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UTVID OPPHOLDET MED EN CRUISE-RUNDREISE
Våre cruise-rundturer betyr at du kan utvide cruiseferien med en landbasert tur
enten før eller etter cruiseferien din. Du kan dermed uforske enda mer av 
fantastiske reisemål som Dubai, Australia og Alaska.

FOR MER INFORMASJON,  
BESØK www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk 
eller kontakt ditt lokale reisebyrå

OASIS OF THE SEAS OG 
ALLURE OF THE SEAS – VERDENS
MEST UTROLIGE CRUISESKIP

OPPLEV DITT EGET 
ARABISKE EVENTYR

Vi har alltid forskjøvet
grensene for fantasi og
innovasjon, og 2010 er intet
unntak. Oppdag utrolige
trerike parker og et
spektakulært friluftsteater
ombord på våre nyeste 
skip, Oasis og Allure.  

Se side 47-49 for Oasis - og Allure-cruisereiser. 

Fra januar 2010 inviterer
prisbelønte Royal Caribbean
International deg for første
gang til å oppleve den
persiske gulfen med vårt nye
7-netters cruise i Dubai med
Brilliance of the Seas.

Se side 39 for mer informasjon

NYTT I2010CRUISE
OVER HELE VERDEN

Ordinære aksjer for Royal Caribbean Cruises Ltd. handles på New York Stock Exchange (NYSE) og Oslo Børs (OSE) under symbolet “RCL” RCCL har jobbet ansvarsfullt
sammen med papirleverandøren for å velge et materiale som er produsert på en miljøvennlig måte, ved å spore opp papirmassens opphav. Denne brosjyren er
derfor trykt på materiale fra godt forvaltede skoger, og kun godkjente materialer brukes i produksjonen av dette papiret.

Bahamas-registrert skip. Utformet og tilvirket av Positive Thinking – London  
NOR/SEP09/2136

Reisebyråets stempel:Finn ut mer om cruisenes avreisedatoer ved å slå opp på relevant side og betrakte reiseruten.

Besøk www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk
eller kontakt dit lokale reisebyrå

2010/11

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR

EUROPA Side 31-41
Adventure of the Seas
Brilliance of the Seas
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

KARIBIEN Side 44-51
Adventure of the Seas
Allure of the Seas
Explorer of the Seas
Freedom of the Seas
Grandeur of the Seas
Liberty of the Seas
Majesty of the Seas
Monarch of the Seas
Navigator of the Seas
Oasis of the Seas
Serenade of the Seas
Voyager of the Seas

AMERIKA, ASIA  Side 54-63
OG DET SØRLIGE STILLEHAVET
Asia
Legend of the Seas

Sør-Amerika
Splendour of the Seas
Vision of the Seas

Amerika
Enchantment of the Seas
Explorer of the Seas
Jewel of the Seas
Mariner of the Seas
Radiance of the Seas

Australia og New Zealand
Rhapsody of the Seas

Transatlantisk
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

ALASKA Side 64-65
Radiance of the Seas
Rhapsody of the Seas

CRUISEPLANLEGGER

2010 - 2011

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse. Arrangøren
kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter
avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet
avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart sommulig dersom han
ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden
om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har
kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet
frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører
til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart sommulig og innen rimelig tid.
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt
med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i
reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig
ulempe. Reisearrangøren/ formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør
forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene
som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen,
plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så
snart sommulig.
7.2. Kundens plikter Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i
vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter
å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig
betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse
alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt
å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 11. Kunden plikter å ta med
gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter sommåtte være
nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter sommåtte være
nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle
nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er
medbragt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er
presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å
rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter
de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg
fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den
enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper
sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en
reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke
kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt,
gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da
intet ansvar for ekstrautgifter forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan
heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å
overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres
ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde
seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens
representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort
seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge
arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon
så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres
erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på
ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc etter vanlige
erstatningsrettslige regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg
om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den
aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv
eller andre.
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise. Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at
pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og
endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som
vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med
mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager. Kunden har da rett til
full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.
Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby
dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av
eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal
arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og
erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan
arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den
opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle
merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp
vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av
den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersommangelen er en prisøkning
på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen
dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.
8.2. Mangler etter avreise Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller
forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte
regnes likevel ikke sommangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må
regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som
arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å
reklamere på mangler han oppdager så snart sommulig. Reklamasjon som fremmes senere enn
fristene i disse vilkårs pkt 11 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp: Kunden kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig

kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersommangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag,
eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når
arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er
vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen.
Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement.

d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter sommåtte følge av mangelen
i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikkeøkonomisk tap
(“godtgjørelse”) dersommangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i
forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig sværlovgiving foran
erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet
hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t.
det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke
kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. Følgende
forhold anses normalt ikke sommangel etter bestemmelsene i dette punkt:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke
har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke
er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre
destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være “vanlige”
på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted
pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn,
eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra
luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold
arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister Se punkt 11 under Royal Caribbean Særskilte Vilkår angående reklamasjon.
10. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og
at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken
bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle
klagegebyrer i denne forbindelse.
11. Ikrafttredelse Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2004 og avløser fra samme
dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2001

ØVRIG

GRAND TRAVEL AWARD
Royal Caribbean har vunnet 1. premie for beste internasjonale cruiserederi i samtlige Grand
Travel Awards som har vært holdt i Norge. Denne utnevnelsen skjer via stemmer fra Norges
reisebyråer.

NORSK REISELIVSFORUM
Royal Caribbean Cruise Line AS er medlem NRF, Norsk ReiselivsForum.

REISEGARANTIFONDET
Royal Caribbean har stilt garanti i Reisegarantifondet, og sikre dermed samtlige nordiske
gjester mot eventuell konkurs og insolvens.

SEE AMERICA
Royal Caribbean er medlem i intresseorganisasjonen See America som skal fremme turismen
til USA.

Royal Caribbean International er varemerket for Royal Caribbean Cruise Line AS, som er en
internasjonal representant for Royal Caribbean Cruises Ltd., Miami, Florida. ©2009 Royal
Caribbean International. Alle rettigheter er reservert. Denne katalogen og dens innhold ersatter
alle tidligere utgaver. Vi publiserer kontinuerlig de mest korrekte og aktuelle reisevilkår og
opplysninger på våre hjemmesider: www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk. Vi
reservere oss for eventuelle trykkfeil og tar forbehold om endringer.

VIKTIG INFORMASJON
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UTVID OPPHOLDET MED EN CRUISE-RUNDREISE
Våre cruise-rundturer betyr at du kan utvide cruiseferien med en landbasert tur
enten før eller etter cruiseferien din. Du kan dermed uforske enda mer av 
fantastiske reisemål som Dubai, Australia og Alaska.

FOR MER INFORMASJON,  
BESØK www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk 
eller kontakt ditt lokale reisebyrå

OASIS OF THE SEAS OG 
ALLURE OF THE SEAS – VERDENS
MEST UTROLIGE CRUISESKIP

OPPLEV DITT EGET 
ARABISKE EVENTYR

Vi har alltid forskjøvet
grensene for fantasi og
innovasjon, og 2010 er intet
unntak. Oppdag utrolige
trerike parker og et
spektakulært friluftsteater
ombord på våre nyeste 
skip, Oasis og Allure.  

Se side 47-49 for Oasis - og Allure-cruisereiser. 

Fra januar 2010 inviterer
prisbelønte Royal Caribbean
International deg for første
gang til å oppleve den
persiske gulfen med vårt nye
7-netters cruise i Dubai med
Brilliance of the Seas.

Se side 39 for mer informasjon

NYTT I2010CRUISE
OVER HELE VERDEN

Ordinære aksjer for Royal Caribbean Cruises Ltd. handles på New York Stock Exchange (NYSE) og Oslo Børs (OSE) under symbolet “RCL” RCCL har jobbet ansvarsfullt
sammen med papirleverandøren for å velge et materiale som er produsert på en miljøvennlig måte, ved å spore opp papirmassens opphav. Denne brosjyren er
derfor trykt på materiale fra godt forvaltede skoger, og kun godkjente materialer brukes i produksjonen av dette papiret.

