
KORPSTUREN 2011 TIL ST. PETERSBURG, HELSINKI OG KØB ENHAVN MED 
RCCL 

 

Herimitage i St.Petersburg Vinterpalasset i St.Petersburg 

 

Korpsturen som vi alle  gleder oss til, nærmer seg. Vi er hele 67 deltagere. For å 
forberede oss, bes det om at alle deltagere sender kopi av passene til Helene 
Thompson innen 29. april Helene.Hofoss.Thompson@1881.no. Passene må være 
maskinlesbare og gyldig minst fram til 31.12.2011. Dette er et krav fra cruiserederiet 
og et krav for å få visum til Russland. De som evt. ikke har pass i henhold til dette, 
bes om å fornye sine pass snarest.  

Restbetalingen til rederiet forfaller i slutten av april. Faktura på restbeløpet kr. 2700 
pr person blir derfor sendt ut med forfall 25. april. De som har bestillt utvendig lugar 
vil få faktura på restbeløpet 4200,-.  

Utflukt i St.Petersburg vil bli fakturert senere. Prisen på utflukten inkluderer visum 
som ellers ville kostet 350,- og det er derfor ikke nødvendig å skaffe visum på egen 
hånd. 

Korpset har dessverre ikke mulighet til å legge ut ved innbetaling til rederiet, og de 
som ikke betaler innen fristen kan vi derfor risikere at vi må avbestille for. Ved 
avbestilling tilkommer et gebyr. Faktura vil bli sendt hver familie/musikant. Alle 
musikkantene har dekket avbestillingforsikring ved sykdom gjennom NMF (Norges 
Musikkorpsforbund). Foreldre og søsken må ordne egen avbestillingsforsikring. 

 



BÅTEN 

 
Vision of the Seas 

Om bord finner du solfylte atrier og hvite marmortrapper, en intim, varm atmosfære 
og et spennende tilbud for alle – temarestauranter og salonger, kasinoer, 
svømmebasseng, atrier og minigolfbane på noen av skipene. 

• 11 dekk med aktiviteter, underholdningstilbud og lugarer.  
 
• Kjent som “lysets skip” med mer enn 8000 kvadratmeter glasstak, takvinduer og 
heldekkende vinduer, som gir en helt fantastisk utsikt.  
 
• En hyggelig og intim atmosfære med solfylte atrier og deilige, åpne dekk som gir en 
følelse av avslappet eleganse og luksus.  
 
• Et godt underholdningstilbud med blant annet teater og kasino.  
 
• Et bredt utvalg av barer og salonger, deriblant Schooner Bar og Champagne 
Terrace.  
 
• Topp moderne treningssenter, helse- og skjønnhetsalong og stort spa.  
 
• Klatrevegg.  
 
• Soldekk og Solarium med avtakbart glasstak, innendørs svømmebasseng, 
boblebad og kaffebar. 
 
• Centrum er et atrie som går over sju dekk og har glassheiser omgitt av butikker og 
salonger – for ikke å glemme den nydelige havutsikten. 
 
• Viking Crown Lounge med 360 graders panoramautsikt, 46 meter over bølgene.  
 
• På Internet Café kan du bruke Royal Caribbean Online og sende e-postkort til slekt 
og venner.  
 
• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean® med tilsyn, og Optix 
ungdomssenter for tenåringene. 



 Programmet for turen er som følger: 

 Lørdag 25.06.11  Oslo    17:00 Til kai 

Søndag 26.06.11 Cruising      Til sjøs 

Mandag 27.06.11 Cruising      Til sjøs 

Tirsdag 28.06.11 St. Petersburg, Russland  07:00 23:59 Til kai 

Onsdag 29.06.11 Helsinki, Finland  10:00 17:00 Til kai 

Torsdag 30.06.11 Cruising      Til sjøs 

Fredag 01.07.11 København  09:30 15:00 Til kai 

Lørdag 02.07.11 Oslo  07:00   Til kai 

  

Mer detaljert program vil følge når avreisen nærmer seg, men vi legger opp til 
musikalsk program både i Russland, Finland og Danmark, samt ombord i 
cruiseskipet. 

 
AVBESTILLINGSREGLER  

Turen kan kanselleres før 120 dager før avreise, etter dette må man betale et gebyr.  
Gebyret er som følger: 

120 til 60 dager            150.00 per Person 

59 til 30 dager 2000.00 per Person 

29 til 4 dager 50%   per Person 

3 til  0                       100%   per Person 

            
                       
                         
           

 



ST. PETERSBURG 

Styret har bestemt at vi i St. Petersburg skal være med på en arrangert utflukt i regi 
av Royal Caribbean. Dette har vi bestemt fordi det vil være vanskelig å arrangere noe 
på egenhånd, og det vil ikke bli noe dyrere å være med på en arrangert utflukt enn å 
skulle organisere en utflukt selv. Da slipper vi også å stå i lange køer for å komme 
inn på attraksjonene og visum er inkludert, vi blir prioritert ved ilandstiging og skipet 
venter på oss hvis utflukten av en eller annen grunn er sent tilbake til havnen. St. 
Petersburg er også en by med høy kriminalitet, og ut fra et sikkerhetsaspekt er en 
arrangert utflukt å foretrekke. 

Ved å ta en arrangert utflukt ordner rederiet med visum slik at vi slipper å gjøre det 
selv på forhånd. Korpset forutsetter at den enkelte er ansvarlig for å forsikre seg om 
at de ikke vil bli nektet visum. 

