
20.06.22
13 DAGE

 AMSTERDAM – NORDKAP
13 dages krydstogt med Jewel of the Seas fra Amsterdam 

til Nordkap inkl. fly, transfer og dansk rejseleder

Der er dansk rejseleder med 

på hele krydstogtet, som vil 

hjælpe med praktiske gøremål, 

arrangere fællesmiddage og 

ture i land samt berige gæster-

ne med sin viden om stederne 

der besøges undervejs. 

Royal Caribbeans skib, Jewel 

of the Seas, er 293 m langt og 

har 13 dæk. Skibet er udstyret 

med store glasvinduer, som 

giver en fantastisk udsigt og 

masser af lys, perfekt supple-

ret af elegant interiør.

Der er noget magisk over Nord-

kap, Europas (næst)nordligste 

punkt. Glæd dig til at stå 

ved den over 300 meter høje 

klippeskrænt. Mærk suset fra 

vinden og nyd udsigten over 

Ishavet og den rå natur.

DANSK REJS
ELE

DER



Pris pr. pers.

Afrejse: 20. juni 2022

Hjemkomst: 2. juli 2022

Afrejsehavn: Amsterdam, Holland

Varighed: 13 dage

Skib: Jewel of the Seas

Rederi: Royal Caribbean

Fly: København–Amsterdam t/r

Norges idylliske kyster

Se frem til 13 dage langs Norges kyst med første 

parket til den smukke natur på vejen til Nordkap. 

Turen er inklusiv fly fra København til Amsterdam 

t/r. Stævn ud fra Amsterdam ombord på Royal 

Caribbeans flotte skib, Jewel of the Seas. Der vil 

blive lagt til kaj i charmerende gamle havnebyer 

som Tromsø, Flåm, Ålesund og Kristiansand.

På hele krydstogtet vil der være dansk rejseleder 

med, som hjælper med praktiske gøremål og 

arrangerer fællesmiddage og ture i land, sammen 

med de gæster, der ønsker det.

Nordkap – Verdens Ende

Højdepunktet er uden tvivl besøget i Nordkap, 

der i folkemunde går som Europas nordligste 

punkt. Nordkapklippen har altid været et vigtigt 

orienteringspunkt for sejlads i Nordhavet. I 1553 

forsøgte en engelsk ekspedition, anført af kap-

tajn Richard Chancellor, at finde den nordøstlige 

passage til Kina. Han fandt den dog ikke, men på 

de gamle søkort ses navnet Nordkapp for første 

gang. 

Fremme ved Nordkap-plateauet med den ikoni-

ske globus, kan du nyde udsigten over Ishavet og 

storheden i den rå natur. Glæd dig til at stå ved 

den over 300 m høje klippeskrænt. Mærk suset 

fra vinden og nyd udsigten over det barske hav.

Læg også vejen forbi det store besøgscenter, 

Nordkaphallen, der er udhugget i selve klippen. 

Her kan man blandt andet se en film om årets 

gang på Nordkap og kigge ud på naturen gen-

nem de store panoramavinduer.

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 tilba-

ge i velværeområdet "Solarium", med pool, boble-

bad, gode udsigter og bar. Når dagtimerne går på 

hæld, vækkes underholdningen til live med bl.a. 

imponerende shows i den flotte teatersal.

BESKRIVELSE

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.

Krydstogt til Nordkap 2022

TILBUDNormalpris

Indvendig – kat. 2V 18.256,- 14.495,-

Udvendig – kat. 2N 20.230,- 15.495,-

Balkon – kat. 2D 25.517,- 18.495,-

Bestil tilbud

UDSOLGT

UDSOLGT

https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=230421SPERCCLJEWNOR


REJSEPLAN

Dag 1

20.06.22

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

21.06.22

Til havs. Nyd dagen ombord og udforsk skibets mange 

faciliteter. Glæd dig til et blændende broadwayshow i den 

flotte teatersal.

Dag 3

22.06.22

Molde, Norge – kl. 8:00-18:00. Molde er kendt som Nor-

ges store rosedyrkningsområde. Vi anbefaler et besøg på 

Varden udsigtspunktet. Herfra får du en fantastisk udsigt 

over Molde og Romsdalen fjorden med de 87 "Romsdal 

alpetoppe".

