Bra att veta!
Köpenhamn & Gotland
Varmt välkommen ombord!
Här hittar du information om din långkryssning.
Undrar du över något, tveka inte att fråga oss.

OMBORD

PÅ RESMÅLET

Kryssningsprogram: Finns i terminalen och i receptionen.

Behöver jag ta med giltig ID-handling när jag går i land?
Ja, när du går i land måste du ta med hyttnyckel och giltig IDhandling för att komma ombord igen! OBS! I Köpenhamn måste du
också ha pass/internationellt ID-kort med dig när du går av.

Måltider: I kryssningen ingår frukost alternativt brunch (sista
dagen) och 3-rättersmiddagar.
Frukost serveras i restaurangerna på däck 6. OBS! Under
frukosten är det fri bordsplacering i valfri restaurang. För dig
som bor i Seafront Lyx, Seafront Svit och Etagesvit serveras
premiumfrukost samt brunch på Terrassen, däck 10.
Lunch ingår inte i kryssningen men Brasseriet på däck 10 är öppet,
se öppettider ombord.

Vart går jag när jag kommer i land?
Vår personal står på kajen och visar dig till rätta. Har du bokat
utflykt är bussarna märkta med respektive utflykts namn. Har du
inte bokat utflykt bjuder vi på kostnadsfria skyttelbussar på båda
resmålen. Busstider finns i receptionen.

Middag: Vi har två middagsdukningar: kl 17.30 resp 20.30. Den tid
du har bokat står på din biljett tillsammans med bordsnummer och
restaurang. Vårdad klädsel gäller i restaurangerna kvällstid.

Var finns kartor och information över resmålen?
I receptionen på däck 5. Där finns också speciella kartor som visar
vid vilken kaj vi lägger till och hur skyttelbussarna går.

Hytten: Under kryssningen töms papperskorgar. Vill du att vi byter
handdukarna, lägg dem i handfatet senast 10.30 så får du nya!
Om du vill vara ostörd i hytten under hela dagen, häng ut skylten
med ”Stör ej”.

Hur vet jag vilken tid utflykten går?
Det står på din utflyktsbiljett som du fick när du checkade in. Vi
visar även alla tider för utflykterna på digitala skärmar.

Växling ombord: Vi kan inte växla till annan valuta ombord men
det är enkelt att ta ut lokal valuta i bankomat eller betala med kort
i Köpenhamn. För Köpenhamn gäller danska kronor.

Går det att boka utflykter ombord?
Vill du boka en utflykt i sista minuten, kontakta receptionen där vi
säljer restplatser.

Tid: Alla tider ombord är svenska.

När ska jag senast vara ombord efter hamnuppehållet?
Absolut senast 30 minuter före avgång. Var noga med att
kontrollera avgångstid från respektive hamn. Information om tiden
finns i kryssningsprogrammet och på skyltar ombord.

VIKTIGT!

När du går i land måste du ta med hyttnyckel och giltig ID-handling för att komma ombord igen! OBS! I Köpenhamn måste du också
ha pass/internationellt ID-kort med dig när du går av.

TIPS
• Förbered dig på att det kan bli köer och ta lite tid när vi lägger till, det gäller både vid frukosten och när alla går i land. Om du inte ska
delta på våra utflykter, stanna gärna kvar ombord i lugn och ro tills alla har gått av så slipper du köa
• Vill du slippa trängsel vid frukosten så är ett tips att äta så tidigt som möjligt
• Du kan köpa en Take away-påse för 85:– i caféet på däck 5 eller förbeställa en picknick-korg med massor av godsaker för två för 295:–
i restaurangerna, däck 6. Trevligt och gott att ta med på utflykten.
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