Utflukten vil ta oss gjennom hele St.Petersburg og vise oss alle de største 
høydepunktene. Vi vil også få lunsj på veien og vi har satt av tid til å stoppe en gang 
underveis for å spille. Turen er beskrevet nedenfor med program. Vi er i forhandlinger 
med Royal Caribbean for å se om vi kan få alle musikkantene til å betale barnepris.  
Tilbudet vi forhandler på er 980,- per person for voksne og 610.50 per person for 
barn (alder 4-12). Dette inkluderer visum som ellers koster 350,-, lunsj og alle 
inngangsbilletter. Siden vi ikke vet endelig pris ennå så vil utflukten bli fakturert 
nærmere avreise. 

UTFLUKTEN INKLUDERER: 
 
St. Petersburg, Russlands nest største by, er kjent for det vakre Vinterpalasset, 
Nevaelven, Hermitagemuseet og alle kanalene. Ikke overraskende står byen på 
Unescos verdensarvliste. 

Founded by Tzar Peter I in 1703, St. Petersburg is the second largest city in Russia, 
boasting some of the worlds finest art museums and opulent palaces. This easy 
sightseeing drive will provide a good overview of St. Petersburg, formerly the capital 
of Imperial Russia. Driving through the area, your guide will call attention to the 
splendid architecture and fascinating history of the city. The mighty Neva River and a 
number of smaller rivers flow through St. Petersburg, dividing it in a series of islands 
connected by some 360 bridges. Former palaces line the numerous waterways and 
canals and onion dome cathedrals are part of the cityscape. Some of the attractions 
seen during the drive may include the Academy of Arts, the University, the 
monumental Rostral Columns, and the Church of Our Savior on Spilled Blood. 
Proceed past the Peter and Paul Fortress, the Cruiser Aurora, the Admiralty, the 
Winter Palace, the Bronze Horseman and the Palace Square. 

Drive to St. Isaac's Square and visit the magnificent St. Isaac's Cathedral. Its dome, 
coated with more than 200 pounds of pure gold, dominates the city skyline. Enclosing 
a space large enough to hold 14,000 people, the walls are heavily ornamented with 
marble and precious and semi precious stones as well as 200 mosaics and paintings. 



A typical Russian lunch will be served at one of the city's leading hotels or 
restaurants, after which one of the highlights of St. Petersburg, the Hermitage 
Museum, will be visited. The Hermitage occupies the Winter Palace, the winter 
residence of the Russian Tzars, as well as four other buildings. Founded in 1764 by 
Catherine the Great as a private court museum, it has evolved into the most 
remarkable collection of art in the world, containing more than 3 million objects of 
unparalleled importance. The guided tour will include the State Rooms, and a 
collection of Western European art featuring Leonardo da Vinci, Raphael, Titian, 
Rembrandt, Rubens, Van Dyck (to name but a few) and also many French 
Impressionists. 

Note: Guests must be able to walk approximately 2 miles over even surfaces with 
over 200 steps. The Hermitage has limited interior seating and no air-conditioning. 
There are approximately 120 steps covering 2 stories. There are 2 wheelchair 
accessible lifts; however, 4 to 7 steps must be traversed to reach them. One lift goes 
to the second floor only, the other one goes to the second and third floors. Large 
carry bags, umbrellas and heavy coats are not permitted and must be checked 
before entering the museum. Camera and video fees for the Hermitage Museum are 
included in the tour cost. Flash photos are not permitted. There will be limited 
opportunities to shop at local street vendors and craft stalls periodically throughout 
the tour. Tour order may vary but all listed sights will be covered. 

Les mer om St. Petersburg  

 



HELSINKI 

Helsinki er omgitt av sjø på tre sider - til sør, øst og vest og gir byen en helt spesiell 
atmosfære. Byen har trendy shopping, art nouveau og Jugendhus. 

I Helsinki vil vi ikke være med på noen organisert tur, men vi legger opp til 
sightseeing på egenhånd i sentrum av byen. Vi regner også med at vi skal spille i 
byen. 

Les mer om Helsinki  

 

KØBENHAVN 

I København nyter vi livet når vi kan sitter på kaféene, rusler langs Nyhavn, shopper i 
småbutikkene eller tar oss noe å drikke og et smørrebrød på en kro. 

Vi legger også her opp til sightseeing  på egenhånd i sentrum av byen, samt spilling. 

Les mer om København  

 



VIKTIG INFORMASJON PÅ CRUISET FRA RCCL 

1. Hva slags kleskode gjelder om bord?  
Det er enkelt å planlegge hva du skal ha på oss på cruiset. Du trenger 
fritidsklær til bruk på dagtid, litt penere klær til kveldsbruk. Klær til kveldsbruk: 
Fritidsskjorter og bukser for menn, bukser og topp eller skjørt og bluse for 
kvinner. Pent: Kjole eller buksedress for kvinner, fritids-/dressjakke for menn. 
Formell Cocktail- eller aftenkjole for kvinner, dress og slips eller smoking for 
menn. 
 
2. Billetter og reisedokumenter.  
Billetter blir utstedt når sluttbetalingen er mottatt, ca 3 uker før avreise. Vi gjør 
alle reisende oppmerksom på at dersom de har elektroniske billetter, vil 
bagasjelappene bli utlevert på havnen ved avreise. 
 
3. Når kan jeg gå ombord?  
Tidspunktet for ombordstigning på det aktuelle cruiset er oppgitt i billetten. 
Hvis du ikke er om bord på skipet minst to timer før skipets planlagte 
avgangstidspunkt, antar vi at du ikke skal være med på cruiset. Bestillingen 
ansees som avbestilt og 100 % av cruiseprisen må betales. Du har ikke rett til 
refusjon av kjøpesummen. Vi anbefaler at du pakker en liten bag/håndbagasje 
med det du trenger til den første tiden om bord, da det kan ta noen timer før 
bagasjen blir brakt til lugaren. (Levering av bagasje trer i kraft etter at skipet 
har seilt). 
 