Bahamas-registrert skip. Utformet og tilvirket av Positive Thinking – London  
NOR/SEP09/2136

Reisebyråets stempel:Finn ut mer om cruisenes avreisedatoer ved å slå opp på relevant side og betrakte reiseruten.

Besøk www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk
eller kontakt dit lokale reisebyrå

2010/11
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6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse. Arrangøren
kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter
avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet
avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart sommulig dersom han
ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden
om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har
kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet
frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører
til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart sommulig og innen rimelig tid.
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt
med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i
reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig
ulempe. Reisearrangøren/ formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør
forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene
som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen,
plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så
snart sommulig.
7.2. Kundens plikter Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i
vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter
å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig
betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse
alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt
å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 11. Kunden plikter å ta med
gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter sommåtte være
nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter sommåtte være
nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle
nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er
medbragt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er
presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å
rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter
de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg
fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den
enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper
sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en
reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke
kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt,
gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da
intet ansvar for ekstrautgifter forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan
heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å
overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres
ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde
seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens
representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort
seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge
arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon
så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres
erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på
ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc etter vanlige
erstatningsrettslige regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg
om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den
aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv
eller andre.
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise. Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at
pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og
endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som
vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med
mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager. Kunden har da rett til
full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.
Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby
dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av
eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal
arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og
erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan
arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den
opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle
merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp
vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av
den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersommangelen er en prisøkning
på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen
dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.
8.2. Mangler etter avreise Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller
forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte
regnes likevel ikke sommangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må
regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som
arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å
reklamere på mangler han oppdager så snart sommulig. Reklamasjon som fremmes senere enn
fristene i disse vilkårs pkt 11 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp: Kunden kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig

kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersommangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag,
eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når
arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er
vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen.
Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement.

d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter sommåtte følge av mangelen
i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikkeøkonomisk tap
(“godtgjørelse”) dersommangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i
forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig sværlovgiving foran
erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet
hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t.
det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke
kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. Følgende
forhold anses normalt ikke sommangel etter bestemmelsene i dette punkt:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke
har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke
er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre
destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være “vanlige”
på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted
pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn,
eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra
luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold
arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister Se punkt 11 under Royal Caribbean Særskilte Vilkår angående reklamasjon.
10. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og
at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken
bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle
klagegebyrer i denne forbindelse.
11. Ikrafttredelse Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2004 og avløser fra samme
dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2001

ØVRIG

GRAND TRAVEL AWARD
Royal Caribbean har vunnet 1. premie for beste internasjonale cruiserederi i samtlige Grand
Travel Awards som har vært holdt i Norge. Denne utnevnelsen skjer via stemmer fra Norges
reisebyråer.

NORSK REISELIVSFORUM
Royal Caribbean Cruise Line AS er medlem NRF, Norsk ReiselivsForum.

REISEGARANTIFONDET
Royal Caribbean har stilt garanti i Reisegarantifondet, og sikre dermed samtlige nordiske
gjester mot eventuell konkurs og insolvens.

SEE AMERICA
Royal Caribbean er medlem i intresseorganisasjonen See America som skal fremme turismen
til USA.

Royal Caribbean International er varemerket for Royal Caribbean Cruise Line AS, som er en
internasjonal representant for Royal Caribbean Cruises Ltd., Miami, Florida. ©2009 Royal
Caribbean International. Alle rettigheter er reservert. Denne katalogen og dens innhold ersatter
alle tidligere utgaver. Vi publiserer kontinuerlig de mest korrekte og aktuelle reisevilkår og
opplysninger på våre hjemmesider: www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk. Vi
reservere oss for eventuelle trykkfeil og tar forbehold om endringer.

VIKTIG INFORMASJON
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Central Park har åpen
himmel og er bekledt
med balkonglugarer
med “parkutsikt”.
Parken har åpne
plasser, frodige
tropiske områder,
stille gangveier og
muligheten for å spise
al fresco – en rolig og
fredfylt atmofære.

Et storslagent
promenadedekk som
skuer utover området
nedenfor. Midtpunktet
på Royal Promenade
er baren Rising Tide
Bar. Det finnes nok
butikker, puber og
restauranter til å
underholde selv
de mest bereiste
av gjestene.

FOR MER INFORMASJON OM OASIS OF THE SEAS,
TA TUREN INNOM WWW.OASISOFTHESEAS.COM

Førsteklasses
flernivåers suiter over
flere nivåer med
vinduer fra gulv til tak
og utsikt over havet,
med opptil 186m2 plass
til å slappe av og lade
batteriene. Kos deg i
ditt eget private tempel
til havs, med moderne
design og interiør i
stilige farger.

* Høyde- og aldersbegrensninger gjelder for “glidekabelen” og FlowRider®.
† Barn må være pottetrente for å bruke basseng og delta i Adventure Ocean®-økter med tilsyn
(med unntak av Fisher Price® Royal-babier og Royal-småbarn).

Komedieklubben har
hovedartister som
ikke bare engasjerer
seg med publikum,
men også begeistrer
tilskuerne med
sine individuelle
forestillinger.
Fra stand-up-show
om natten til
familieunderholdning,
vil du alltid finne noe
for enhver smak.

Den nydelige
karusellen er den første
av sitt slag på havet,
og er hovedattraksjonen
på Boardwalk. Den
populære trekarusellen
gir mye moro både for
barn og voksne, og
består av 21 hengende
komponenter – fra
en rekke håndmalte
hester til løver, sebraer
og giraffer.

Ta deg tid til å roe
ned sinn, kropp og
sjel med massasjer,
saunaer eller en heftig
treningsøkt i et av
skipets treningsstudioer.
Når du først besøker
det største spaet på
havet, hvorfor ikke
like gjerne nyte
godt av en rekke
unike behandlinger?

VELKOMMEN TIL EN CRUISE REVULOSJON:
VÅRT NYESTE SUPERSKIP

Den banebrytende
nye Boardwalk er full
av gammeldags sjarm
med en moderne
vri, og inneholder
verdens første
karusell ombord.
Boardwalk er omgitt
av barer, restauranter
og butikker, og er et
sted der hele familien
kan kose seg.

H20 Zone, et av de
mest spektakulære
områdene ombord,
er en fargerik
fantasiverden med
skulpturer i sterke
farger, interaktive
fontener og kanoner
som sprøyter og
skyter vann i
alle retninger.

Om natten trollbindes
teatergjester av
spektakulære
forestillinger på
hovedscenen – med
vannakrobater som
fortryller publikum
med høytflyvende
stupeøvelser mot
stjerneklar himmel.

Denne svevende baren
har et åpent område
omgitt av en
krystallveranda, og
beveger seg langsomt
opp og ned mellom
tre dekk, gradvis opp
fra Royale Promenade
til Central Park.

SKIPETS
ATTRAKSJONER

Begi deg ut på
den spennende
“glidekabelen”. Den
fartsfylte turen i ni
dekks høyde flyr
gjester fra den ene
enden av Boardwalk
til den andre, med en
fantastisk utsikt over
Oasis of the Seas.

Lær å ri på bølgene
på verdens aller første
surfesimulator ombord.
Uansett om du er
fornøyd med å være
tilskuer, er en dreven
surfer eller en
nybegynner, har alle
sjansen til å surfe på
bølgene.

Fordelene med å
booke en flypakke
med Royal Caribbean
International:
• Full assistanse ved flyforsinkelser,

endringer eller andre

uforutsette hendelser.

• En representant fra Royal Caribbean

møter deg på flyplassen

• Samme betalingsvilkår på flypakken

som cruiset (om ikke annet er avtalt)

• Royal Caribbean tar fullt ansvar for at

du kommer ombord på cruiset tross

forsinkelser/innstillinger i flytrafikken.

