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13 DAGE

DE BRITISKE ØER
13 dages krydstogt med Jewel of the Seas fra Amsterdam
til De Britiske Øer inkl. fly, transfer og dansk rejseleder

Der er dansk rejseleder med

Royal Caribbeans skib, Jewel

Udforsk de smukke og male-

på hele krydstogtet, som vil

of the Seas, er 293 m langt og

riske Britiske Øer med alt fra

hjælpe med praktiske gøremål,

har 13 dæk. Skibet er udstyret

grønne vidder, forrevne klipper,

arrangere fællesmiddage og

med store glasvinduer, som

ruiner og slotte til historiske

ture i land samt berige gæster-

giver en fantastisk udsigt og

byer. Den nøje bevarede gæli-

ne med sin viden om stederne

masser af lys, perfekt supple-

ske kultur skaber en følelse af

der besøges undervejs.

ret af elegant interiør.

at rejse tilbage i tiden.

BESKRIVELSE

Bestil tilbud

Krydstogt til De Britiske Øer
Afrejse:
Hjemkomst:
Afrejsehavn:
Varighed:
Skib:
Rederi:
Fly:

8. juni 2022
20. juni 2022
Amsterdam, Holland
13 dage
Jewel of the Seas
Royal Caribbean
København–Amsterdam t/r

De Britiske Øer med rejseleder
Eventyret venter på modsatte side af Nordsøen,
og det er ikke seværdigheder, der mangler på De
Britiske Øer. Eventyrlige slotte og fortællinger, en
rig historie, som går årtusinder tilbage, fortryllende byer og fantastiske grønne landskaber. Få
naturen helt ind under huden, når du mødes af
fascinerende scenerier med smukke søer, skovklædte bakker og imponerende bjerge.
Flyv fra København til Amsterdam og stig ombord
på Royal Caribbeans imponerende skib, Jewel of
the Seas. Foran dig venter 13 dage med besøg i
Skotland, Nordirland, Irland, Wales og England.
På krydstogtet har vi vores danske rejseleder med,
som hjælper med praktiske gøremål, arrangerer
fællesmiddage og ture i land samt beriger med
sin spændende viden om stederne der besøges.

Pris pr. pers.
Indvendig – kat. 2V

14.015,-

Udvendig – kat. 2N

15.675,-

Balkon – kat. 2D

17.925,-

Inkl. 13 dages krydstogt, fly fra København t/r*, transfer, dansk
rejseleder, helpension, drikkepenge, vand/kaffe/te, roomservice
24/7, underholdning/aktiviteter ombord samt skatter og afgifter.
*Fly fra Billund er også muligt mod et evt. tillæg.

Højborge, klaner og whisky
Gør dig klar til en tur med rå skønhed, isolerede
kyster, slotte, kilte, klaner og den bedste whisky.
De mange øer byder på fred og ro kombineret
med varm gæstfrihed i de små lokalsamfund.
Landskaberne er som taget ud af et maleri og
den nøje bevarede gæliske kultur skaber en enestående følelse af at rejse tilbage i tiden.
Undervejs kan man ikke undgå at blive betaget af
de eminente og historier bygningsværker. Lige fra
romerske forter, middelalderlige slotte og højborge til flotte kirker og vikingeruiner. Det skotske
højland emmer af stolte klaner, gamle traditioner
og barsk natur. Loch Ness søen er blot én af de
fantastiske naturscenerier, der rummer den mystik og råhed, der er så dragende ved højlandet.
Nyd skibets faciliteter
Ombord på skibet vil der være rig mulighed for
både aktivitet og afslapning. Tag et spil minigolf,
test dine evner på klatrevæggen, se en god film
på det store udendørslærred eller træk dig tilbage i velværeområdet "Solarium", med pool, boblebad, gode udsigter og bar. Når dagtimerne går på
hæld, vækkes underholdningen til live med bl.a.
imponerende shows i den flotte teatersal.

REJSEPLAN
Dag 1
08.06.22

Fly fra København til Amsterdam. Transfer fra lufthavn til
krydstogtterminalen.
Amsterdam, Holland – kl. 17:00. Træd ombord på Jewel of
the Seas med udsigt til et fantastisk krydstogt. Rejselederen
vil stå klar og være behjælpelig med ombordstigningen.