4. Hvordan sjekker jeg inn på skipet?  
Hvis du har benyttet oss av Online sjekk-inn på våre internettsider, ta med oss 
utskriften av den signerte “SetSail Pass” samt identifikasjonspapirer. Gå til 
“SetSail”-området i cruiseterminalen, der du vil få sjekket dine papirer og 
utstedt et Sea Pass som fungerer som ditt identifikasjonskort og lugarnøkkel 
om bord. Kortet brukes også for innkjøp om bord på skipet, og viser hvilket 
dekk i hovedrestauranten og hvilket bordnummer du har for måltidene om 
bord. Om du ikke har sjekket inn online, tar du med oss alle 
cruisedokumentene og pass til skranken i cruiseterminalen, der vil våre 
representanter sjekke oss inn og utstede Sea Pass kortet for 
ombordstigningen. For å gjøre ombordstigningen så enkel og rask som mulig, 
anbefaler vi at du sjekker inn online her på www.royalcaribbean.no under “Før 
du reiser” og “Online sjekk-inn” Her legger du inn pass informasjon, kredittkort 
opplysninger etc. Dette bør gjøres i god til før avreise, og senest 4 virkedager 
før. 
 
5. Hvordan betaler jeg for innkjøp om bord?  
Valutaen om bord er USD. Alle skipene har et kontantfritt system, Sea Pass. 
Det blir satt opp en Sea Pass konto i ditt navn, som må sikres med et godkjent 



kreditt- eller debetkort (VISA, MasterCard, Diner’s Club og American Express 
godtas ved trykketidspunktet for katalogen), som belastes automatisk ved 
innkjøp om bord. Det kan også settes inn kontanter for de som ikke har kort. 
Alle som reiser på cruise vil få et Sea Pass. Siste cruisedagen blir det levert 
en spesifisert avregning av kontoen til lugaren, slik at du selv kan kontrollere 
beløpene. Det kan hende at enkelte transaksjoner foretatt siste kvelden ikke 
kommer på sluttavregningen, dette vil da bli lagt til sluttoppgjøret. Vi gjør 
oppmerksom på at skipet opererer med egen valutakurs, som kan avvike noe 
fra valutakursen din private bank benytter. Enkelte områder om bord bruker 
ikke det kontantfrie systemet, for eksempel kasinoet. Her må du i stedet betale 
med kontanter i USD. Alle skip har minibank om bord (denne tjenesten koster 
5,00 USD). Vi gjør oppmerksom på at i enkelte tilfeller kan det gjøres 
reservasjoner på betalingskortet som knyttes til din foliokonto om bord på 
skipet. Disse reservasjonene gjøres for å kontrollere at kortet er gyldig. Når 
sluttregningen over ditt forbruk om bord er betalt, vil Royal Caribbean straks 
oppheve reservasjonene. Utover dette er det hvert enkelt kortselskap som må 
oppheve reservasjonene i sitt system. Dette kan ta mellom 7 – 14 
arbeidsdager, og er ikke noe Royal Caribbean kan påvirke med hensyn til 
kortere virketid. Når kortselskapet har opphevet beløpet som er reservert, vil 
du straks ha tilgang til pengene igjen. 
 
6. Hva med elektrisk utstyr og klesvask?  
Strømspenningen om bord er 110/220 V. Du må selv ta med eventuelle 
nødvendige adaptere. Hårfønere finnes på alle lugarer. Klesvask/rens/press er 
tilgjengelig mot avgift. Spør lugarbetjenten for mer informasjon og priser. NB! 
Det er ikke nødvendig å bære elektrisk utstyr i håndbagasjen. Det kan pakkes 
i bagasje for innsjekking. 
 
7. Hva er det ikke lov å ta med seg ombord?  
Det er ikke lov å ta med følgende: alkohol, stryekjern, stearinlys, kniver, vin-
åpnere, kaffemaskin/vannkoker, elektriske transformatorer, brannfarlig væske, 
eksplosiver (slik som fyrverkeri), HAM radioutstyr, hockeykøller, ulovlige 
rusmidler, saks, skateboard/surfebrett. Se detaljert liste her. 
 
8. Hva med tilrettelegging for familier?  
Barne-og ungdomsklubben Adventure Ocean arrangerer kostnadsfrie 
aktiviteter for barn og ungdom om bord fra 6 mnd. – 17 år. Detaljerte 
opplysninger fås hos Royal Caribbean. Foreldre henstilles til ikke å la barna 
leke uten tilsyn på dekk, i salongene og på dansegulvene. Dette gjelder særlig 
på kveldstid. Barn har ikke adgang på enkelte deler av skipet. Barnesenger er 
tilgjengelige for spedbarn. Vær oppmerksom på at gulvplassen i lugaren 
dermed blir mindre. Vi har begrenset antall barnesenger, så det er viktig at du 
gir beskjed når du bestiller cruiset. Barnevakttjeneste (timepris) kan 
arrangeres om bord, forutsatt at cruisepersonalet har kapasitet. Minstealder på 



barn som kan ha barnevakt på lugaren er 12 måneder. Alle barn som deltar i 
Adventure Ocean-klubben må være fylt 3 år og pottetrent/ bleiefri. I klubbene 
for de aller minste, Aqua Babies (6 mnd. – 18 mnd.) og Aqua Tots (18 mnd. – 
3 år) må foreldrene være med på aktivitetene.Visse underholdningsaktiviteter 
belastes med et tillegg i prisen. 
Det anbefales at spedbarnsforeldre selv tar med mat til barnet, bleier og 
sanitære hygieneartikler.  
 
