KULTURREJSER EUROPA

ønsker dig velkommen ombord!

Krydstogt - praktiske oplysninger
At tage på krydstogtrejse med Kulturrejser Europa er en kombination af forkælelse og tid til fordybelse, men også et indblik i de lande og anløbshavne, vi lægger til i.
At rejse med en gruppe giver både nogle at snakke med og dele oplevelserne med, og vores rejseleder vil se til at rammerne er de bedst mulige for en oplevelsesrig rejse til søs.
Vi har skrevet nogle praktiske oplysninger specielt til dig, som ikke har været på krydstogt
før.

• INDKVARTERING

• CHECK-IN

Hvordan er kahytterne:
På vores krydstogter tilbyder vi tre forskellige
kahytstyper; indvendige kahytter, udvendige
kahytter og kahytter med privat balkon.

Du får tilsendt dit reservationsnummer til
krydstogtskibet sammen med dit afrejsebrev
10-14 dage før afrejse. I afrejsematerialet
findes en vejledning i, hvordan du kan klargøre
din in-checkning.

Alle kahytter rummer de samme faciliteter
såsom aircondition, badeværelse med brus,
hårtørrer, safetybox, strømstik (220v adapter
behøves ikke), køleskab, tv, telefon, rimelig
skabs- og siddeplads samt enkelt- eller dobbeltsenge. Kahytterne rengøres hver dag.
Indvendige kahytter:
Dette er den billigste måde at rejse på og et
meget populært valg. Her får man mest for
pengene og fine veludstyrede kahytter.
Da kahytterne er indvendige, er der i sagens
natur ingen vinduer, men i stedet et billede eller
stort spejl. Indvendige kahytter findes placeret
på mange forskellige dæk.
Udvendige kahytter:
I størrelse og indretning er de udvendige kahytter identiske med de indvendige kahytter. Den
eneste forskel er blot, at de er udstyret med
et vindue med havudsigt. Udvendige kahytter
findes for det meste på de lavere dæk.
Balkon kahytter:
Dette er for dig, der vil have den ultimative
nydelse. Kahytten er udstyret med en dejlig
balkon med to stole, hvor havudsigten kan
nydes fra allerførste parket. Her kan du fortrække dig med en god bog og få tid til fordybelse og afslapning.
Tilkøbsprisen på balkonkahytter varierer meget
fra skib til skib. Balkonkahytter er typisk placeret på skibets midterste dæk.

På rederiets hjemmeside er der desuden en
god forklaring på dansk omkring denne procedure.
Når du har foretaget din incheckning kan du på
forhånd printe dit ”set sail pass”. Med dit ”set
sail pass” i hånden, er du sikret en hurtig og
smidig incheckning på skibet.
Det er ikke et krav, at man har gjort det på forhånd, men det anbefales for at lette incheckningsproceduren. Online incheckning skal
foretages senest 3 dage før skibet sejler.

• PÅ SKIBET
Boarding på skibet/sea pass kort:
Du bliver udstyret med et seapass kort, som
både er din værelsesnøgle samt betalingskort
under krydstogtet.
Seapass kortet sikrer dig en hurtig betjening
overalt på skibet og samtidig giver det en enkel procedure ved landgang, da det også er dit
personlige legitimationskort.
Betaling ombord:
Skibene er kontantfri. Betaling ombord foregår
via Sea Pass kontoen, hvor du har tilknyttet et
kreditkort ved ombordstigning eller incheckning (Visa, Mastercard, Diners eller American
Express). Hvis du ikke har et kreditkort, kan du
i stedet deponere kontanter.
Der findes en hæveautomat ombord på hvert
skib. Ved hver betaling du foretager ombord,
får du en kvittering og du kan også via kahyttens interaktive tv hele tiden følge dit forbrug.
På krydstogtets sidste aften får du en komplet
forbrugsoversigt, og hvis der ingen indvendinger er, så bliver dit kort automatisk debiteret
dit forbrug - nemt og enkelt. Alle priser ombord er altid angivet i US-dollars upåagtet af
skibets destination.
Drikkepenge:
Drikkepenge er i høj grad stadig et udbredt
fænomen på krydstogter. Vi har valgt at inkludere drikkepengene til serveringspersonale,
rengøringspersonale med mere i rejsens pris,
da vi ved, at det er noget, som vores kunder
sætter pris på.
Der forventes ikke, at der gives yderligere drikkepenge ombord for serviceydelser.
På alle køb af drikkevarer og andre ydelser
såsom Spa og toldfrivarer tilkommer der 18%
på den annoncerede pris. Dette beløb bliver
opkrævet via din sea pass konto sammen med
dit øvrige forbrug.
På udflugterne, som er arrangeret af Kulturejser Europa, er det kutyme at lægge et par euro
til buschauffør og evt. lokal guide, men det er
ikke noget krav.
Kontanter:
Det kan være en god idé at medbringe lidt kontanter til landgang. Det er mest af alt til drikkevarer, snack eller hvis du er på egen hånd.
Skibsrundvisning:
På ankomstdagen vil rejselederen arrangere
en skibsrundvisning og gøre dig bekendt med
skibet og alle dets faciliteter.

