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Deilig helsekost

Vinkjeller til sjøs

Som det moderne rederi Celebrity Cruises er, hjelper de sine gjester
med å leve sunt om bord. De er først til havs med å tilby SPE-sertifiserte måltider. SPE står for Sanitas per Escam (helse gjennom mat)
– og innebærer at rettene er laget med råvarer av ekstra god kvalitet
og høyt næringsinnhold. Finnes på Aqua Spa Café og Opus Restaurant.

Vinbaren er innredet som en lekker, eksklusiv vinkjeller, og bør glede
de aller fleste vinentusiaster! Med et lite «kredittkort» kan man selv
tappe og teste forskjellige viner fra en automat, og kose seg med litt
tapas ved siden av. Kortet kjøpes i forskjellige valører av vinkelneren
som jobber her, og som du selvsagt også kan be om råd.
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Lunsj i det grønne

Slå deg ned og slapp av på en
ekte gressplen til sjøs! The Lawn
Club er et unikt område for Solstice-klassen. Her kan du ha
piknik, trene på golfputten eller
spille boccia. Av og til er det også
musikk her, der kanskje en jazzartist underholder mens du nyter
et glass vin og noen gode oster
med din kjære i solnedgangen.

Et cruise med Celebrity Reflection er
ikke som cruise flest. I sommer seiler
luksusskipet i Middelhavet, og vi har testet.
Et cruise med skipet Celebrity
Reflection føles som flere reiser i
en. Hver bar, restaurant og «chill
out»-sone byr på en egen atmosfære, musikk, stil og konsept – og

variasjonen er så stor at det er
umulig å gå lei!
Celebrity Cruises har alltid
befunnet seg i luksussegmentet.
Slagordet «modern luxury» har
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Nyt livet i en «trehytte»

Herlig Aqua Spa

The Hideaway er et område på skipet der man kan slappe av i flotte
og ikke minst komfortable designstoler inspirert av Eero Aarnios
kjente «ball chair», i forede «hull i veggen» og koselige «krypinn» i
trehyttestil. Her trekker man seg gjerne tilbake for å slappe av med en
bok eller lesebrett. Det er også kaffe- og teautomat her.

etablert seg godt, og skipet Celebrity Reflection er kronen på verket. De to årene skipet har seilt i
Karibien og Middelhavet har det
fått en stor beundrerskare: Gjester som elsker kult interiør, et
moderne uttrykk, det gode liv og
avslapning i lekre miljøer.
Bli med oss på rundt på et skip
der du finner det meste av det beste
som kan tilbys til havs. Velkommen
om bord på Celebrity Reflection!

De varme og våte rommene i Aqua Spa går under navnet Persian
Garden (inngang 120 kr per dag). Hold utkikk etter The Ultimate Hamam
Experience i det daglige programmet, der du kan slappe av på de
oppvarmede flisene med et glass champagne og nyte en full body
scrub!

Kjøl deg ned i snøbadstu

6.

Vennene dine hjemme kommer ikke til å tro deg når du forteller om snø på middelhavscruiset, men det er altså helt sant. Blir det for hett (på dansegulvet, på grunn av været
eller andre badstuopplevelser) finnes det faktisk en snøbadstu å kjøle seg ned i! Her
sitter du i blått lys i en avkjølende temperatur inntil frostede veggpaneler av snø.
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Stjernejuveler

I juvelbutikken Exquisites kan man finne de mest fantastiske smykker. Da vi var om bord, ble vi vist et Sophia Fiori-halskjede av hvitt gull,
rubiner og 90 karat briljanter! Merket Sophia Fiori er forholdsvis ukjent
hjemme, men ofte synlig på Hollywoods røde løpere. Ville jeg kjøpe
dette halskjedet, måtte jeg bare hoste opp rundt seks millioner kroner..!