Aldersgrenser om bord: 
Skøytebane - Barn i alle aldre, barn under 6 år i følge med voksen 
Klatrevegg - 6 år, høyderestriksjoner, utstyr er tilgjengelig om bord 
FlowRider - Høyderestriksjoner, utstyr er tilgjengelig om bord 
Sportsbasseng - Høyderestriksjoner 
Solarium - 16 år 
Adventure Ocean - 3 år (pottetrent) -17 år 
Teater - Barn under 16 år i følge med voksen 
Boblebad - Barn under 16 år i følge med voksen 
ShipShape treningssenter - 16 år 
ShipShape Spa - 18 år 
Nattklubb/diskotek for voksne - 18 år 
Barer - 18 år (unntatt i følge med en voksen) 
Alkohol - 21 år 
Kasino - 18 år 
 
Visse reiseruter kan ha annen alderspolicy. Vi tar forbehold om at det må 
foretas vedlikehold med jevne mellomrom, og kan derfor ikke garantere at de 
ulike aktivitetsområder og apparater alltid vil være tilgjengelige. Ettersom 
skipene følger United States Public Health Department Policy (USPH) kan 
ikke bleiebarn benytte verken svømmebasseng/boblebad, ballbinge, sklie eller 
SPA om bord. Forbudet gjelder også for badebleier, og det tillates ikke å 
benytte overnevte selv om foreldre/verge er tilstede. Det er derimot innført 
andre alternativer for bleiebarn på utvalgte skip, og Royal Caribbean jobber 
med å få flere tilbud som kan tilrettelegges for bleiebarn. Ta kontakt for mer 
informasjon. 
 
9. Hvor og når kan jeg spise om bord?  
Alle måltider om bord er inkludert i prisen. Det er matservering tilgjengelig 24 
timer i døgnet. I hovedrestauranten er det to bordsetninger. Vi skal spise 
middag 18:00. Vanlige tidspunkter for måltidene i hovedrestauranten er som 
følger: 
Frokost - Fri bordsetning 07:30 – 09:00 
Lunsj - Fri bordsetning 12:00 – 13:30 
Middag 18:00 
 



Hvis du vil være mer fleksibel og uformell i klærne, kan du få frokost, lunsj og 
middag servert andre steder. 
Les dagsprogrammet om bord for aktuelle tidspunkter og steder. Kontinental 
frokost serveres på forespørsel i lugaren mellom kl. 07:30 og kl. 10:00. 
Romservicemenyen er tilgjengelig hele døgnet. (For roomservice-bestillinger 
mellom 00:00 – 05:00 vil det tilkomme et lite gebyr). Gjester i suiter kan be om 
en fullstendig meny for hvert måltid for servering i suiten. Du må betale en 
kuvertavgift på 20-35 USD for å spise på enkelte restauranter på Oasis-, 
Freedom-, Voyager- og Radiance-klasse skip. Dersom du har behov for 
spesialmat eller ved allergier, gi beskjed når du bestiller cruiset eller senest 45 
dager innen avreise og vi gjør det vi kan for å imøtekomme dine behov. Vi kan 
dessverre ikke imøtekomme Vegan eller Lacto-Ovo vegetar. Produkter som 
kjøpes fra Ben & Jerry’s og Lattetudes o.l vil ha egne priser, og inngår derfor 
ikke i cruiseprisen. 
 
10. Hva er tipsen/serviceavgiften om bord?  
Tips er inkludert i prisen vi har betalt. 

 
11. Hva skjer hvis jeg blir syk om bord?  
Helsetjenesten om bord er bemannet av en kvalifisert lege og minst én 
sykepleier. Du må selv betale for helsetjenester, og det anbefales derfor å 
tegne tilstrekkelig syke-/reiseforsikring. Vi anbefaler å ta vare på alle 
kvitteringer, da forsikringsselskapene må ha nødvendig dokumentasjon ved en 
eventuell 
forsikringssak. Det gjøres oppmerksom på at helsetjenesten er regulert av 
amerikansk lov, det vil si at prisingen for konsultasjon med lege, undersøkelse, 
medikamenter og utstyr som blir brukt etc. settes deretter. Prisene kan derfor 
ikke settes i sammenheng med priser man er vant til hjemme. Helsetjenesten 
tilbyr sjøsyketabletter ved behov. 
 
12. Hvilke regler gjelder for røyking om bord?  
Det er stort sett røykfritt på alle våre skip, men det er spesifikke områder på 
skipet hvor det er tillatt å røyke. Alle teatre og restauranter er røykfrie. Sigar- 
og piperøyking er kun tillatt på de ytre dekkene. Det er ikke lov å røyke på 
lugaren. Det er lov til å røyke på balkongen til balkonglugarene. Vi kan 
dessverre ikke garantere allergilugarer. 
 
13. Hva med alkoholholdige drikkevarer?  
Alkoholholdige drikker kan kjøpes i alle barer og restauranter om bord. 
Aldersgrensen er 21 år, men gjester i alderen 18 -20 år kan nyte øl og vin på 
visse seilinger, med en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte som selv må 
være med på reisen. Denne tillatelsen håndteres ved innsjekk. Klikk her for å 
printe ut tillatelsen. Om du tar med alkoholholdige drikker ved 



ombordstigningen på dag 1, kommer dette til å bli konfiskert, og du vil ikke få 
dette tilbake. Hvis du kjøper underveis, vil dette bli lagret og levert til din lugar 
siste cruisekvelden. 
 
14. Hvordan fungerer utfluktene i land?  
For å få mest mulig ut av oppholdene i land, anbefaler vi at du velger utflukter 
som er planlagt av våre reiseeksperter. Utflukter kan forhåndsbestilles på 
www.royalcaribbean.no, men må bestilles minst 4 arbeidsdager før avreise. 
Du kan også bestille utflukter om bord, med forbehold om ledig kapasitet. 
Alternativt kan du utforske anløpsstedene på egen hånd. Det gjøres 
oppmerksom på at ufluktene kan endre fastsatte tider, samt at de kan 
kanselleres dersom antall deltakere er for lav til å gjennomføre utflukten. 
 