Ved store forsinkelser sørger vi for

ombooking til nærmeste mulige havn

langs seilingsruten*

• Du får en samlet faktura for hele

cruise-ferien din

• En fast flypris uten prisøkninger

*Med forbehold om uforutsette hendelser utenfor
vår kontroll.

Når du bestiller ditt cruise med Royal Caribbean International hjelper
vi deg gjerne med flybilletter og videre transport til havnen. Alt for å
gjøre din ferie så enkel som mulig.

Flypakken inneholder:
• Flyreise tur/retur til konkurransedyktig pris med en av våre
pålitelige samarbeidspartnere

• Transport fra flyplassen til hotellet*
• Overnatting på hotell natten før cruiset
• Transport fra hotellet til cruisehavnen
• Alle skatter

* Flytilslutning til en destinasjon i Europa har ingen hotellovernatting før cruiset, men istedet
transport fra flyplassen direkte til cruisehavnen.

HVORFOR BØR JEG BESTILLE
EN FLYPAKKE MED ROYAL
CARIBBEAN INTERNATIONAL?

For flypriser og bestilling kontakt oss på:
E-post: airsea.nordic@rccl.com
Telefon Norge: 815 00 185

Danmark: 33 12 76 00

SKREDDERSYDDE
FLYPAKKER
Dersom du ønsker å kombinere
cruiset med et lengre opphold på
reisemålet hjelper vi deg gjerne med
alternative reisedatoer. Du kan også
oppgradere flyreisen mot en ekstra
kostnad. Vi hjelper deg også med
innenriks anslutninger fra din
lokale flyplass.

FLY TIL
TRANSATLANTISKE
CRUISE
Nyhet! Nå tilbyr vi også
kombinasjonsbilletter til de fleste av
våre transatlantiske cruise. Kontakt
oss for prisforslag.

MER INFORMASJON FLYREISER OG TRANSPORT

ADVANCE PASSENGER
INFORMATION- APIS
USA har innført nye regler som

innebærer at alle som reiser til USA

må oppgi detaljert passinformasjon

samt adressent til stedet man

overnatter første natten i USA. Vi

anbefaler at du oppgir all nødvendig

informasjon før avreise på respektive

flyselskaps hjemmeside. Det er også

en fordel å sjekke inn på Internett.

Online sjekk-inn åpner normalt 24

timer før avreise.

KORREKT NAVN

Vi minner om at korrekt staving av

navn er ekstra viktig i flybilletten.

Hele etternavnet samt første fornavn

i passet er tilstrekkelig. Eventuelle

endringer kan medføre ekstra

kostnader.

Våre flypakker inkluderer flybillett
med et utvalg av våre pålitelige
samarbeidspartnere, blant annet:

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami,
London (Southampton), Seattle,
Dubai, Vancouver

Avreise fra Oslo samt de
fleste større lufthavner i Norge.
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
London (Southampton), Malaga

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand
Flyr til blant annet: Miami, New York,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai,
Hong Kong

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Fort Lauderdale,
Orlando, San Diego, San Juan, New York,
Vancouver

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
Venezia, Miami, Orlando

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Landvetter, Miami,
San Juan, Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, San Juan,
Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Santo Domingo,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai, Hong
Kong, Sao Paulo

Avreise fra: Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Trondheim Flyr bl.a til:
Miami, fort Lauderdale, Orlando, San Juan

SAMARBEIDENDE
FLYSELSKAP
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Central Park har åpen
himmel og er bekledt
med balkonglugarer
med “parkutsikt”.
Parken har åpne
plasser, frodige
tropiske områder,
stille gangveier og
muligheten for å spise
al fresco – en rolig og
fredfylt atmofære.

Et storslagent
promenadedekk som
skuer utover området
nedenfor. Midtpunktet
på Royal Promenade
er baren Rising Tide
Bar. Det finnes nok
butikker, puber og
restauranter til å
underholde selv
de mest bereiste
av gjestene.

FOR MER INFORMASJON OM OASIS OF THE SEAS,
TA TUREN INNOM WWW.OASISOFTHESEAS.COM

Førsteklasses
flernivåers suiter over
flere nivåer med
vinduer fra gulv til tak
og utsikt over havet,
med opptil 186m2 plass
til å slappe av og lade
batteriene. Kos deg i
ditt eget private tempel
til havs, med moderne
design og interiør i
stilige farger.

* Høyde- og aldersbegrensninger gjelder for “glidekabelen” og FlowRider®.
† Barn må være pottetrente for å bruke basseng og delta i Adventure Ocean®-økter med tilsyn
(med unntak av Fisher Price® Royal-babier og Royal-småbarn).

Komedieklubben har
hovedartister som
ikke bare engasjerer
seg med publikum,
men også begeistrer
tilskuerne med
sine individuelle
forestillinger.
Fra stand-up-show
om natten til
familieunderholdning,
vil du alltid finne noe
for enhver smak.

Den nydelige
karusellen er den første
av sitt slag på havet,
og er hovedattraksjonen
på Boardwalk. Den
populære trekarusellen
gir mye moro både for
barn og voksne, og
består av 21 hengende
komponenter – fra
en rekke håndmalte
hester til løver, sebraer
og giraffer.

Ta deg tid til å roe
ned sinn, kropp og
sjel med massasjer,
saunaer eller en heftig
treningsøkt i et av
skipets treningsstudioer.
Når du først besøker
det største spaet på
havet, hvorfor ikke
like gjerne nyte
godt av en rekke
unike behandlinger?

VELKOMMEN TIL EN CRUISE REVULOSJON:
VÅRT NYESTE SUPERSKIP

Den banebrytende
nye Boardwalk er full
av gammeldags sjarm
med en moderne
vri, og inneholder
verdens første
karusell ombord.
Boardwalk er omgitt
av barer, restauranter
og butikker, og er et
sted der hele familien
kan kose seg.

H20 Zone, et av de
mest spektakulære
områdene ombord,
er en fargerik
fantasiverden med
skulpturer i sterke
farger, interaktive
fontener og kanoner
som sprøyter og
skyter vann i
alle retninger.

Om natten trollbindes
teatergjester av
spektakulære
forestillinger på
hovedscenen – med
vannakrobater som
fortryller publikum
med høytflyvende
stupeøvelser mot
stjerneklar himmel.

Denne svevende baren
har et åpent område
omgitt av en
krystallveranda, og
beveger seg langsomt
opp og ned mellom
tre dekk, gradvis opp
fra Royale Promenade
til Central Park.

SKIPETS
ATTRAKSJONER

Begi deg ut på
den spennende
“glidekabelen”. Den
fartsfylte turen i ni
dekks høyde flyr
gjester fra den ene
enden av Boardwalk
til den andre, med en
fantastisk utsikt over
Oasis of the Seas.

Lær å ri på bølgene
på verdens aller første
surfesimulator ombord.
Uansett om du er
fornøyd med å være
tilskuer, er en dreven
surfer eller en
nybegynner, har alle
sjansen til å surfe på
bølgene.

Fordelene med å
booke en flypakke
med Royal Caribbean
International:
• Full assistanse ved flyforsinkelser,

endringer eller andre

uforutsette hendelser.

• En representant fra Royal Caribbean

møter deg på flyplassen

• Samme betalingsvilkår på flypakken

som cruiset (om ikke annet er avtalt)

• Royal Caribbean tar fullt ansvar for at

du kommer ombord på cruiset tross

forsinkelser/innstillinger i flytrafikken.

Ved store forsinkelser sørger vi for

ombooking til nærmeste mulige havn

langs seilingsruten*

• Du får en samlet faktura for hele

cruise-ferien din

• En fast flypris uten prisøkninger

*Med forbehold om uforutsette hendelser utenfor
vår kontroll.

Når du bestiller ditt cruise med Royal Caribbean International hjelper
vi deg gjerne med flybilletter og videre transport til havnen. Alt for å
gjøre din ferie så enkel som mulig.