Dag 2
09.06.22

Til havs. På havet mod Inverness. Udforsk skibets mange
faciliteter. Til aften kan du se frem til formidabel mad.

Dag 3
10.06.22

Inverness, Skotland – kl. 7:00-18:00. Inverness er den største by i det skotske højland. Gennem floden River Ness er
byen forbundet med den myteomspundne sø, Loch Ness,
hvor det famøse uhyre skulle holde til. Byen kan prale af
historiske bygninger, især i den gamle bydel. Tag en tur til
det victorianske marked, hvor der sælges lokale produkter.
Nær byen ligger Craig Phadrig, en bakke der rejser sig 172
m over havets overflade. Her ligger den smukke og rustikke
højborg, Pictish Kings. Tag også en tur til den sagnomspændte sø, Loch Ness, og nyd den meget smukke natur.

Dag 4
11.06.22

Til havs. Tag en travetur på soldækket mens skibet stille
sejler mod Glasgow. Nyd det smukke landskab vi passerer.

Dag 5
12.06.22

Glasgow (Greenock), Skotland – kl. 7:00-18:00. Glasgow er
blevet den mest moderne by i hele det engelske kongerige.
Byen kan prale af nogle af de fineste eksempler på victoriansk arkitektur, herunder det statelige City Chambers.
På Princes Square er der fremragende shopping. Et besøg
i Skotland er ikke fuldendt, før man har smagt på "livets
vand" – en god skotsk whiskey.

Dag 6
13.06.22

Belfast, Nordirland – kl. 8:00-18:30. Belfast er hovedstad
og den største by i Nordirland. Oplevelserne står i kø uanset
om man er historieinteresseret eller bare vil komme helt
tæt på den irske stemning på en af byens mange pubs. Besøg oplevelsescentret, Titanic Belfast, og få hele historien fra
byggeriet af det ikoniske skib til forliset her i skibets hjemby.

Dag 7
14.06.22

Holyhead, Wales – kl. 7:00-17:00. Holyhead ligger på øen,
Anglesey. De himmelragende kystklinter og prisbelønnede
strande er en attraktion i sig selv. Byens centrum er bygget
op omkring St. Cybi kirke, som er konstrueret inde i en af
Europas eneste romerske forter med tre mure.

Dag 8
15.06.22

Til havs. Nyd en dag ombord. Træk dig tilbage i velværeområdet Solarium, med jacuzzi, gode udsigter og bar.

Dag 9
16.06.22

Cork (Cobh), Irland – kl. 11:00-18:00. Cork ligger ved udmundingen af floden Lee, der deler sig i to store kanaler.
Oplev Elizabeth Fort, et fort fra 1700-tallet, der både har
haft funktion som militærbarakker, fængsel og politistation.
Lidt uden for byen finder man Cork City Gaol – et gammelt
fængsel, der i dag er bygget om til et spændende museum.

Dag 10
17.06.22

Dunmore East (Waterford), Irland – kl. 7:00-17:00. Dunmore East er grundlagt i 853 af vikingerne. Her venter den
idylliske irske natur med grønne bakker og barske klipper.
Den største attraktion er fabrikken der producerer krystal.
Følg alle stadier af produktionen og se hvordan sand, bly og
potaske bliver formet til det fineste krystal.

Dag 11
18.06.22

Til havs. Nyd en dag ombord på skibet. Se en film under
stjernene på det store udendørs filmlærred på pooldækket.

Dag 12
19.06.22

Dover, England – kl. 8:00-16:00. Dover er kendt for sine
høje, hvidkalkede klipper der ligger ud til den Engelske Kanal. Nyd en spændende gåtur med en betagende udsigt fra
de hvidkalkede klipper. Besøg også Dover Castle. Borgen er
grundlagt i det 12. århundrede og er den største i England.
En andet spændende oplevelse er "Secret War Time Tunnels", som tager folk tilbage til tiden under 2. verdenskrig.

Dag 13
20.06.22

Amsterdam, Holland – kl. 6:00. Jewel of the Seas ankommer til Amsterdam tidlig morgen. Efter check ud er der
transfer fra skibet til Amsterdam lufthavn.
Fly fra Amsterdam til København. Stig ombord på flyet
retur til København.