15. Hvordan sjekker jeg ut fra skipet?  
Du vil få utlevert adresselapper til reiseveskene en av de siste dagene om 
bord. Skriv navn, hjemmeadresse og eventuelle detaljer om flyreisen tydelig 
på hver lapp. Pakk koffertene og reiseveskene, og sett dem utenfor lugaren 
innen angitt tid siste cruisekvelden. Skjøre, viktige og verdifulle gjenstander 
skal pakkes i håndbagasjen. 
 
16. Flyreise etter cruiset 
Ikke aktuelt for oss. 
 
17. Kan jeg bli kontaktet om bord?  
Gjester kan bli kontaktet via telefon til skipet. Vær oppmerksom på at 
telefonsamtaler til og fra skipene er dyre. Skipene har også internett-kafé som 
gir gjestene mulighet til å sende og motta e-post. Kostnadene belastes din 
Sea Pass konto, og man må ha en personlig e-post adresse for å kunne 
benytte denne tjenesten. Det er mulig å ringe til skipet på telefon: 001 – 732 
335 3285, ha enten American Express eller Master Card tilgjengelig for 
belastning. Det koster 7.95 USD per minutt i tillegg til eventuelle ekstra 
kostnader din telefonoperatør måtte ha for slike samtaler. Pris kan endre seg 
uten varsel. 
 
18. Prissetting for våre cruise  
Prisene våre er veiledende, og er “fra- priser”, dvs. den laveste prisen som 
finnes tilgjengelig på en angitt seilingsdato i lavsesong i den rimeligste 
lugarkategorien. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. For eksakte 
priser, kontakt vår bookingavdeling på telefon 815 00 185 (Norge), 33 12 76 
00 (Danmark), ditt reisebyrå eller søk etter ditt cruise her på websiden. 
 
19. Trenger jeg reiseforsikring?  
Royal Caribbean anbefaler sterkt at alle passasjerer er tilstrekkelig dekket av 
sine forsikringer. Syke-, reise-, bagasje-, ulykkes- og avbestillingsforsikring 



anbefales, og kan kjøpes hos reisebyråer eller forsikringsselskaper. 
 
20. Hvilke pass- og visumkrav gjelder for min ferie ? 
Ta kontakt med gjeldende ambassader eller ditt reisebyrå i god tid før avreise 
for opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder for de landene du 
skal besøke på ditt cruise. Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket 
cruise de skal på med Royal Caribbean. Dette gjelder også våre cruise med 
Vision of the Seas som går ut fra Oslo, Stockholm og København i 2011. 
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at reisen er avsluttet. Den 2. 
april 2004 formidlet amerikanske myndigheter at de fra 30. september 2004 vil 
utvide US-VISIT-programmets ankomst- og avgangsrutiner til å gjelde alle 
reisende, også de som reiser under det visumfrie programmet Visa Waiver 
Programme (VWP). Det betyr at reisende som ankommer til USA blir 
fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Fra den 
12. januar 2009 må personer fra alle land som er medlemmer av USAs 
visumfritaksprogram (VisaWaiver Program) registrere seg elektronisk før 
avreise. Electronic System for Travel Authorization er navnet på 
visumprogrammets nye system. Ta kontakt med reisebyrået eller den 
amerikanske ambassaden for mer informasjon. Merk: Denne informasjon kan 
endre seg, derfor må du i god tid før avreise selv kontrollere at opplysningene 
fortsatt stemmer. Reisende trenger visum for å reise til Russland. 
Visumbehandlingen kan ta flere uker. Generelt har ikke Royal Caribbean 
International noen visumtjeneste, men skal du besøke Russland på en av 
utfluktene som Royal Caribbean International arrangerer, trenger du ikke 
visum. Hvis du imidlertid ønsker å dra på sightseeing på egen hånd, må du få 
visum direkte fra den russiske ambassaden. Navnet på billetten og i passet 
må være helt identisk skrevet. I motsatt fall, kan du nektes adgang til 
flyvningen/cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar hvis du 
nektes adgang til en flygning eller innreise i et land, eller på annen måte 
rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet ikke blir 
godkjent eller mangler nødvendig(e) visum (visa). Enkelte havnemyndigheter 
kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet 
av cruiset. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med oss 
en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien 
med oss hver gang du forlater skipet. 
 
21. Hva med barn som reiser uten foreldre eller for mynder, eller barn 
med annet etternavn enn foreldre eller formynder?  
Voksne som reiser med mindreårige barn de ikke er foreldre/formynder til 
plikter å vise frem barnets pass (og eventuelt visum), samt kopi av begge 
foreldrenes pass og en signert bekreftelse av minst et av 
barnets foreldre/formynder om at barnet har tillatelse til å reise med sitt 
reisefølge. Et bekreftelsesbrev på engelsk (notarial bekreftelse) skrives av en 
fagperson, for eksempel en advokat, Lege, dommer (Justice of the Peace). 



Klikk her for å printe ut bekreftelsesbrevet. Bekreftelsesbrevet skal leves ved 
innsjekk. Merk: tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk 
behandling kan utføres dersom en situasjon skulle oppstå og en lege mener at 
slik behandling må utføres umiddelbart. NB! Disse reglene gjelder også når 
barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barnet reiser med en av 
sine foreldre/verge og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises 
underskrift på gyldig dokument fra den av foreldrene/vergen som ikke er med 
på reisen, om at han/hun godkjenner at barnet reiser med en forelder/verge. 
(Gyldig dokument må etterspørres i god tid før reisen, og senest 4 dager før 
seiling). Klikk her for å printe ut dokumentet. 
 
