på mange muligheder for vandreture, udflugter til fuglereservaterne 
på øerne Little Tobago og St.Giles Island, og Batteux Bay er et mekka for 
snorklere og dykkere. Hotellet har dykkercenter (PADI), hyggelig restaurant, 
bar med havudsigt og lille gavebutik. Fredag aften byder Blue Waters Inn på 
en drink i baren, og der er dækket op til Barbeque Buffet i restauranten, ef-
terfulgt af Steelpan musik på terrassen. De 38 værelser har alle aircondition, 
loftsvifte og altan el. terrasse med havudsigt. Hotellet ligger godt 1 times 
kørsel fra hovedstanden Scarborough, ved fiskerbyen Speyside i det østlige 
Tobago, i gå afstand til restauranter og butikker.

Tobago Beach Villas ****
Stone Haven Bay
Super lækre villaer beliggende ned til den hvide palmestrand i Stone Haven 
Bay lige ved Grafton Beach. Der er 5 minutters gang til  restauranter, butik-
ker og dykkercenter, 3 minutters kørsel til 18-hullers golfbane og 15 minut-
ters kørsel til Scarborough. 
Tobago Beach Villas består af tre luksuriøse villaer – Yellowbird, Hawksbill og 
Sandpebbles. Alle villaer har plads til seks personer i tre separate soveværel-
ser .  Der er mulighed for at ”leje” både en kok og babysitter.  
Yellowbird ligger tættest vandet og er sammen med Hawksbill de største af 
de tre villaer. Hvert soveværelse har egen balkon med havudsigt, og der er 
tre badeværelser, en stor stue med spiseplads, fuldt udstyret køkken, stor 
overdækket terrasse og have med swimmingpool. Desuden tv, vaskema-
skine og tørretumbler.  
Hawksbill har samme faciliteter som Yellowbird, og dertil udendørs bruser 
og grill, men ligger længere tilbagetrukket.
Imellem Yellowbird og Hawksbill ligger den lidt mindre Sandpebbles. Faci-
liteterne er de samme som i Yellowbird, men kun to af soveværelserne har 
balkon. 

Vi har mange andre hoteller og villaer på både 
Trinidad og Tobago, så kontakt os endelig, hvis I har 

specielle ønsker.
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Pakkearrangementer på Trinidad & Tobago

Trinidad, Karnevalspakker 
Basispakke med lufthavnstransfers t/r, informationsmøde om karnevallet med vores lokale agent samt billetter til 
”Parade of The Bands” der strækker sig over to dage (mandag og tirsdag). 
28.februar - 5.marts 2014, priser pr. person i delt dobbeltværelse:
Med fem nætter på The Carlton Savannah**** beliggende få skridt fra Queens Park Savannah kr. 10.315,- 
Med fem nætter på Cascadia Hotel*** beliggende en kort taxitur fra Queens Park Savannah kr. 5.135,-
Morgenmad inkluderet på begge hoteller. 

Trinidad, 5 dage med Trinidads højdepunkter

* 5 nætter på Normadie Hotel, superior poolside-værelse
* Morgenmad
* Transfer fra/til lufthavnen
* Heldagstur gennem regnskoven til Asa Wright Nature Center og Arima
* Halvdagstur med vægt på den indiske indflydelse - byen Chaguanas, markeder, hindu-tempel og pottemageri
* Halvdagstur til Caroni Swamp & Bird Sanctuary
* Halvdagstur,  Port of Spain og  Maracas Bay ELLER Aftentur i Port of Spain med steelband musik  

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:   
1.januar - 27.februar 2014 kr. 5.160,-
6.marts - 15.december 2014 kr. 5.160,-

På en to ugers rejse til Trinidad & Tobago kan det anbefales at bruge 5 dage på Trinidad og 9 dage på Tobago. 
Nedenstående er et par forslag, der kan sættes sammen til 14 dage, men har I andre ønsker klarer vi selvfølgelig 

også det. Alle priserne er uden fly, da de varierer meget i løbet af året. Kontakt os for det bedste tilbud 
på jeres rejse.  Og husk at bestille i god tid omkring jul/nytår, påske og karneval!

Der tages forbehold for prisændringer grundet valutastigninger. 

Trinidad og Tobago for fugleinteresserede! 

3 nætter på Asa Wright Nature Centre and Lodge, Trinidad   
Fra kr. 3.765,- pr.person i delt dobbeltværelse. 
Inkl. lufthavnstransfers t/r, helpension og guidet tur til Oilbird-kolonien i Dunston Cave. 
3 nætter på Cuffie River Nature Retreat, Tobago:  
Fra kr. 2.960,- pr.person i delt dobbeltværelse.
Inkl. lufthavnstransfer ved ankomst og helpension. 