Flypakken inneholder:
• Flyreise tur/retur til konkurransedyktig pris med en av våre
pålitelige samarbeidspartnere

• Transport fra flyplassen til hotellet*
• Overnatting på hotell natten før cruiset
• Transport fra hotellet til cruisehavnen
• Alle skatter

* Flytilslutning til en destinasjon i Europa har ingen hotellovernatting før cruiset, men istedet
transport fra flyplassen direkte til cruisehavnen.

HVORFOR BØR JEG BESTILLE
EN FLYPAKKE MED ROYAL
CARIBBEAN INTERNATIONAL?

For flypriser og bestilling kontakt oss på:
E-post: airsea.nordic@rccl.com
Telefon Norge: 815 00 185

Danmark: 33 12 76 00

SKREDDERSYDDE
FLYPAKKER
Dersom du ønsker å kombinere
cruiset med et lengre opphold på
reisemålet hjelper vi deg gjerne med
alternative reisedatoer. Du kan også
oppgradere flyreisen mot en ekstra
kostnad. Vi hjelper deg også med
innenriks anslutninger fra din
lokale flyplass.

FLY TIL
TRANSATLANTISKE
CRUISE
Nyhet! Nå tilbyr vi også
kombinasjonsbilletter til de fleste av
våre transatlantiske cruise. Kontakt
oss for prisforslag.

MER INFORMASJON FLYREISER OG TRANSPORT

ADVANCE PASSENGER
INFORMATION- APIS
USA har innført nye regler som

innebærer at alle som reiser til USA

må oppgi detaljert passinformasjon

samt adressent til stedet man

overnatter første natten i USA. Vi

anbefaler at du oppgir all nødvendig

informasjon før avreise på respektive

flyselskaps hjemmeside. Det er også

en fordel å sjekke inn på Internett.

Online sjekk-inn åpner normalt 24

timer før avreise.

KORREKT NAVN

Vi minner om at korrekt staving av

navn er ekstra viktig i flybilletten.

Hele etternavnet samt første fornavn

i passet er tilstrekkelig. Eventuelle

endringer kan medføre ekstra

kostnader.

Våre flypakker inkluderer flybillett
med et utvalg av våre pålitelige
samarbeidspartnere, blant annet:

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami,
London (Southampton), Seattle,
Dubai, Vancouver

Avreise fra Oslo samt de
fleste større lufthavner i Norge.
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
London (Southampton), Malaga

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand
Flyr til blant annet: Miami, New York,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai,
Hong Kong

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Fort Lauderdale,
Orlando, San Diego, San Juan, New York,
Vancouver

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
Venezia, Miami, Orlando

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Landvetter, Miami,
San Juan, Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, San Juan,
Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Santo Domingo,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai, Hong
Kong, Sao Paulo

Avreise fra: Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Trondheim Flyr bl.a til:
Miami, fort Lauderdale, Orlando, San Juan

SAMARBEIDENDE
FLYSELSKAP
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VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT”

VELKOMMEN TIL
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

I ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL liker vi å spørre
“hvorfor ikke?”. Hvorfor ikke klatre i fjell på havet, gå

på skøyter på ekvator eller sole seg på vei forbi isbreer?
Hvorfor ikke gjøre noe som du aldri har gjort før? Med

290 ulike destinasjoner, fantastiske utflukter og et utrolig
ativitetstilbud ombord på 22 av de mest moderne skipene
som finnes, kan du velge å gjøre så mye, eller så lite som du

selv har lyst til. Alt er mulig i The Nation of why not.

TA EN OMVISNING PÅ
OASIS OF THE SEAS

RC_Midi_05 MF Intro NOR:Layout 1  11/07/2009  10:31  Page 5
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AKTIVITETER OMBORD
SIDE 10-11

FAMILIER
SIDE 12-13

SPA, TRENING OG AVSLAPNING
SIDE 14-15

RESTAURANTER
SIDE 16-17

UNDERHOLDNING
SIDE 18-19

UTFLUKTER
SIDE 20-21

LUGARER
SIDE 22-23

SKIPSKLASSER
SIDE 24-29

EUROPA OG MIDT-ØSTEN
SIDE 30-41

KARIBIEN
SIDE 42-51

AMERIKA, ASIA OG DET SØRLIGE
STILLEHAVET SIDE 52-63

ALASKA
SIDE 64-65

HVA KAN JEG FORVENTE FRA EN CRUISEFERIE MED ROYAL CARIBBEAN?

FOR VALG AV LUGAR OG DEKKPLANER, SE SIDE 66-77
FOR BESTILLINGSBETINGELSER, SE SIDE 78-81

RC_Midi_06-07_NOR:Layout 1  11/07/2009  10:31  Page 6
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EVENTYRET DITT
STARTER HER!

STEG ÉN
VELG HVOR OG NÅR VIL REISE
For å hjelpe deg med valg av reisemål, er denne brosjyren

fargekodet i følgende hovedområder: Europa og Midt-Østen,

Karibien, Amerika, Asia og det sørlige Stillehavet og Alaska.

Alle cruise står deretter oppført etter underregion og

cruisevarighet. Vi har også laget en lettvint cruiseplanlegger

for å gjøre det lettere å planlegge ferien. Se på baksiden for

en oversikt over alle cruisereiser og avreisedatoer i 2010–11.

STEG TO
VELG SKIP OG SEILINGSRUTER
Velg mellom 22 skip i 6 førsteklasses skipsklasser: Freedom,

Voyager, Radiance, Vision og Sovereign, samt vår splitter nye

Oasis-klasse. Hver klasse gir en unik type cruiseopplevelse.

Hvis du ønsker å se en oversikt over hver skipsklasse og finne

ut hvilken som passer best for deg, kan du se side 24-29.

STEG TRE
VELG LUGAR
Du kan velge mellom fire lugarkategorier: innvendig, utvendig,

utvendig med balkong samt suite. Alle lugarene er

komfortable steder der du kan slappe av og fordøye

alle opplevelsene. Se side 66-67 for detaljerte beskrivelser

og bilder.

STEG FIRE
RESERVER DITT CRUISE OG UTFLUKTER PÅ LAND
Nå når du vet hvor du skal, hvor lenge du skal være borte,

hvilket skip du vil seile med og hvilken lugar du vil ha, er det

bare å bestille! For å unngå skuffelser og sikre at ferien blir

alt du har drømt om, kan du forhåndsbestille utfluktene

dine hjemmefra før du seiler.

STEG FEM
SJEKK INN ON-LINE
For å forenkle din ankomst til skipet enda mer, kan du

sjekke inn på nettet, på www.royalcaribbean.no eller

www.royalcaribbean.dk.

For å hjelpe deg med å navigere gjennom denne brosjyren, har vi laget en trinnvis
veiledning nedenfor slik at du kan velge skipet og cruiset som er rett for deg.

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
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DETTE INNGÅR
i cruiseprisen
LUGARER
Alle våre lugarer og suiter er utstyrt
med TV, telefon, sminkebord og
hårføner, samt egen lugarbetjent.

Se side 22-23 og 66-67 for mer
informasjon.

UNDERHOLDNING
La oss underholde deg med noe nytt
hver kveld! Levende underholdning
inkluderer valg mellom musikalske
sceneproduksjoner, glitrende isshow,
levende musikk og komedie. Prøv
lykken i Casino Royale, nyt en film
i en av kinoene ombord, eller ganske
enkelt slapp av med kald drikke i en
av våre mange barer og puber.

Se side 18-19 for mer informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at underholdningsvalg
og arenaer kan variere mellom ulike skip
og klasser.

AKTIVITETER OMBORD
Det er masse å finne på ombord på
våre skip, og det meste er gratis.
Aktiviteter omfatter:

• “Zipline” på Oasis of the Seas
og Allure of the Seas

• FlowRider®, vårt surfesimulator
ombord

• Klatrevegg

• Skøytebane

• Svømmebasseng og idrettsbaner
i full størrelse

Se side 10-11 for mer informasjon.

AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE
Uansett alder er Adventure Ocean®
og New Teen-programmet unikt i sitt
slag for barn og tenåringer, med
separate aktivitetesplaner for syv
ulike aldersgrupper.

• Aldersgruppene omfatter: 6-18
måneder; 18-36 måneder; 3-5 år;
6-8 år; 9-11 år; 12-14 år og 15-17 år

• Førsteklasses aktivitetssentre på
alle skip, med idrettsturneringer,
temafester og mer

• Spesielle spillehaller, møtesteder og
nattklubber for tenåringer

• H2O ZoneSM vannpark på alle skip
i Oasis- og Freedom-klassen

• Fuel/Optix* – nattklubb kun
for tenåringer

• Living Room* – for
talentoppvisninger og
karaokekonkurranser

• Sunne menyvalg for barn

• Måltider med familien i fokus

Windjammer Café og Solarium Café
har egne barnemenyer.

Se side 12-13 for mer informasjon.
* Tenåringsområdene Fuel/Optix og Living Room
finnes kun på skip i Voyager-, Radiance- og
Freedom-klassen

DAGSPA OG TRENINGSSENTER
Dagspa og treningssentrene har noe
av det mest avanserte treningsutstyret
på de syv hav. Vi tilbyr flere klasser;
aerobic, yoga, pilates og kick -
boxing. Du kan også slappe av i
badstuen, jacuzzien eller dampbadet.

Se side 14-15 for mer informasjon.

MÅLTIDER
Det finnes et stort utvalg når det
gjelder måltider:

• Elegante måltider i hovedrestauranten

• Johnny Rockets® 50-tallscafé

• Pizzeria og iskrembar

• Uformelle restauranter med
spesialiteter og buffeer

• My Time Dining

* Fri romservice tilbys fra 05.00 til
24.00 og isvann, te, kaffe og
limonade er tilgjengelig om bord
når du måtte ønske.

Se side 16-17 for mer informasjon.
Vær klar over at middagsvalg og spisesteder kan
variere mellom ulike skip og klasser.

† Du må betale en inngangsavgift for Johnny
Rockets og spesialrestauranter. *Du må kun
betale en avgift mellom 24:00 og 5:00.

GOLD ANCHOR-SERVICE
Dette er den personlige
oppmerksomheten som vårt
profesjonelle og vennlige personale gir
til hver eneste gjest. Fra lugarbetjenten
som gir deg ekstra puter når du ber
om det, til kelneren som kjenner
til din favorittdrink, Gold Anchor-
service er vårt løfte om å gi en
personlig service av verdensklasse.

Se side 24-25 for de nyskapende
innslagene som finnes ombord på
hver eneste skipsklasse.

Skjem deg bort ombord
Det er lett å skjemme seg bort med
små goder med ditt pengefrie
SeaPass-kort. Bruk det når du går
ombord for å betale for alkohol og
alkoholfrie luksusdrinker, barnas
“fontenebrus”, Ben & Jerry’s® iskrem,
skjønnhetsbehandlinger i spaet eller en
souvenir fra en av butikkene ombord.

Betal tips på forhånd
Vår prisbelønte service med
Gold Anchor-kvalitet gir virkelig
det lille ekstra til ferien din, og for
å gjøre det lettvint kan du betale
tips for servicen på forhånd før
cruiset starter.

Utflukter på land
Vi kan organisere et bredt utvalg
valgfrie utflukter for deg for å
sikre at du får mest mulig ut
av hver destinasjon.

Se side 20-21 for mer informasjon.

DETTE INNGÅR IKKE

RC_Midi_08-09_NOR:Layout 1  11/07/2009  10:32  Page 8
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FINN UT MER PÅ NETT!
Nettstedet vårt inneholder enda mer
informasjon om alle våre cruiseferier,
skip, destinasjoner og mye mye mer. Du
kan sjekke dagens beste pris og til og
med forhåndsbestille utfluktene og
måltidene dine for å sikre at du ikke går
glipp av noe. Så hvorfor ikke finne ut
mer ved å ta turen innom

www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

PRISFORKLARING
Cruiseprisene er "flytende", dvs. de
endres hver dag slik at du kan være sikker
på at du får mest mulig for pengene. For
å finne dagens beste priser*, besøk
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk eller spør
ditt reisebyrå.

* Priser på nett oppdateres daglig, og er derfor
underlagt variasjoner og tilgjengelighet.

Hvorfor ikke prøve et av våre spennende kortcruise? Med et kortcruise blir ferien svært
fleksibel - ta en langhelg på cruise, eller legg inn et cruise som en del av en lengre ferie.

ALDRI VÆRT PÅ
CRUISE FØR?

Her er en rask oversikt over kortcruisene:

Reiserute Avseilingshavn Varighet Skip Side

EUROPA OG MIDDELHAVET
Cork Southampton 4 netter Independence of the Seas 32

Vestlige Mid. Barcelona 4 netter Adventure of the Seas 32

Den italienske riviera Barcelona 5 netter Adventure of the Seas 32

Skatter på rivieraen Barcelona 5 netter Adventure of the Seas 33

Den franske riviera Málaga 5 netter Adventure of the Seas 33

Kanariøyene Málaga 5 netter Adventure of the Seas 33

Kortcruise til Amsterdam/Brugge Oslo 5 netter Vision of the Seas 41

KARIBIEN
Bahamas Miami 3 netter Majesty of the Seas 44

Bahamas Port Canaveral 3 netter Monarch of the Seas 44

Bahamas Miami 4 netter Majesty of the Seas 44

Vestlige Karibien Miami 5 netter Navigator of the Seas 45

Karibien Fort Lauderdale 5 netter Grandeur of the Seas 45

Karibien Fort Lauderdale 5 netter Grandeur of the Seas 45

AMERIKA, ASIA OG DET SØRLIGE STILLEHAVET
Øyer i Sørøst-Asia Singapore 4 netter Legend of the Seas 54

Sørøst-Asias krydder Singapore 5 netter Legend of the Seas 54

Den asiatiske arven Shanghai 5 netter Legend of the Seas 54

Opplev Indokina Hong Kong 5 netter Legend of the Seas 55

Det beste av Taiwan Hong Kong 5 netter Legend of the Seas 55

Sør-Amerika São Paulo 3 netter Vision of the Seas 56

Sør-Amerika São Paulo 4 netter Vision of the Seas 56

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” HVA SOM ER INKLUDERT
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Hovedbilde: FlowRider® ombord på Freedom Class og Oasis Class

VÅGE DEG UT I
SURFESIMULATOREN OMBORD?
Dette er en av de mange unike og
innovative aktivitetene som kan
bedrives ombord. Ha det gøy sammen
på idrettsbanen med en basketball-
eller volleyballkamp. Vis hva du er god
for på skøytebanen eller

rulleskøytebanen, og øv svingarmen
på minigolfbanen. Test deg selv ved å
kjempe deg opp klatreveggen, eller len
deg tilbake og nyt utsikten fra solariets
utrolige fritthengende boblebad som
henger hele 4 meter ut fra skipssiden.

FLY LANGS “ZIP-LINE” som henger
høyt over BoardwalkSM eller ta en tur på
verdens første skipskarusell ombord
på de innovative Oasis of the SeasSM

og Allure of the SeasSM, våre nyeste og
mest storslagne skip. Uansett hvilket
skip du velger, er det alltid masse å
oppleve og more seg med!

HVORFOR
IKKE...

HVIS DU VIL HA MER INFORMASJON OM HVA SOM FINNES PÅ HVERT
SKIP, SE SIDE 24-29 ELLER BESØK WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK

RC_Midi_10-19 Lifestyle_NOR:Layout 1  11/07/2009  10:33  Page 10
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Skyteløping på Voyager-, Oasis- og Freedom klasse-skip Karuseller og “zip-line” på Oasis klasse-skip Klatrevegg på alle skip

SURF PÅ DEN PERFEKTE
BØLGEN FRA MIAMI

TIL MEXICO
Hver dag fører med seg en verden av nye opplevelser
som du kan utforske ombord på ditt Royal Caribbean-skip.
Spill en runde golf midt i golfstrømmen. Gå på skøyter
på en solfylt karibisk øy eller surf på den perfekte bølgen
mens du seiler inn i Puerto Rico. Uansett hva du er på utkikk
etter, vil du garantert finne det på et av skipene våre.