22. Stilles det formelle krav til helsetilstand?  
Oppsøk din fastlege å be om råd og informasjon om de nyeste helsekravene 
for alle reisemål som er 
oppført i denne katalogen. Du er selv ansvarlig for at alle vaksinasjonspapirer 
er i orden. Er du gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av 
svangerskapet. Har du kommet inn i uke 24 i svangerskapet, kan du dessverre 
ikke reise på cruise. Gravide må uansett ha med seg legeerklæring, skrevet 
på engelsk hvor legen opplyser om hvor langt i svangerskapet man er, samt at 
man er i bra form og det ikke er noe høy risiko ved svangerskapet. 
 
23. Gjester med spesielle behov  
Du må være medisinsk og fysisk i stand til å reise, og forsikre oss om at reisen 
ikke vil utgjøre noen fare for oss eller andre. Når du bestiller (eller så snart 
som mulig etterpå dersom tilstanden oppstår etter du har bestilt), må du 
skriftlig informere reisebyrået om eventuelle medisinske eller fysiske forhold 
som evt. kan kreve behandling eller pleie i løpet av cruiset, eller som ev. kan 
påvirke cruiset for oss (inkludert bruk av tjenester eller fasiliteter). Vi ber oss gi 
så mye informasjon som mulig. Noen av skipene våre har lugarer spesielt 
tilpasset gjester med funksjonshemming. Det er en oversikt over disse på de 
aktuelle 
dekkplanene. Gjester som bruker rullestol må ta med seg en egen rullestol, og 
kan oppleve å ikke komme fram overalt. Enkelte forhold (for eksempel bruk av 
tenderbåter for å komme fra skipet til land) kan hindre rullestolbrukere fra å gå 
i land i enkelte anløpshavner. Gjester med funksjonshemming eller medisinske 
plager må kunne klare seg selv eller reise sammen med en som kan bidra 
med all nødvendig bistand. Vi beklager å måtte forbeholde oss retten til å 
nekte en person å reise, som etter vår oppfatning fysisk eller psykisk ikke er i 
stand til å reise eller som kan måtte trenge mer pleie enn det en reiseledsager 
eller vi rimeligvis kan tilby. 
 
24. Dekkplaner og lugarinformasjon?  
Detaljert informasjon om våre lugarer, lugarkategorier m.m. får du ved å 
kontakte oss, ditt lokale reisebyrå eller her på våre internettsider: 



www.royalcaribbean.no. 
 
25. Kan jeg nektes ombordstigning?  
Skipets ledelse kan avgjøre om enkelte nektes ombord. Dette kan skje i de 
tilfeller der det er fare for din 
egen og/eller andre gjesters sikkerhet. Årsker til dette kan være sykdom med 
høy smitterisiko, uanstendig oppførsel, manglende reisedokumenter og andre 
årsaker som viser at det er uforsvarlig å reise på cruise. Man må være i både 
psykisk og fysisk god form for å reise på cruise. Utover dette har skipene 
regler for hvordan man skal forholde seg til andre ombord, samt hvordan man 
skal ivareta både de sikkerhetsmessige, så vel som helsemessige forskriftene. 
Dersom noen skulle overtrede disse bestemmelser, kan skipets ledelse be 
den reisende og dens reiseselskap om å forlate skipet umiddelbart ved neste 
havn. Man er selv ansvarlig for de ekstra kostnader dette eventuelt vil 
medføre. Du kan lese mer om Guest Conduct Policy som finnes tilgjengelig på 
www.royalcaribbean.no eller i din lugar ombord på skipet i Guest Services 
Directory eller ved forespørsel i Guest Relations Desk. 

2. Bagasje og bagasjehåndtering, hva bør jeg tenke på?   
 
Hvor mye bagasje kan jeg ha med? 
Det er ingen begrensing på hvor mye bagasje du kan ta med oss om bord på 
våre skip, men noter oss at flyselskapet du benytter har restreksjoner for hvor 
mye du kan ha med oss på flyet. 
 
Hvordan merker jeg bagasjen?  
Du merker bagasjen med navn og adresse som vanlig. I tillegg vil du få 
bagasjelapper av oss som skal være merket med lugarnummer. 
Dersom du har fått cruisebillettene i papirform av oss, ligger disse 
bagasjelappene i billettmappen, disse fylles ut og settes på reiseveskene på 
kaia. Dersom du har fått elektroniske billetter av oss, vil du få utlevert 
bagasjelapper på kaia, som du fyller ut og setter på reiseveskene. 
 
Hva gjør jeg med bagasjen når jeg skal på skipet?  
Våre ansatte tar hånd om dine reisevesker på kaien, og frakter de til lugaren 
din, på veien sikkerhetsklareres de. Vi anbefaler at du tar med oss det du vil 
trenge de neste første timene om bord i håndbagasjen. 
 
3. Hvordan sjekker jeg ut etter cruiset?  
Utsjekking vil skje direkte fra skipet. Senest kl 8.00 må du være ute av 
lugaren. Mange av fasilitetene om bord er åpent og du kan kose oss med en 
god frokost før du går av skipet. Du vil få tildelt en farget bagasjelapp som du 
setter på reiseveskene dine og en som du beholder selv (informasjon om dette 
blir utlevert på lugaren), du er velkommen til å gå av skipet når din farge blir 



ropt opp. Denne utsjekkingsmetoden blir brukt slik at du skal slippe å stå i 
unødig kø. 
 
Hva gjør jeg med bagasjen når jeg skal av skipet? 
Mot slutten av cruiset vil du motta bagasjelapper. Siste kveld om bord pakker 
du kofferten din og setter den utenfor lugardøren og henger på bagasjelappen 
som du har fått utlevert. Reisevesken din blir hentet i løpet av natten og fraktet 
i havn og sikkerhetsklarert (slik at du slipper å bære de i land selv). 