Dag 4

23.06.22

Til havs ved polarcirklen. Tag en travetur på soldækket 

mens Jewel of the Seas stille sejler mod næste havn. Nyd 

det smukke landskab vi passerer undervejs på vores rejse til 

Tromsø, som vi ankommer til næste dag. 

Dag 5

24.06.22

Tromsø, Norge – kl. 10:00-19:00. Tromsø er den største 

norske by nord for Polarcirklen. Her er der bevaret meget 

gamle træhuse helt tilbage fra 1600-tallet. I flere måneder 

nyder byen godt af de lange lyse sommernætter. Besøg Po-

larmuseet eller tag kabelbanen "Fjellheisen" op til udsigts-

punktet Storsteinen – 421 meter over havet.

Dag 6

25.06.22

Honningsvåg, Norge – kl. 7:00-16:00. Velkommen til "Ver-

dens Ende". Honningsvåg er en lille by med kun ca. 2.500 

indbyggere. Den absolut største attraktion er besøget på 

Nordkap. Stå på den høje klippe ved Europas nordligste 

punkt og nyd den overvældende følelse. Den ikoniske glo-

bus står på kanten af klippen, der tårner sig op 308 meter 

over Barentshavet. Besøg også Nordkapphallen og oplev 

den flotte udstilling.

Dag 7

26.06.22

Til havs. Nyd en herlig aften på skibet i en af de mange 

barer. Synk helt ned i de bløde stole og nyd den hyggelige 

musik og stemning. Her er der plads til ægte livsnyderstil, 

mens musikken spiller og der bliver serveret drinks.

Dag 8

27.06.22

Ålesund, Norge – kl. 10:00-18:00. Ålesund er et mindre 

fiskeområde midt i Norges mest populære turistområde 

mellem Bergen og Trondheim. Byens historie går tilbage til 

vikingetiden.

Dag 9 

28.06.22

Flåm, Norge – kl. 8:00-18:00. Flåm er en lille landsby i 

Norge. Her er mange dejlige vandreruter med fantastiske 

udsigtspunkter langs fjorden. Besøg den berømte Flåms- 

bana-museum. Hør historien bag den unikke jernbane-

strækning fra Flåm til Voss med skinner 800 m over havet.

Dag 10

29.06.22

Til havs. Skibet byder på et væld af aktiviteter for hele 

familien. Trænger du til lidt tid for dig selv, kan du trække 

dig tilbage i 16+ zonen ”Solarium”, hvor du finder en pool, et 

boblebad, afslapningsområder og en bar.

Dag 11

30.06.22

Kristiansand, Norge – kl. 8:00-19:00. Kristiansand ligger 

på sydkysten ved Skagerrak på en sandet landtange og er 

hovedbyen i det sydlige Norge. Kristiansands Dyrepark er en 

af de mest besøgte turistattraktioner i Norge.

Dag 12

01.07.22

Til havs. Nyd den sidste tid ombord på skibet. Se en film 

under stjernene på det store udendørs filmlærred på pool-

dækket. 

Dag 13 

02.07.22

Amsterdam, Holland – kl. 6:00. Jewel of the Seas ankom-

mer 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. Vi håber, at I står tilbage med minder 

om et fantastisk krydstogt langs Norges betagende fjorde.



REDERI

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 imøde-

kommes. 

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 specialrestau-

ranter. Her er både restauranter, hvor maden er 

en tand mere luksuriøs end i hovedrestauranter-

ne, 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. Kontinen-

tal 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) an-

befaler 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 kon-

tantfrit system (Sea Pass). Der bliver oprettet en 

Sea Pass-konto i dit navn, som skal tilknyttes et 

godkendt kredit- eller debetkort (VISA, Master-

Card, Diners og American Express godtages). Alle 

rejsende vil få et Sea Pass, og beløbet bliver auto-

matisk 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. En-

kelte områder ombord bruger ikke det kontant-

frie system (f.eks. casinoet). Her skal betales med 

kontanter i USD. 

Drikkepenge (servicecharge)

Servicechargen er forudbetalt ved Royal Caribbe-

an. Det vil sige, at når prisen for krydstogtet er be-

talt, 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 om-

bord 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 ind-

køb 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 udstig-

ning, skal man stille den uden for kahytten inden 

midnat. Det er en god idé at have en lille rejseta-

ske/håndbagage til udstigning. På de fleste skibe 

er det også muligt selv at tage sin baggage fra 

borde.