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” AKTIVITETER OM BORD
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Hovedbilde: H20 Zone barnas vannpark ombord på
Freedom-klassen og Oasis-klassen

NB! For viktig informasjon om krav for å reise med barn, vennligst se bestillingsbetingelsene på
brosjyrens bakside.
* Royal Babies og Royal Tots krever deltakelse fra foreldrene.
** Se bestillingsbetingelsene for fullstendig informasjon om My Time Dining og My Family Time Dining.
† Barn må være pottetrente før de bruker bassengene.

DELE EN NY OPPLEVELSE MED
FAMILIEN? Barn kan bli med foreldrene
sine på en rekke spennende utflukter. De
uberørte strendene på Royal Caribbeans
private destinasjoner, CocoCay og
Labadee, byr på et fantastisk utvalg
aktiviteter som hele familien kan nyte
godt av. Etter en dag full av morsomme
eventyr, kan dere prøve vår nye My
Family Time Dining**, som gjør det
mulig for familier å spise sammen
på et tidspunkt som passer for dem.
Barna serveres raskt slik at de får

mer tid til å ha det gøy med de nye
vennene sine, mens foreldrene kan
slappe av med en kopp kaffe. Siden det
finnes barnevakter på alle skip, er barna
dine i trygge hender.

H2O ZONESM er et av våre mest
spektakulære områder ombord på våre
Oasis- og Freedom klasse-skip – en
fargerik fantasiverden med skulpturer
i sterke farger, interaktive fontener
og kanoner som sprøyter og skyter
vann i alle retninger.

VÅRT ADVENTURE OCEAN®† OG NEW
TEEN-PROGRAM sørger for at barna
dine aldri får det kjedelig. Aktivitetene,
ledet av kvalifisert personale, tar
utgangspunkt i syv ulike aldersgrupper:
ROYAL BABIES* (6-18 MÅNEDER)
ROYAL TOTS* (18-36 MÅNEDER)
AQUANAUTS (3-5 ÅR)
EXPLORERS (6-8 ÅR)
VOYAGERS (9-11 ÅR)
TEENS (12-14 ÅR)
TEENS (15-17 ÅR)

HVORFOR
IKKE...

HVIS DU VIL FINNE UT MER OM VÅRE AKTIVITETER FOR BARN,
KAN DU BESØKE WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK
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Lek sjørøvere i vårt Adventure Ocean-program Gå på rulleskøyter på Voyager-klasse skip Bestig klatreveggen ombord^^
^^Høyde- og aldersbegrensninger gjelder for klatring og FlowRider®.

KLATRE I FJELL PÅ
HAVET, LEKE

SJØRØVERE, ELLER
SKYTE MED KANONER
PÅ VENNENE DINE?

Lek med familien eller få nye venner – mulighetene er
uendelige. Våre prisbelønte programmer sørger for at
familieferien aldri vil bli den samme igjen!

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” FAMILIER
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Finn balanse ombord med
Vitality Wellness-programmet, vår
holistiske tilnærming til velvære
med seminarer, ekspertrådgivning,
sunne menyalternativer,
treningsprogrammer,
spabehandlinger og mer.

Ta deg en treningsøkt på treningssenteret Nyt en avslappende Chakra Stone-behandling Ta en yoga-klasse ombord

Når du besøker vår førsteklasses spa, møter du en verden som
består av total avslapning. Med foryngende massasjer og eksotiske
behandlinger; oksiderende ansiktsbehandlinger og beroligende
tangomslag, kan du slappe av, lukke øynene og drømme deg bort.

DRØM DEG
BORT MIDT PÅ

ATLANTERHAVET

HVIS DU VIL FINNE UT MER OM VÅRE TRENINGS- OG AVSLAPNINGSOMRÅDER
KAN DU BESØKE WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK
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Hovedbilde: Slapp av i de fritthengende
boblebadene på Freedom-klasse skip.

TA ET AVBREKK FRA VIRKELIGHETEN
MED EN AVSLAPPENDE OG
BEROLIGENDE MASSASJE? Våre høyt
kvalifiserte spakonsulenter vil diskutere
det optimale programmet for deg slik at
du kan slappe av og drømme deg bort i
vissheten om at du får behandlingene som er
mest fordelaktige for deg.

VÅRT FELLES VARMEROM ombord på
Oasis- og Radiance-klasse skipene har
en rekke grotter og kamre, som alle
bidrar til å skape en unik atmosfære.
De aromaterapifylte dampene i form av
tørrvarme, damp eller tåke, vil få deg til
å tro at du har havnet i et tyrkisk bad.

VÅRE TRENINGSSENTRE I VERDENSKLASSE
har alt av apparater og utstyr som du
trenger for en god treningsøkt, medregnet

førsteklasses kardiovaskulære apparater,
styrkeapparater og manualer. Vi tilbyr
alt fra pilates til spinning, kickboxing til
yoga, samt de nyeste klassene for alle
fitnessnivåer. Du kan også prøve deg på
Salsa Mania, en treningsklasse inspirert
av latinsk dans som garantert vil få deg
til å bevege på kroppen, eller trekking,
en gruppebasert tredemølleklasse som
gir deg en oppkvikkende treningsøkt
uavhengig av fitnessnivå.

HVORFOR
IKKE...

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” SPA, TRENING OG AVSLAPNING
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Hovedbilde: Eksklusive måltider ombord

HVORFOR
IKKE...
PRØVE EN EKSOTISK
SMAKSOPPLEVELSE?
Valget er ditt ombord på et av våre
mange skip. Våre hovedrestauranter byr
på elegante omgivelser for lekre
3-retters middager. Du kan også bestille
et bord på en av spesialrestaurantene
våre – Portofino** varter opp med et
velsmakende italiensk kjøkken og Chops
Grille** byr på saftige biffer og fersk
sjømat.

SAMLE FAMILIEN og kos dere med
burgere, pommes frites og milkshake på
Johnny Rockets®† – med sin retro dekor,
klassiske helamerikanske meny og
vennlige service er det som å være
tilbake på 1950-tallet igjen. Ellers er vår
nye My Family Time Dining beregnet på å
passe til alle og enhver. Barna serveres
raskt i hovedspisesalen og tas deretter
med på kveldsaktiviteter mens mor og
far kan ta seg god tid med middagen.^

SPIS SOM DU VIL, NÅR DU VIL med vår
nye alternative My Time Dining som gir
deg fleksibiliteten til å selv velge når du
ønsker å ha middag hver kveld, og gjør at
du kan nyte måltidene dine i ditt eget
tempo^. Hvis du bare vil ha et uformelt
måltid eller litt snacks, kan du prøve vår
Windjammer Café for spektakulære
buffeer og utrolige utsikter, eller en av
våre pizzerier når du har større appetitt.
Og når du har lyst til å late deg, er
selvfølgelig romservice tilgjengelig
døgnet rundt††.

^ Se bestillingsbetingelsene for mer informasjon om My Time Dining og My Family Time Dining.
** Kun tilgjengelig på Radiance-, Voyager- og Freedom klasse-skip. Hver gjest må betale en
inngangsavgift på for Portofino og for Chops Grille. † Johnny Rockets®-restauranter finnes på
Freedom klasse-skip. Hver gjest må betale en inngangsavgift. †† Mellom 24.00 og 05.00
gjelder kun et mindre begyr.