S

Luksusshopping

Breitling, TAG Heuer, Michael Kors... På Celebrity Reflections flotte
«designergate» har hvert luksusmerke sin egen butikk. Her finnes de
mest prestisjefylte sportsur, og trendy designervesker til taxfreepriser. I den eneste Bulgari-butikken til sjøs loves prisgaranti. Gå
heller ikke glipp av deres champagne-events uten kjøpskrav!
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Priseksempel: ﬂy t/r en uke til Hellas Aug 2014.

Celebrity Reflection

Norsk prinsesse
gravlagt i Spania

Celebrity Reflection seiler både i Middelhavet (fra Roma) og i Karibien
(fra Miami). Prisene for en uke i Karibien begynner på ca. 4000 kroner
per person. Da inngår lugar, mat, underholdning, samt adgang til gym,
driks, skatter og havneavgifter. Ekstra for flyreise, transfer, spesialrestauranter, samt spa og spesielle arrangementer. Det er plasser
igjen på Middelhavscruise i sommer, med priser fra ca. 8000 kroner
for et tidagers cruise. Les mer: www.celebritycruises.com

9.
Dusj med havutsikt

Det lekreste badeværelset om bord er i den flotte
Reflection-suiten med strålende hjørneplassering
på skipet. Her har du spektakulær havutsikt både
når du pusser tenner og dusjer. Er du sjenert eller
sliter med høydeskrekk, er det dog ikke noe for deg.
Dusjen har glassvegger fra gulv til tak og strekker
seg ut over kanten på skipet. Du er også avhengig
av god råd. Prisen for en ukes cruise i denne suiten
starter på 62 500 kroner per person.
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Molekylære drinker

Test bartrenden «molecular mixology». Den fristende cocktaillisten er skapt av «The Liquid Chef»,
Junior Merino. Konseptet innebærer en intensivert
smaksopplevelse utenom det vanlige der drinken
kjøles med flytende nitrogen. Med eksotiske og ferske ingredienser kommer du aldri til å ville drikke en
vanlig cocktail igjen!

I år 1257 dro den norske prinsessen Kristina av Tønsberg, datter av Kong Håkon
IV Håkonsson, til Spania for å gifte seg
med broren til den spanske kongen, prins
Felipe. Fire år var alt de ﬁkk sammen før
hun som 28- åring døde av det som trolig
var en øreinfeksjon.
Kristina bar på en drøm om å bygge et
kapell i Spania til ære for Olav den Hellige. Denne drømmen ble virkeliggjort
i 2011, og Olavskapellet er nå å ﬁnne
40 km fra landsbyen hvor Kristina ligger
gravlagt, nærmere bestemt i Covarrubias, i nord- Spania, en ﬁre timers kjøretur
nord for Madrid. Året etter, i 2012, ble en
spansk forgreining av den norske Olavsruten innviet, denne strekker seg over 60
km og går fra Burgos, via Olavskapellet
og ender opp i Covarrubias.
Covarrubias er en liten landsby med 400
innbyggere men her føler innbyggerne et
sterkt bånd til Norge. På kommunebalkongen svaier det norske ﬂagget side om
side med det spanske og hvert år arrangeres det konserter med norske artister,
kalt «Toner fra Norge».
Nysgjerrig på dette lille innslaget av Norge i nord- Spania?
Les mer på www.covarrubias.es
Vi er også på Facebook:
www.facebook.com/spaniainorge

1964-2014
i Norge

11.
Mat i toppklasse

Unik middagsopplevelse i Qsine der servitøren kaller seg flyvertinne, middagen kalles reise (ettersom man
smaker seg gjennom forskjellige deler av verden) og du bestiller smaker, ikke retter – fra en iPad. De 150
smakene er inndelt i 20 «paletter», og hva som havner på bordet – og i hvilken form – er en overraskelse.
Den beste restaurantopplevelsen vi har hatt på lenge!

Tekst: Heidi Rovén Foto: Heidi Rovén, Kristofer Scheiderbauer, Eliane de Thonel d’Orgeix, Celebrity Cruises
Se og Hør var invitert av Celebrity Cruises.
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