
Korpstur 25. juni 2011- 02. juli 2011 Cruise i Østersjøen med RCCL 

Informasjon nr. 3 

 
 

 

Vi nærmer oss nå avgang på korpsturen til St. Pertersburg. Her kommer derfor 
siste informasjonsskriv før vi reiser. 

 

Innsjekking 

Alle må selv komme seg til båten. Båten ligger på Filipsstad mellom Colorline og 
Aker Brygge. 

Innsjekking starter kl 1200. Siste innsjekk er kl 1530. 

Bagasjen sjekkes inn av hver enkelt. Bagasjen kommer til lugaren ca 2 timer 
etter innsjekking. Det kan bli forsinkelser i forhold til dette så vi anbefaler alle å 
ta med det mest nødvendige i en eventuell håndbagasje. 

Alle barna under 11 år får et bånd rundt armen som viser hvilken livredningsbåt 
de tilhører. Det vil bli avholdt brannøvelse før vi forlater Oslo. 

Tilgang til lugar kl 1300. Lunsj kan nytes fra kl 1200.  

 

Betaling ombord 

Man bruker ikke penger om bord på båten. Ved innsjekk får alle et nøkkelkort 
som også fungerer som penger. Dersom man er under 21 år, er kortet merket 
med dette slik at man ikke får kjøpt alkohol. Kortet kan merkes med et maks 
beløp man kan bruke om bord. Dette er spesielt viktig for de barna som reiser 
uten foreldre, slik at dere garanterer for det beløpet barnet/ungdommen kan 
bruke om bord. Beløpet må meldes Helene (helt@1881.no) for alle som reiser 
uten foreldre slik at det blir lagt inn. Ta med beløpet i en konvolutt og lever til 
Helene som vil foreta innbetaling til båten. 



 
Det man kan bruke penger/kort til om bord, er: 

• Brus – ca kr 15 pr stk. Ellers er vann, lemonade og iste gratis. Softis er 
også gratis ved lunsjtid, dvs fra ca kl 1130-1500 

• Vanlig taxfree forretninger om bord. Det selges varer som snaks og 
sjokolade, smykker, RCCL klær, sminkeprodukter, bamser m.m. 
Butikkene ombord kommer ikke til å være veldig fristende for 
musikantene, men det kan hende de vil handle når vi er i land. Husk 3 
forskjellige valutaer. Danske kroner, Euro og USD dollar. 

• Det er spillehall om bord samt bingo. Bingo er en opplevelse på cruise og 
koster fra USD5 og oppover.  

• Internettilgang koster 66 cent pr minutt. Det er ikke mulig å surfe med 
egen pc i lugar. Kun dedikerte områder på båten. Jobbing offline og 
begrenset opplasting/nedlasting anbefales 

• Man kan kjøpe foto tatt av profesjonelle fotografer 

 

Pakketips 

• En koffert hver + håndbagasje.  
• Uniform : uniformshatt/lue, -jakke og -bukse/-skjørt, hvit skjorte, sorte 

strømper/hvite knestrømper, sorte sko. Ikke veske.  
• Instrument + noter 
• Man trenger ikke ta med sengetøy eller håndkle. Får låne håndkle ved 

svømmebasseng. Dette blir lest av nøkkelkortet og hvis det ikke leveres inn, 
blir man belastet USD 20. Nye håndklær i lugaren hver dag. 

• Et pent antrekk til captains dinner, ellers er det greit å bruke vanlige 
hverdagsklær. 2 formelle aftener, men vi kan velge å spise i kafeteria hvor 
det ikke er dresskode.  

• Badetøy  
• Treningstøy. Treningsstudio for de over 16 år. Ellers er det fint for alle å ta 

med joggesko. Det finnes joggebane på øverste dekk. 
• Klatrevegg 
• Pass og penger 
• Det er vanlig 220v strøm 

Leggetid 

Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean® med tilsyn, og Optix 
ungdomssenter for tenåringene. Vi foreslår at barna/ungdommen kan legge seg 
når klubbene stenger.  

 

Spising i land 
 
I St. Petersburg skal vi på en organisert tur hele dagen. Det vil ikke være mulig 
å gå rundt på egenhånd eller bli igjen i land etter at turen er ferdig. Grunnen til 
dette er at det visumet som vi får gjennom RCCL bare gjelder når vi er med på 
turen. I St. Petersburg er lunsj inkludert på turen. 



I København og Helsinki spiser man på egenhånd og betaler selv i land eller 
spiser på båten. Ungdomskoleelever får gå ”alene” i grupper på minimum 3 
pesoner. Det vil bli avtalt sted for oppmøte når vi skal tilbake til båten.  

 

St. Petersburg 

Vi har bestillt utflukt til alle i St. Petersburg. Prisen er 780,- for foreldre og 550,- 
for musikanter/barn. Denne inkluderer visum, alle inngangsbilletter og lunsj. Vi 
slipper derfor å skaffe visum selv, noe som sparer oss for 350,- per pers. Alle er 
meldt på denne utflukten. 

 

Mobiltelefon 

Alle som har smartphone, må huske å slå av oppkobling mot trådløs 
nett. Det er meget dyrt å ringe fra mobil og hjem og bør unngås. 

 

Konserter 

Vi vil ha konsert i land i St. Petersburg i forbindelse med utflukten. Vi vil også ha 
konsert i Helsinki, men ikke i København. Det er også mulig at vi vil avholde 
konserter ombord på båten. 

Følgende noter må alle ha med: 

• Just a closer walk 

• Gammel Jegermarsj 

• Oye Como Va 

• Baby Elephant Walk 

• King Size 

• St.Petersburg March 
 

Det viktigste dere må ha med, er følgende: 

• Pass 

• Uniform med hatt og sorte sko 

• Instrument 

• Norske kroner til å betale for på båten via Helene 

• Danske kroner til å bruke i København 

• Euro til å bruke i Helsinki 



• Dollar til å bruke i St.Petersburg  

• Godt humør 

 

Husk at dette er en korpstur og ikke familietur. 

 

Her ser du eksempel på lugar – alle lugarer har 2 overkøyer 

 

 

 

Her ligger 

båten  