HVIS DU VIL FINNE UT MER OM VÅRE MIDDAGSALTERNATIVER
ELLER FORHÅNDSBESTILLE DITT SPESIALMÅLTID, KAN DU
BESØKE WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK
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Prøv en Ben & Jerry’s iskrem Opplev vår Gold Anchor-service Chops Grille finnes på flere skip

VAKKERT PRESENTERT
MAT, SERVERT PÅ

DEN MÅTEN DU
ØNSKER DET
Uansett om det er en velsmakende sjømatsbuffet
i fjordene eller en luksuriøs tre-retters middag
ved den tyrkiske kysten, kan du utforske en
kulinarisk opplevelse som er tilberedt for å
tilfredsstille selv de dristigste smaksløkene.

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” RESTAURANTER
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Prøv lykken i Casino Royale Få med deg en forestilling ombord Opplev AquaTheater på Oasis of the Seas

DU KAN FINNE UT MER OM VÅR UNDERHOLDNING OMBORD
VED Å BESØKE WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK

SE ENGLER
DANSE PÅ

EN FROSSEN INNSJØ
La deg imponere av en storslagen isoppvisning, bli revet
med av spenningen i kasinoet eller opplev den sofistikerte
stemningen i en nattklubb eller pianobar. Ombord på et
Royal Caribbean skip finner du en underholdningsarena for
alle sinnstemninger og anledninger.
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Hovedbilde: Isoppvisning ombord

SE EN FORESTILLING UNDER DEN
KARIBISKE SOLNEDGANGEN? Det
spektakulære utendørs AquaTheater på
Oasis of the SeasSM og Allure of the
SeasSM gir et perfekt utgangspunkt for
en underholdende kveld. Ta turen innom
Studio B ombord på våre Oasis-,
Voyager- og Freedom-klasse skip, og få
med deg våre fantastiske isoppvisninger.
Et ensemble med profesjonelle
isdansere fra hele verden,

stadiontribuner og førsteklasses lyd- og
lyssystemer vil gjøre det til en virkelig
minneverdig natt.

PRØVE LYKKEN I CASINO ROYALESM?
Opplev en fantastisk natt med moro og
underholdning, uansett om du er en
dreven spiller eller en total nybegynner.
Du har mulighet til å delta i
nervepirrende spilleturneringer mot dine
medgjester på cruiset, og du kan få
gratis spilleopplæring ombord.

TA ET GLASS CHAMPAGNE medvenner før
middageller en cocktail i en avbarene, eller nyt
tonene frapianoet i SchoonerBar. Kanskje har
duheller lyst påenøl påenavpubene
ombord?Nytgjerne stemningen i den
særpregedeVikingCrownLounge, eller velg
ogvrak i levendemusikk, stand-up forestillinger,
spesialartister ogmusikere. Uansett smak finner
dugarantert noenytt å teste ut hver kveld.

HVORFOR
IKKE...

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” UNDERHOLDNING
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Hovedbilde: Kajakkpadling i Aruba

ALLE UTFLUKTER
kan forhåndsbestilles på nett,
så bestill så tidlig som mulig
for å være sikker på at du får
være med på det eventyret
du ønsker deg. Du kan
også forhøre deg med våre
utfluktskoordinatorer ombord,
som vil gi deg all den hjelp
og rådgivning du trenger.

Snorkle med piggrokker utenfor Grand Cayman Prøv vinsmaking i Tuscany

KAJAKKPADLING
LANGS EN UOPPDAGET

ELV I ARUBA?
Sving deg i slyngplantene gjennom en jungel i Jamaica.
Bli med på terrengkjøring over sanddynene i Dubai.
Hiv deg ut i vannet eller slapp av på din egen private
strand i Bahamas. Få utløp for eventyrlysten på en utflukt
som plasserer deg midt i handlingens sentrum.

IKKE GÅ GLIPP AV DITT NESTE EVENTYR. PLANLEGG SÅ TIDLIG SOM MULIG
VED Å GÅ INN PÅ WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK OG
FORHÅNDSBESTILL DIN DRØMMEUTFLUKT.
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VÆRE MED på en av våre
mange utflukter for å få så
mye som mulig ut av hvert
eneste fantastiske reisemål.
Det er mange å velge
mellom – her er noen av
våre favoritter:

KAJAKKEVENTYR
Oranjestad, Aruba
4 timer

KJØRING I SANDDYNENE
Dubai, UAE
5 timer

SNORKLE MED PIGGROKKER
Georgetown, Grand Cayman
2 timer 30 min.

FOTTUR I MOUNT VESUVIUS
OG POMPEII
Napoli Italia
6 timer 30 min.

VULKANVANDRING
Lanzarote, Kanariøyene
5 timer

VINSMAKING
Tuscany, Italia
4 timer

HVORFOR
IKKE...

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” HAVNEUTFLUKTER

Utflukter er underlagt endringer og
tilgjengelighet. Du kan forhåndsbestille
utflukten din på nett opptil 5 dager før
avreisedatoen eller når du er ombord på skipet.
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Hovedbilde: Nyt utsikten fra en balkonglugar

LA DEG SKJEMME BORT MED service av
verdensklasse med vår Gold Anchor-
service døgnet rundt? Vi kan servere
måltidene du ønsker rett til lugaren,
uansett om du har lyst til å våkne til
frokost på sengen eller avslutte den
perfekte dagen med en koselig
og intim middag.

SLAPP AV ETTER EVENTYRENE.
Lugarene våre varierer fra skip til skip,
men alle lugarer har fjernsyn, dusj,
sminkebord og hårføner. Alle lugarer
er utformet for å være lett tilgjengelige,
slik at de individuelle behovene til
gjestene våre blir oppfylt.

BOLTRE DEG OVER TO ETASJER
på Oasis of the SeasSM og Allure of
the SeasSM, som har noen av de mest
forbløffende og stilige lugarene i noen
eksisterende cruiseskip. Med to etasjers
komfort, har de vinduer fra gulv til tak
som åpnes ut mot din egen private
balkong, med uovertrufne utsikter over
havet eller din neste destinasjon.

HVORFOR
IKKE...

FOR MER INFORMASJON OM LUGARALTERNATIVER,
SE SIDE 66-67 ELLER BESØK WWW.RCCL.NO ELLER WWW.RCCL.DK
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Bo i en loftsuite på Oasis of the Seas Slapp av i din egen bekvemme lugar

NYT GODT AV VÅRE NYE
SUITEFORBEDRINGER som gir et enda
høyere servicenivå for våre suitegjester,
herunder prioritert innsjekk, en rekke
luksuriøse sengevalg, egen suitebetjent,
adgang til en privat lounge, invitasjoner
til cocktailparty med kapteinen som
vert, og mer til.

HVORFOR IKKE
VELGE EN LUGAR

MED HAVUTSIKT?
Storslagne utsikter over havet, avslappende
omgivelser, moderne interiør. Lugaren er ikke
bare et sted der du lader batteriene, men også
en fredfylt oase der du kun trenger å pakke
ut én gang.

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” LUGARER
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FOR MER INFORMASJON OM SKIPSKLASSER, 
SE SIDE 66 TIL 77. 

Hovedbilde: AquaTheater
Innfelt bilde: Rising Tide Bar

FANTASTISKE NYHETER,
FØRSTEKLASSES SPA,
KJØPESENTRE OMBORD OG MER.
   Alle 22 skip i Royal Caribbean Internationals flåte har sine egne
attraksjoner og aktiviteter ombord. Her er en brukervennlig oversikt
over hva som finnes ombord på hver skipsklasse.