Sikkerhedsøvelse:
Lige før afsejling er der en sikkerhedsøvelse,
hvor skibspersonalet gennemgår proceduren,
såfremt der skulle opstå en nødsituation. Denne øvelse tager ca. 15 minutter og er obligatorisk for alle.
Mad og drikke:
At rejse på krydstogt er også lig med at spise
og drikke godt og helpension er inkluderet i
prisen. Vedr. drikkevarer er vand, kaffe og te
inkluderet. Sodavand, vin, øl og spiritus er ikke
inkluderet i prisen.
Morgenmad:
Denne indtages i buffetrestauranten og har et
stort og variereret udbud hver dag.
Frokost:
Denne indtages også som udgangspunkt i
buffetrestauranten. På dage hvor skibet er på
havet vil der oftest også være åbent i skibets
hovedrestaurant, hvor der serveres frokost a la
carte.
Middagsmad:
Til middagene bliver man opdelt i to såkaldte
seatings hvor man har sit bord i en tidsbegrænset periode.
Seating 1
Seating 2

Typisk fra 18:30 – 20:30
Typisk fra 20:45 – 22:45

De reelle tidspunkter varierer lidt fra krydstogt
til krydstogt, og det vil fremgå af den enkelte
rejse, hvilken tid vi har fået tildelt.
Vi forsøger som udgangspunkt altid at reservere til den sene seating. Vi bliver placeret
sammen som gruppe, typisk ved 8 personers borde og man kan vælge 3-5 retter ud fra
menukortet, der skifter dagligt.
Til alle måltider indgår der isvand samt te eller
kaffe. Vin kan købes flaskevis startende fra ca.
22 usd (ca. 130 kr.). Hvis man ikke vil konsumere
hele flasken under måltidet, kan man tage den
med eller alternativt kan restauranten opbevare den til dagen efter.
Ombord på skibene kan du også købe forskellige drikkepakker med rabat, som inkluderer
et par flasker vin, gratis sodavand eller noget
tredje. Du vil få mere information om det ombord på skibet på ankomstdagen.
Hvis du ønsker at få tildelt en anden tid til
middagen, kan du rette henvendelse til restaurantpersonalet eller vores rejseleder. Skibets
buffetrestaurant er også åben til middag, hvis
du ikke ønsker a la carte eller selv vil vælge
tidspunkt.

Specialrestauranter:
Hvis du ønsker en middag i mere intime rammer og med en høj international standard, så
har hvert skib en eller flere specialrestauranter, som du kan reservere bord på. Man betaler
en kuvertpris pr person (ca. 30-40 usd),
hvorefter man frit kan vælge fra deres menu.

Det kan være køligt ombord på skibet pga. aircondition, så det kan være en god idé at medbringe en varm bluse eller lignende.
Håndklæder:
Der er naturligvis håndklæder i kahytten, og
der er også gratis brug af badehåndklæder ved
skibets pool.

Specialrestauranterne er både en eksklusiv
og eftertragtet oplevelse, så derfor anbefaler
vi, at bord reserveres allerede på sejladsens
første eller anden dag.

Rygning:
Rygning er forbudt overalt indendørs på skibet samt i kahytterne. Der er visse områder
udendørs, der er markeret som rygezoner.

Room Service:
Ønsker du i stedet at spise din mad i kahytten,
så er der på skibene også gratis room service
(på nogle skibe er der et mindre tillæg i tidsrummet 24:00-05:00). Room service menuen
findes i din kahyt på tv-skærmen.

Underholdning ombord:
Der er et rigt udbud af underholdning ombord
på skibene, lige fra quiz, vinsmagning og
sportsaktiviteter, til livemusik og grandiøse
broadwayshows. Fælles for dem alle er, at de er
inkl. i rejsens pris (undtagen vinsmagning).

Cafe og snacks:
Du har altid tilgang til kaffe, te og isvand, og du
kan også få lette retter i løbet af dagen såsom
sandwich, pizza slices, kager med mere. Dette
er også gratis. På skibene kan du desuden
købe ”specialkaffe” som cappucino, caffe latte
osv. mod et mindre tillæg.