Evt. tillæg, pris pr.person:   
Morgenmad, 7 nætter kr.  410,- 
Morgenmad, 9 nætter kr.  530,-      
Halvpension, 7 nætter kr.  950,-
Halvpension, 9 nætter kr. 1220,- 

Trinidad på Mountain Bike, 5 eller 7 dage
Kom helt tæt på den fantastiske natur på det nordlige 
Trinidad. 5-dages arrangement med overnatninger på det 
charmerende Pax Guest House og 7-dages arrangement 
med yderligere to overnatninger på Mt.Plaisir Guest House 
i Grand Riviera. Arrangementerne inkluderer tre eller seks 
guidede mountainbike ture - bla. gennem naturreserva-
tet Chaguaramas, til Arena Dam, gennem regnskoven på 
nordkysten til Brasso Seco-vandfaldet og til fiskerlands-
byen Grand Riviera, hvis strande er yngleplads for de store 
havskildpadder.

Priser pr. person i delt dobbeltværelse: 
5 dage fra kr. 4.535,-
7 dage fra kr. 9.432,-
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Island Hopping i det sydlige Caribien

14 dage - 2 øer
* 7 nætter på Tobago, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Lufthavnstransfers
* Halvdagstur på Bucco Reef i glasbundsbåd
* Halvdags guidet vandretur i Tobago Forest Reserve
* 7 nætter på Grenada, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Lufthavnstransfers
* Heldags guidet ørundtur
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 6.510,-

14 dage - 3 øer
* 5 nætter på Tobago, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Lufthavnstransfers på Tobago
* Fly Tobago - Trinidad med Tobago Express
* 4 nætter på Trinidad, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* 4 dages billeje med afhentning og aflevering i lufthavnen
* 5 nætter på Grenada, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Lufthavnstransfers på Grenada
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 6.310,-

14 dage - 4 øer
* 5 nætter på Tobago, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Halvdags guidet vandretur i Tobago Forest Reserve
* Fly Tobago - Trinidad med Tobago Express
* 3 nætter på Trinidad, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* City Tour eller Aftentur eller tur til Caroni Swamp  
* 6 nætter på Grenada, turistklasse hotel inkl. morgenmad
* Heldagstur til Carriacou (på egen hånd)
* Lufthavnstransfers på Tobago, Trinidad og Grenada
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.015,-

Priserne inkluderer ikke flybilletter 
i Caribien medmindre specificeret 
- kontakt os venligst for tilbud. 

Priserne er ikke gældende under 
karneval og Jazz Festival.  
Se forrige side for Karnevalspakker 
på Trinidad.
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Island Hopping & Yacht Cruise i det sydlige Caribien

14 dage, med 7 dages yacht cruise 
* 7 nætter på Tobago, Seahorse Inn, inkl. morgenmad 
* Lufthavnstransfers på Tobago og Grenada
* 7 nætters yacht cruise fra/til Grenada
* Helpension på båden
Pris pr. person i delt dobbeltværelse/kahyt fra kr. 11.440,-
M/overnatning på Blue Haven Hotel fra kr. 12.875,- 

14 dage, med 6 dages yacht cruise
* 8 nætter på Tobago, Seahorse Inn, inkl. morgenmad 
* Lufthavnstransfers på Tobago og Grenada
* 6 nætters yacht cruise fra/til Grenada
* Helpension på båden
Pris pr. person i delt dobbeltværelse/kahyt fra kr. 11.480,-
M/overnatning på Blue Haven Hotel fra kr. 13.215,-

Hurtige facts
Tidsforskel: - 6 timer

Pas og visum: Der kræves ikke visum for danske statsborgere. 
Pas skal være gyldigt 6 mdr. efter afrejsen fra Trinidad & Tobago

Vaccinationer: Ingen krav, men kontakt altid egen læge 
eller Seruminstituttet

Valuta: Trinidad & Tobago Dollar. 1 TT$ = 0,95 DKK
Lokal afrejse skat: 100 TT$

Kørsel: I venstre side

Klima
Trinidad & Tobago nyder godt af en tropisk klima med varme 

året rundt. Gennemsnitstemperaturen ligger på 29 C, men 
dagstemperaturer et godt stykke over 30 C er ikke sjældne. 

Regntiden går fra juni til december, men regnen falder oftest 
som korte, kraftige tordenbyger. Øerne ligger udenfor orkan-
bæltet, og er normalt ikke påvirket af de tropiske orkaner, der 

kan plage de nordlige øer i Caribien.

14 dage, med 9 dages yacht cruise
* 9 nætter på Tobago, Seahorse Inn, inkl. morgenmad
* Lufthavnstransfers på Tobago og Grenada
* 5 nætters yacht cruise fra/til Grenada
* Helpension på båden
Pris pr. person i delt dobbeltværelse/kahyt fra kr. 10.725,-
M/overnatning på Blue Haven Hotel fra kr. 12.760,-

Seahorse Inn, et hyggeligt guesthouse beliggende i kort 
gå-afstand til Grafton Beach.
Blue Haven Hotel, luksuriøst boutique hotel i Bacolet Bay 
(se side 10).

Priserne inkluderer ikke flybilletter mellem Tobago og 
Grenada.
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Fredensgade 36b - 8000 Århus C

Tlf. +45 70 270 370  * Fax +45 86 20 76 09

E-mail:  info@jesperhannibal.dk  

Web:   www.jesperhannibal.dk
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