 

FØR CRUISET  
 
1. Hvilke regler gjelder for avbestilling?  
Vi har regler for avbestilling av cruise som allerede er bestilt, delvis betalt etc. Klikk 
her for å se våre avbestillingsregler under våre reisevilkår (link til særskilte vilkår) 
 
2. Kan jeg kjøpe avbestillingsbeskyttelse?  
Vi har egen avbestillingsbeskyttelse som gjelder dersom du skulle bli syk etc. Klikk 
her for å se våre avbestillingsbeskyttelse under våre reisevilkår (link til særskilte 
vilkår) 
 
3. Kan jeg kjøpe reiseforsikring gjennom Royal Cari bbean?  
Vi kan dessverre ikke tilby oss reiseforsikring. Dette kan du få kjøpt via ditt 
forsikringsselskap. 
 
4. Hvordan forholder jeg meg til pass og visum?  
Pass 
Skal du reise på cruise med oss må du ha et pass som er gyldig 6 måneder etter 
hjemkomst (dette er en fastsatt gyldighetsperiode hos de fleste land). Barn, uansett 
alder, må også ha gyldig pass for å kunne reise på cruise med oss. 
 
Visum 
Du trenger ikke visum for å reise på cruise med oss, det er derimot reisemål som du 
må ha visum til dersom du skal gå i land på egenhånd (dvs. ikke er med på noen av 
våre organiserte utflukter). Du står selv ansvarlig for å ha visum og pass etter de krav 
som gjelder for inn. og utreise til de ulike landene vi besøker. 
 
5. Hvilke kredittkort kan jeg benytte for å betale cruiset? 
Vi aksepterer Visa, Master card og American Express. 
 
6. Er cruise en fin ferieform dersom man reiser med  barn?  
Ja, vi har tilrettelagt slik at også barn og barnefamilier skal få sin livs ferie. Vi har 
mange familier om bord på våre skip, og har fasiliteter som: barneklubber fordelt på 
alder (fra 3 år til og med 17 år) fylt med aktiviteter fra morgen til kveld både om bord 



og i land. Vi har også aktiviteter for foreldre og barn fra 6 mnd til 3 år, 
barnevaktordninger, diskotek, video- og spillehaller, egne barnebasseng med 
vannsklie etc. Barn må være over 6 måneder for å reise på cruise. 
 
9. Kan jeg reise selv om jeg er gravid?  
Er du gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du 
kommet inn i uke 24 i svangerskapet, kan du dessverre ikke reise på cruise. Gravide 
må uansett ha med seg legeerklæring hvor legen opplyser om hvor langt i 
svangerskapet man er, samt at man er i bra form og det ikke er noe høy risiko ved 
svangerskapet. 
 
10. Hvordan forholder jeg meg dersom jeg er bevegel seshemmet eller har 
andre funksjonshemminger? 
Vi har tilrettelagt slik at du trygt skal kunne reise på cruise dersom du har 
funksjonshemminger 
Gi oss beskjed dersom du trenger assistanse i forbindelse med cruiset.  

UNDER CRUISET 

1. Hva skal jeg pakke?  
Når du skal på cruise med oss, pakker du med oss vanlige fritidsklær. Det er ingen 
spesiell kleskode på dagtid. I løpet av et 7 netters cruise vil det være 2 formelle 
aftener, hvor man kler seg opp med kjole/dress. På kortere cruise vil det vanligvis 
bare være 1 formell aften. Bortsett fra dette er det vanlig pent antrekk på kvelstid (du 
kan ikke gå med jeans i hovedrestauranten). 
 
2. Hvordan handler jeg og betaler for varer og tjen ester om bord?  
Vi har et kontant-løst system om bord på alle våre skip. Når du sjekker inn får du et 
personlig cruise-kort (kalt SeaPass) som er koblet til ditt kredittkort eller 
kontantbeløp. Dette kortet fungerer som nøkkelkort og betalingskort. Du betaler på 
samme måte som du gjør med vanlig kredittkort, du får en regning som du må skrive 
under på. På lugaren vil du ha en interaktiv tv, hvor du hele tiden kan se hva du har 
brukt kortet til. Du vil også få utlevert en "kontoutskrift" siste kvelden med informasjon 
om det du har brukt om bord, du trenger du å gjøre noe - vi trekker det korrekte 
beløpet fra kortet ditt. 
 
3. Hva finnes av restauranter og spisesteder om bor d?  
Det er flere alternative restauranter om bord på våre skip. Alt fra uformelle bufeeter 
og kafeer til mer formelle restauranter. I hovedrestauranten vil du få tildelt et bord 
som du beholder under hele cruiset, det er to bordsetninger hver kveld. Hvilken 
bordsetning og hvilket bordnummer du har fått vil stå på ditt nøkkelkort. Har du ønske 
om bordsetning, kan du gi beskjed om dette når du bestiller cruiset. 
 
4. Vil jeg sitte på bord sammen med andre når jeg s piser i hovedrestauranten?  
I hovedrestaurantene om bord har vi alt fra 2-manns til 10-manns bord. Har du 
spesielle ønsker om bordplassering kan du ta opp dette når du bestiller cruise. 
 
5. Er noe drikkevarer inkludert i cruiseprisen?  



Juice, te, kaffe og vann etc. er tilgjengelig ved frokost og lunsj. Dette koster ingenting. 
Skal du derimot kjøpe annen leskedrikk, drinker, kaffe utover det du får servert til 
frokost og lunsj, vil du kunne betale med ditt cruise-kort (SeaPass) som du får ved 
innsjekking. Annen drikke kjøpes i restauranter og barer og belastes ditt SeaPass. 
 