De store shows i teatersalen opføres to gange
hver aften, så man har mulighed for at se dem
- upåagtet af, om man har den tidlige eller sene
middagsseating.

Hygiejne:
Hygiejnen er meget højt prioriteret ombord på
skibene. Derfor er der opstillet spritdispensere
foran alle serveringssteder.
Påklædning:
Ombord på skibene er påklædningen meget
afslappet. Man kan frit gå rundt i korte bukser i
løbet af dagen.
Til middagen forventes det, at herrerne har
skjorte og lange bukser (ej jeans), og når der
er ”Captains Dinner”, så ser man meget gerne,
at herrerne har jakke og slips på og kvinderne i
lang kjole.
I buffetrestauranten er der ingen dresscode,
hverken til frokost eller aften - eneste regel er,
at man ikke må ankomme i badetøj.
Hvad skal jeg medbringe?
Foruden førnævnte dresscode ved middag,
skal du ikke pakke anderledes til en rejse på
krydstogt end som en hvilken som helst anden
type rejse. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret omkring vejrforholdene på destinationerne inden afrejse, det kan gøres på www.dmi.
dk.
Vær opmærksom på, at man ikke må medbringe egen spiritus eller madvarer ombord.
Hvis man køber alkohol under en landgang, så
vil det blive opbevaret indtil krydstogtets afslutning, hvorefter man vil få det udleveret.

Information ombord:
Det officielle sprog ombord er engelsk og al
personale ombord vil som udgangspunkt tiltale
dig på engelsk. Der udkommer også dagligt
en skibsavis (på engelsk) med en liste over
underholdning, aktiviteter, havneinformation
med mere. Skibsavisen leveres til kahytten hver
aften.
Rejseleder fra Kulturrejser Europa:
På alle krydstogter har vi en dansktalende rejseleder med. Rejselederens rolle og funktioner
er lidt anderledes end på vore andre rejser,
hvor gruppen tilbringer størstedelen af tiden
samlet. Rejseformen giver nemlig mulighed for
både at nyde samværet i gruppen og tilbringe
tid på skibet og i land på egen hånd.
Rejselederens rolle er at hjælpe med de praktiske forhold, skibsrundvisning, fælles samlinger, eventuelle foredrag samt information
om muligheder på skibet og i land. Desuden vil
rejselederen være med på de udflugter, som er
beskrevet i dagsprogrammet og som arrangeres af Kulturrejser Europa.
På nogle udflugter vil der også være deltagelse
af en lokal engelsktalende guide, da det kan
være et lovkrav.
Udflugter købt gennem skibet:
Rederierne udbyder en lang række forskellige
udflugter i alle anløbshavne. Der findes mere
udførlig information om dem i din kahyt, alternativt kan du også inden afrejsen læse mere
om udflugtsmulighederne på rederiets hjemmeside.

Udflugterne er med engelsktalende rejseleder og der vil være deltagelse af flere nationaliteter. Kulturrejser Europa har ingen indflydelse, når det gælder prissætning, indhold
og afvikling af udflugterne.
Telefoni/internet:
Det er muligt at anvende både mobiltelefon
samt at få tilgang til internettet ombord. Da
både telefoni og internet kører over skibets
satellit, skal vi advare mod at det er dyrt, og
det er en god idé at undersøge prisforholdene
først.
Casino:
Der findes casino på alle skibe, man skal være
fyldt 18 år for at opholde sig der.
Sikkerhed:
På krydstogter må man af sikkerhedshensyn
ikke medbringe alkohol, knive, strygejern,
stearinlys, kaffemaskine, elkedel eller brandbare væsker.
Læge/forsikring:
Der findes et lille sundhedscenter med engelsktalende læge ombord på alle skibe. Her kan
man blive behandlet mod betaling. Dine udlæg
kan efterfølgende blive refunderet af enten
Den offentlige Sygesikring eller din private
rejseforsikring afhængig af behandlingen. Vi
samarbej-der med Gouda rejseforsikring og
kan hjælpe med at finde en god løsning, hvis du
ønsker at tegne en rejseforsikring.
Fitness og behandlinger:
På alle skibe findes der et meget veludstyret
fitnessrum, som er gratis at benytte. Man skal
dog betale for eventuelle behandlinger som
spa, massage osv. Priserne findes ombord.
Vaskeri:
Det er muligt at få vasket tøj ombord mod et
beløb i omegnen af 40 dollars.

• GENERELT
Pas:
Husk at medbringe gyldigt pas på alle
krydstogter (gælder alle rejsemål). Passet skal
være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemkomst.
Dyr:
Dyr er ikke tilladt ombord.
Graviditet:
Det er kun tilladt at rejse til og med 23. uge i
graviditeten.
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