REDERI

Royal Caribbean
Måltider ombord
Alle måltider ombord er inkluderet i prisen.
Madservering er tilgængelig 24 timer i døgnet.
I hovedrestauranten er der tre bordseatings. Giv
besked, når du bestiller, hvorvidt du foretrækker
1. eller 2. bordseating eller ”My Time Dining”, hvor
du selv kan bestemme hvornår du vil spise. Vi
garanterer ikke, at alle forespørgsler kan imødekommes.
Almindelige tider i hovedrestauranten:
Morgenmad: 07.30-11.00 (fri bordseating)
Frokost:
12.00-13.30 (fri bordseating)
Aftensmad: 18.30 / 20.30 / My Time Dining
(Tiderne kan variere afhængig af rejserute)
Ombord findes også de såkaldte specialrestauranter. Her er både restauranter, hvor maden er
en tand mere luksuriøs end i hovedrestauranterne, men der er også forskellige steder som f.eks.
steakhouse og sushi. Udvalget af restauranter
varierer fra skib til skib.
Roomservice tilbydes 24 timer i døgnet. Kontinental morgenmed er gratis. Ved øvrige bestillinger
tillægges et gebyr på 8 USD pr. bestilling.
Dresscode
Royal Caribbean opererer med tre typer aftener
som de kalder Casual, Smart Casual og Formal.
Om dagen anbefales afslappet tøj på skibet og
på udflugter. Til uformelle aftener (Casual) anbefaler vi sommerkjole/bukser til kvinder og en
let jakke/t-shirt til mænd. Til aftener med Smart
Casual foreslås jakke/slips til mænd og en pænere
kjole/buksedragt til kvinder. Til formelle aftener
(Formal) anbefales jakkesæt til mænd og aften-/
cocktailkjole til kvinder.
Dresscoden er frivillig, omend pænt tøj altid er et
krav i restauranterne. Derfor accepteres der ikke
korte bukser/bare tæer/t-shirts uden ærmer etc.

Betaling ombord
Valutaen ombord er USD. Alle skibe har et kontantfrit system (Sea Pass). Der bliver oprettet en
Sea Pass-konto i dit navn, som skal tilknyttes et
godkendt kredit- eller debetkort (VISA, MasterCard, Diners og American Express godtages). Alle
rejsende vil få et Sea Pass, og beløbet bliver automatisk trukket fra kortet ved indkøb ombord.
På sidste krydstogtdag vil der blive leveret en
udspecificeret regning af kontoen til kahytten,
således at du selv kan kontrollere beløbene. Enkelte områder ombord bruger ikke det kontantfrie system (f.eks. casinoet). Her skal betales med
kontanter i USD.
Drikkepenge (servicecharge)
Servicechargen er forudbetalt ved Royal Caribbean. Det vil sige, at når prisen for krydstogtet er betalt, er servicechargen allerede inkluderet i prisen.
Check in og check out
Det er obligatorisk for alle rejsende at foretage et
online check in inden afgang.
Medbring udskriften fra dit online check in ombord på skibet, samt dine identifikationspapirer.
Gå til “Set Sail”-området i cruiseterminalen, hvor
du vil få tjekket dine papirer og udstedt et Sea
Pass. Dette fungerer som identifikationskort og
nøglekort til din kahyt. Kortet bruges også til indkøb ombord på skibet.
Proceduren ved udstigning tager oftest 2-3 timer.
Hvis man ønsker at få sin kuffert bragt ned på
kajen til afhentning næste morgen ved udstigning, skal man stille den uden for kahytten inden
midnat. Det er en god idé at have en lille rejsetaske/håndbagage til udstigning. På de fleste skibe
er det også muligt selv at tage sin baggage fra
borde.

SKIB

Jewel of the Seas

Kahytstyper

Jewel of the Seas er i Radiance-klassen og er
udstyret med store glasvinduer, som giver en
fantastisk udsigt og masser af lys, perfekt suppleret af elegant interiør. Skibet er 293 m langt
og har 13 dæk. Der er plads til 2.139 passagerer
og 869 besætningsmedlemmer.

Her vises de overordnede kahytstyper. Der findes
flere forskellige kategorier under hver kahytstype.