6. Kan jeg være med på arrangerte utflukter under c ruiset?  
Ja, det kan du. På alle våre reisemål har vi et stort utvalg utflukter innen alle 
interesseområder. Utfluktene kan du bestille enkelt via en egen utfluktsdisk om bord, 
eller via våre internettsider (senest 10 dager før avreise). Du er selvfølgelig også 
velkommen til å utforske våre reisemål på egenhånd. 
 
7. Hva gjør jeg om jeg blir syk om bord?  
Om bord på alle våre skip har vi leger og sykepleiere som er tilgjengelige hele 
døgnet. Det er en egen "sykestue" om bord om du kan benytte når du måtte ønske. 
Du kan også få vanlige reseptfrie medikamenter som hodepine- og sjøsyketabletter. 
 
8. Hva gjør jeg med bagasjen når jeg skal av skipet ? 
Mot slutten av cruiset vil du motta bagasjelapper med fargekoder. Siste kveld om 
bord pakker du kofferten din og setter den utenfor lugardøren og henger på 
bagasjelappen som du har fått utlevert. Reisevesken din blir fraktet i havn og 
sikkerhetsklarert (slik at du slipper å bære den i land selv). Når du kommer av skipet 
vil du enkelt finne din reiseveske under området for din fargekode. 
 
9. Hva gjør jeg om jeg har spørsmål eller trenger h jelp når jeg er om bord?  
Det er en egen skranke som heter "Guest Relations" om bord på alle våre skip. De 
som arbeider her vil kunne hjelpe oss med alt det måtte være, 24 timer i døgnet. I 
tillegg vil du ha en egen lugar-betjent (Stateroom attendent) som hjelper oss med 
behov relatert til din lugar. 
 
10. Hva gjør jeg om jeg mister noen eiendeler når j eg er om bord?  
Dersom du er så uheldig at du mister noe når du er om bord, henvender du oss til vår 
service skranke (Guest Relations), de hjelper oss videre.  
 
11. Finnes det noen aldersbegrensninger om bord?  
Vi har aldersgrenser på servering av alkoholholdige drikker om bord, og for å spille i 
vårt kasino. Vi har også aldersgenser for hvor gammel du kan være for å reise på 
cruise på egenhånd eller for å ha egen lugar. Klikk her for å se våre aldersgrenser 
under våre reisevilkår  
 
12. Hvilke spill er tilgjengelige i kasinoet?  
Våre kasinoer er utstyrt med det meste av spill, blant annet roulette, black jack, 
poker, tjueett, forskjellige terningsspill, enarmede banditter og pokermaskiner. Vi 
tilbyr også gratis leksjoner til alle våre gjester.  
 
13. Legger skipet til kai på alle reisemålene det s eiler til?  
Når du reiser på cruise med oss kommer vi til nye spennende steder nesten hver 
dag. Du vil du få muligheten til å ha hele dagen i land på alle stedenel. Ved de fleste 
av reisemålene legger skipet til ved kaia. Ved enkelte steder hvor enten kaiområde 
ikke har plass til store cruiseskip, eller der vannet er for grunt, vil vi ankre opp og ha 
tender-båter som frakter oss inn til land. 



 
14. Blir skipet stengt når det ligger til havn?  
Nei, de aller fleste av skipets fasiliteter er åpne hele dagen selv om skipet ligger til 
havn. 
 
15. Er det mulig å få room service når vi er på cru iset?  
Ja, room service er tilgjengelig 24 timer i døgnet og er inkludert i prisen mellom . Det 
er en egen meny på din lugar for bestilling av mat og drikke. 
 
16. Er det elektrisk uttak på lugaren?  
Ja, det er det. Det er både amerikanske og europeiske uttak på lugaren, så du kan 
fint ta med oss barbermasking som er kjøpt her hjemme. Hårføner er tilgjengelig på 
alle lugarer. 
 
17. Hvilke fasiliteter finnes på lugaren?  
Vi har mange ulike typer lugarkategorier, og fasilitetene varier fra kategori til kategori. 
Felles for alle lugarer er: TV, telefon, eget bad med dusj/badekar, sminkebord, 
hårføner. Det er forbudt å bruke strykejern på lugaren av sikkerhetsmessige årsaker, 
og fare for brann. 
 
18. Dersom jeg reiser på 2 cruise med samme skip et ter hverandre, vil jeg da 
oppleve samme show og menyer?  
Vi har et 7- netters underholdningsprogram, men du kan oppleve at noen av 
aktivitetene og showene kan endres fra uke til uke, i tillegg er det nok aktiviteter, 
underholdning, show og barer til å fylle kveldene på to cruise. 
 
19. Kan jeg bestille SPA-behandlinger, frisørtimer eller andre sjønnhets-
relaterte behandlinger på forhånd? 
Nei dessverre, dette må du bestille når du kommer om bord. Ønsker du å bestille 
utflukter kan du gjøre dette på forhånd via Internett. 
 
20. Er det minibank og vekslingsfasiliteter om bord ? 
Ja, dette finner du om bord på alle våre skip. 
 
21. Kan jeg gi en gave eller bestille blomster på m in eller andres lugar?  
Ja det kan du gjøre via våre amerikanske websider våre internettsider. Dette må 
gjøres innen 10 dager før avreise. 
 
22. Kan jeg vaske og rense klær om bord?  
Ja det kan du. På lugaren din vil du finne et lite skjema som du fyller ut, samt pose til 
skitne klær. Dette blir hentet på lugaren og levert etter ditt ønske. 
 
23. Kan jeg leie kjoler og smoking om bord?  
Ja det kan du. Dette bør du gjøre så tidlig som mulig slik at du får best utvalg, du kan 
også bestille dette før du reiser hjemmefra, kontakt oss for mer informasjon.  

 

 
 