Royal Caribbean



SKIB

Jewel of the Seas er i Radiance-klassen og er 

udstyret med store glasvinduer, som giver en 

fantastisk udsigt og masser af lys, perfekt sup-

pleret af elegant interiør. Skibet er 293 m langt 

og har 13 dæk. Der er plads til 2.139 passagerer 

og 869 besætningsmedlemmer. 

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 børne-

klub til butikker, barer og casino. Du kan også 

udfordre familien i en runde minigolf på dæk-

ket med udsigt over havet. Hver aften får du live 

underholdning flere steder på skibet.

Der findes et stort udvalg af pools, bobleba-

de, spaområde med luksuriøse behandlinger, 

fitnesscenter, holdtimer med bl.a. pilates, 

spinning og yoga samt velværeområde kun for 

voksne (Solarium). Med Adventure Ocean-pro-

gram 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 indby-

dende restauranter. Buffet- og hovedrestauran-

ten tilbyder lækker mad morgen, middag og 

aften. Her kan man nyde dejlige og velassorte-

rede 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 ameri-

kanske restaurant, Chops Grille. 

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 kahyt-

ten, men ikke får brug for en 

balkon.

Kahyt med balkon ca. 17 m2

Balkon med havudsigt. Gulv-

til-loft glasdøre. Den mest 

forespurgte kahytstype.

Anbefales til: Personer der 

ønsker luksus og skøn udsigt 

og til destinationer hvor vejret 

er godt/varmt.

Jewel of the Seas Kahytstyper

Her vises de overordnede kahytstyper. Der findes 

flere forskellige kategorier under hver kahytstype.

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).



PRAKTISK INFO

Alt det praktiske

Billetter

Billetterne udsendes typisk samlet her fra kon-

toret 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 over-

ensstemmelse med passet. Ændring af navne 

efter billetternes udstedelse, kan kun ske med 

billetudsteders accept. Ændringer er ofte forbun-

det 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 flysel-

skabet 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 med-

dele 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 rejsefor-

sikring. Derfor samarbejder vi med Gouda, hvor-

igennem vi kan tilbyde vores kunder både rejse- 

og 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 anerken-

des 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. Inter-

netforbindelse er tilgængelig mod betaling. 

Rygning ombord

Der er stort set røgfrit på skibet, men der findes 

specifikke rygeområder. Alle teatre og restauran-

ter 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 læg-

ger fra kaj på afrejsedagen. Sikkerhedsøvelsen vil 

hovedsagelig blive gennemført på engelsk.



REJSELEDER

Din rejseleder:  Marie Louise Kjær

Marie Louise er din rejseleder på hele krydstogtet. Hun vil være 

behjælpelig med praktiske gøremål og arrangere fællesmidda-

ge samt ture i land, sammen med de gæster, der ønsker det.

På afsejlingsdagen vil Marie Louise holde et velkomstmøde in-

den middagen om aftenen. På første sejldag afholdes et møde, 

med en kort præsentation af Molde, Tromsø og Honningsvåg 

(Nordkap).

På dag 7 vil der være en præsentation af Ålesund, Flåm og 

Kristiansand. 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 hovedrestauran-

ten. 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 sammen-

hænge. 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 nor-

malt kan fange gæster ind i mine fortællinger om stedet.

Jeg er blevet grebet af den norske kyst og elsker at tage 

turen til Nordkap og tilbage. Her oplever man de forskelle, 

der er i dette fantastiske land og en historie, som har en 

del tilfælles med vores egen historie. 

Det betyder meget for mig, at mine gæster oplever kombi-

nationen af livet ombord på et krydstogtskib og af skønne 

ture på land i det dejlige Norge. Som rejseleder og værtin-

de, vil jeg gøre mit yderste for at servicere mine gæster og 

berige dem med min viden om Norge.“



Krydstogt Eksperten • Torvet 3 • 6640 Lunderskov  

Tlf. 6914 7355 • info@krydstogteksperten.dk • www.krydstogteksperten.dk

Medlem af Rejsegarantifonden i Danmark (nr. 1207)

Spørgsmål? Vi sidder klar på tlf. 6914 7355

Man-tors kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 10.00-15.00

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 buffet- 

og 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

https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=230421SPERCCLJEWNOR