Højdepunkter ombord
Er du til aktiv ferie med god underholdning og
fuld fart over feltet, så er Jewel of the Seas et
sikkert valg. Ombord finder du alt fra udendørs
filmlærred, klatrevæg, fitnesscenter og børneklub til butikker, barer og casino. Du kan også
udfordre familien i en runde minigolf på dækket med udsigt over havet. Hver aften får du live
underholdning flere steder på skibet.
Der findes et stort udvalg af pools, boblebade, spaområde med luksuriøse behandlinger,
fitnesscenter, holdtimer med bl.a. pilates,
spinning og yoga samt velværeområde kun for
voksne (Solarium). Med Adventure Ocean-program for børn i alle aldre, vil der altid være
spændende ting at give sig til. Personalets gode
service sætter prikken over i'et for opholdet
ombord på skibet.
Restauranter
Jewel of the seas har en lang række af indbydende restauranter. Buffet- og hovedrestauranten tilbyder lækker mad morgen, middag og
aften. Her kan man nyde dejlige og velassorterede retter, der er inkluderet i prisen under hele
krydstogtet.
Ønsker man noget mere specifikt eller en
ekstraordinær oplevelse, er der også mulighed
for tage på specialrestaurant (mod tillæg). Her
kan man f.eks. spise sushi, overdådige retter på
Chef’s Table eller saftige steaks på den amerikanske restaurant, Chops Grille.

Alle kahytter er udstyret med to enkeltsenge eller
en dobbeltseng (frit valg), sofagruppe, TV, telefon,
bad med bruser, pengeskab, minibar/køleskab,
sminkebord, hårtørrer, garderobeskab og stikkontakt
(110/220 volt). Nogle kahytter har plads til op til fire
personer (slå-ud køjesenge eller sovesofa).

Indvendig kahyt ca. 15 m2
Ligger inde i skibet og har
ingen vindue/havudsigt. Denne
kahytstype er oftest billigst.
Anbefales til: Personer der
opholder sig mest rundt på
skibet og blot bruger kahytten
til overnatning.

Udvendig kahyt ca. 15 m2
Med vindue eller koøje.
Vælg mellem havudsigt eller
begrænset havudsigt.
Anbefales til: Personer der
gerne vil have dagslys i kahytten, men ikke får brug for en
balkon.

Kahyt med balkon ca. 17 m2
Balkon med havudsigt. Gulvtil-loft glasdøre. Den mest
forespurgte kahytstype.
Anbefales til: Personer der
ønsker luksus og skøn udsigt
og til destinationer hvor vejret
er godt/varmt.

PRAKTISK INFO

Alt det praktiske
Billetter
Billetterne udsendes typisk samlet her fra kontoret 2-3 uger før afrejse, med mindre rejsen er
bestilt i sidste øjeblik. Har du bestilt hotel/fly vil
papirer på dette også blive sendt sammen med
krydstogtbilletten.
Det er kundens ansvar at kontrollere at navne og
andre data på bestillingsbekræftelsen er i overensstemmelse med passet. Ændring af navne
efter billetternes udstedelse, kan kun ske med
billetudsteders accept. Ændringer er ofte forbundet med gebyrer.
Bagage
På selve krydstogtet er der ikke nogen officiel
grænse for din bagages vægt. Rejser du med fly,
må du ikke medbringe mere bagage end flyselskabet tillader (typisk 20-23 kg).
Pas
Alle rederier kræver en gyldighed på 6 mdr. i
passet ved krydstogtets afslutning. Hvis dit pas
ikke opfylder disse krav, skal du henvende dig hos
borgerservice og få lavet et nyt. Har du givet os
det gamle pasnummer, bedes du venligst meddele os dit nye.
Helbredstilstand
Sørg altid for at medbringe egen medicin og vær
sikker på, at du har alle nødvendige vacciner ift.
det sted, du skal rejse hen. Du er selv ansvarlig for,
at dit helbred er i orden før afrejse.
Læge
Der findes altid en kvalificeret læge og mindst én
sygeplejerske ombord. I tilfælde af at det bliver
nødvendigt at benytte sig af denne service, står
du selv for betalingen. Derfor er det en god idé at
tjekke op på din forsikring inden afrejse.

Forsikringer
Vi anbefaler på det kraftigste at have en rejseforsikring. Derfor samarbejder vi med Gouda, hvorigennem vi kan tilbyde vores kunder både rejseog afbestillingsforsikring. Det er dit eget ansvar at
være forsikret og det letter både proceduren og
din pengepung hvis uheldet er ude. Husk også at
anskaffe dig det blå sygesikringskort, der anerkendes i hele Europa.
Drikkevarer
Vand/kaffe/te er tilgængeligt ombord døgnet
rundt. Der kan tilkøbes drikkepakker, som giver
adgang til div. drikkevarer afhængig af den valgte
pakke. Kontakt os for nærmere information.
Specielle behov
På de fleste skibe tilbydes der specialdiæt, hvis
dette er anført ved booking. Er du kørestolsbruger
eller på andre måder fysisk belastet, findes der
handicapvenlige kahytter på langt de fleste skibe.
Forhør dig altid ved booking angående specielle
ønsker eller behov.
Telefon/internet ombord
Det er muligt at modtage og foretage opkald på
et krydstogt, når forbindelsen tillader det. Internetforbindelse er tilgængelig mod betaling.
Rygning ombord
Der er stort set røgfrit på skibet, men der findes
specifikke rygeområder. Alle teatre og restauranter er røgfrie. Det er ikke tilladt at ryge i kahytten
eller på balkonen i kahytten.
Sikkerhedsrutine
Muster drill er en obligatorisk sikkerhedsøvelse,
som bliver gennemført 30-60 min før skibet lægger fra kaj på afrejsedagen. Sikkerhedsøvelsen vil
hovedsagelig blive gennemført på engelsk.

REJSELEDER

Din rejseleder: Marie Louise Kjær
Marie Louise er din danske og erfarne rejseleder på krydstogtet.
Hun vil være behjælpelig med praktiske gøremål og arrangere
fællesmiddage samt ture i land, sammen med de gæster, der
ønsker det.
Undervejs på krydstogtet vil Marie Louise holde små fællesmøder med korte præsentationer af byerne, hvor skibet lægger til.
På sidste sejldag bliver der afholdt et møde, med mulighed for
at sige farvel til hinanden inden ankomsten i Amsterdam. På
dette møde vil afstigningsproceduren også blive gennemgået.
Marie Louise vil spise på den tidlige seating i hovedrestauranten. De, som ønsker at spise med hende, skal vælge den tidlige
seating ved bestilling af rejsen.

„Undervisning og formidling er min passion. Jeg har
været underviser det meste af voksenlivet og i flere
sammenhænge. Det har givet mig en ballast ift. at
formidle og have med mennesker at gøre – og jeg
elsker det! Samtidig har jeg en hobby som historiefortæller, som gør, at jeg normalt kan fange gæster
ind i mine fortællinger om stedet.
Jeg er blevet grebet af Storbritannien og elsker turen
rundt om De Britiske Øer. Her oplever man en rig
og spændende historie, som går årtusinder tilbage
samt de smukkeste grønne landskaber.
Det betyder meget for mig, at mine gæster oplever
kombinationen af livet ombord på et krydstogtskib
og af skønne ture på land. Som rejseleder og værtinde, vil jeg gøre mit yderste for at servicere mine
gæster og berige dem med min store viden om De
Britiske Øer.“

Inklusiv
• 13 dage med på Jewel of the Seas
• Fly fra København til Amsterdam t/r
inkl. bagage
• Transfer mellem lufthavn og skib t/r
• Dansk rejseleder med på krydstogtet
• Helpension (alle måltider i buffetog hovedrestaurant)
• Vand/kaffe/te ombord
• Roomservice 24 timer i døgnet
(kontinental morgenmad er gratis.
Øvrige bestillinger: 8 $ pr. bestilling)
• Underholdning/aktiviteter ombord
• Skatter og afgifter
• Drikkepenge (servicecharge)

Eksklusiv
• Øvrige drikkevarer
• Udflugter

Bestil tilbud

Spørgsmål? Vi sidder klar på tlf. 6914 7355
Man-tors kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 10.00-15.00

Krydstogt Eksperten • Torvet 3 • 6640 Lunderskov
Tlf. 6914 7355 • info@krydstogteksperten.dk • www.krydstogteksperten.dk
Medlem af Rejsegarantifonden i Danmark (nr. 1207)