Aktiviteter ombord

Adventure Ocean® ungdomsprogram

Kunstauksjoner

Basketballbane

Boksering

Fritthengende boblebad

Casino Royale℠

Sky Light-kapell

Konferansesenter

Spa

Treningssenter

FlowRider®

Golfsimulator

H2O Zone℠

Skøytebane

Rulleskøytebane

Bibliotek

Hovedbasseng

Nattklubb

Observasjonsdekk

Klatrevegg

Royal Promenade

Løpe-/joggebane

Liten golfbane

Solarium

Sports Court

Studio B og underholdningskompleks

Ungdomsdisco

Teater

Videoarkade

Viking Crown Lounge®

Boblebad

Mat og drikke

Ben & Jerry’s®

Boleros Lounge

Café Latte-tudes℠

Café Promenade

Champagne Bar

Chops Grille

Jade Restaurant

Johnny Rockets®

Brus-/juicepakke for barn

Hovedrestaurant

Portofino restaurant

Romservice

Schooner Bar

Sea View Café

Windjammer Café

^ Ikke på Voyager of the Seas * Kun tilgjengelig på utvalgte skip i klassen
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AQUATHEATER
CENTRAL PARK℠
BOARDWALK℠
KARUSELL
VITALITY AT SEA

POOL & SPORTS ZONE
ENTERTAINMENT PLACE
LOFTSUITER
ZIP-LINE
RISING TIDE BAR

VERDENS MEST
FANTASTISKE CRUISESKIP
Våre utrolige nye skip i Oasis-klassen har så mange innovative
attraksjoner at de rett og slett ikke får plass i oversikten på motsatt side.
Her er et utvalg av våre nye attraksjoner som er unike for Oasis-klassen.
For mer informasjon, ta turen innom www.oasisoftheseas.com

VELKOMMEN TIL “THE NATION OF WHY NOT” MØT FLÅTEN
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For dekkplaner, se side 68-69

OASIS-KLASSEN

Allure of the Seas℠

Oasis of the Seas℠

Vår nyeste og mest utrolige
skipsklasse til dags dato gir
en uovertruffen
cruiseopplevelse med
revolusjonære innovasjoner
og syv banebrytende
“nabolag”, som tar
ferieeventyrene dine opp til
neste nivå. Fra en tur på "zip-
line" som ligger på niende
dekk og er 25 meter lang, til
en gåtur over de løvkledte
lysningene i Central Park – du
vil snart oppdage at det ikke
finnes noe som kommer opp
mot Oasis of the Seas og
Allure of the Seas!

• 18 dekk med nyheter

• Med Central Park har vi skapt et ekte
utendørs miljø med åpne plasser,
frodige tropiske områder, stille
gangveier, uteservering butikker,
kunstgalleri, konserter og
gateunderholdning

• Top Deck Pool and Sports Zone
inneholder følgende:
- To FlowRider® surfesimulatorer
- H2O Zone? vannpark for

hele familien
- Det første strandbassenget til havs
- Fredfylt soldekk og solariumsområde

som kun er beregnet på voksne
- 4 basseng og 10 boblebad
- Idrettsbaner i full størrelse

• Vår egen Youth Zone, et nabolag for
barn og ungdom med forskjellige
spennende aktiviteter og underholdning

• Den banebrytende nye Boardwalk har
både gammeldags sjarm og en
moderne vri, med verdens første
karusell til havs. Boardwalk er omgitt
av uformelle restauranter, barer og
butikker og er et sted der hele familien
kan kose seg

• Vår mest imponerende, dyreste Royal
Promenade noensinne, med et unikt
mellomnivå som overskuer

området nedenfor. Huser også
den revolusjonære Rising Tide Bar,
som beveger seg opp og ned mellom
3 dekk

• Spektakulært AquaTheater med
forbløffende høytflyvende
akrobatikkshow hver kveld

• Adrenalinfylt “zip-line”-tur med
svimlende utsikt over skipet når du
flyr fra den ene enden av Boardwalk til
den andre

• Førsteklasses loftsuiter gir
lugaralternativer på flere nivå, med
vinduer fra tak til gulv som gir
uovertruffen utsikt over havet

• Vitality At Sea - Spa senteret tilbyr
mange avslappende Spa behandlinger,
informative seminarer og
ekspertrådgivninger. Treningssenteret har
alt av apparater og utstyr du trenger for
en god treningsøkt, samt mange klasser
som yoga, pilates, aerobic og kickboxing.

• Et fantastisk utvalg underholdning til
enhver sinnsstemning, for eksempel: -
Opal-teater med 1380 seter
- Spektakulære skøyteoppvisninger

på Studio B
- Live musikkshow
- Komedie, jazz og moderne

nattklubber
- Dazzles dansesal som strekker

seg over 2 dekk
- Casino Royale?
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For dekkplaner, se side 70-71

FREEDOM-KLASSEN
Disse skipene er noen av de
mest innovative som finnes,
med 15 dekk fulle av aktiviteter,
underholdningstilbud og
lugarer - det er så mye å finne
på at du neppe får lyst til å gå i
land igjen. Ta en dukkert i H2O
Zone, den interaktive
vannparken, ri på bølgene i den
spennende surfesimulatoren
FlowRider eller sving deg i
dansen i frilufts nattklubben på
øverste dekk - Freedom-skipene
er i en klasse for seg selv.

Freedom of the Seas®

Independence of the Seas℠

Liberty of the Seas®

• 15 dekk med aktiviteter, underholdning
og lugaralternativer. Noen av de
mest innovative cruiseskipene i
verden, og over 30 m lengre enn
våre skip i Voyager-klassen

• Vannpark på øverste dekk med:
- FlowRider®, verdens aller første

ombords surfesimulator, der du
kan surfe eller stå på boogiebrett
på bølgene

- Den fantasiske H20 Zone? som
gir moro for hele familien, med
vannkanoner og interaktive fontener
som skyter, spruter og gjør alt
rundt seg klissvått. Basseng og
to boblebad finnes også

• Solarium som kun er beregnet på
voksne, med temainnredning,
basseng og et brusende fossefall.
Her kan du lade batteriene i et av de
to uthengende boblebadene, som
går 4 m ut fra skipssiden og henger
34 m over havet

• Verdens største klatrevegg til sjøs,
innendørs skøytebane, minigolfbane
-til og med utendørs joggebane

• Idrettsbaner i full størrelse for
fotball, basketball eller volleyball

• Rikt utvalg spisealternativer med
noe for enhver smak, deriblant:
- Chops Grille*
- Italiensk på Portofino*

- Jade for Asian-fusion
- Burger i 50-tallsstil på

Johnny Rockets®*

• Royal Promenade, som består av 136
meter med shopping, restauranter
og underholdning

• Barne- og ungdomsprogrammet
Adventure Ocean, med massevis av
tilbud for barn og ungdom

• Omfattende utvalg barer og
selskapslokaler fra Boleros – vår
latinskinspirerte nattklubb – til 1600-
tallsdekoren i vår engelske pub

• Mange fantastiske
underholdningstilbud på kveldstid -
se en teaterforestilling i Arcadia
Theatre, som er i art deco-stil, prøv
lykken på Casino Royale, gå på
isshow eller dans hele natten i
friluftsklubben på H2O Zone på
øverste dekk. Hvis formen er på
topp, kan du teste stemmebåndene
i karaokeklubben On Air Club

• Førsteklasses ombords dagsspa og
treningssenter gir et fantastisk utvalg
aerobic-, spinning- og yogaklasser
– og har til og med en live DJ

• På Internet Cafe kan du bruke
Royal Caribbean Online og sende
e-postkort til slekt og venner

* Mot tilleggsavgift

MØT FLÅTEN OASIS- OG FREEDOM-KLASSEN
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Se dekkplan på side 74-75

Brilliance of the Seas® Jewel of the Seas®

Radiance of the Seas® Serenade of the Seas®

VOYAGER-KLASSEN RADIANCE-KLASSEN
Voyager-skipene har alt fra klatrevegg, isskøytebane og
Royal Promenade til en livlig gate med butikker, kafeer
og restauranter. Her finnes mange forskjellig lugarer,
både luksuriøse Royal Suite og innvendige lugarer med
utsikt over Royal Promenade. Vi tar oss også godt av
familier med det enestående barne- og
ungdomsprogrammet Adventure Ocean for alle
aldersgrupper.

• 15 dekk med forskjellige aktiviteter, underholdning og
lugaralternativer

• De første innovasjonene av sitt slag på et cruiseskip,
inkludert en skøytebane, en klatrevegg 60 meter over
havet og en golfbane med 9 hull

• Dagsspa og treningssenter om bord, som også inkluderer
en frisørsalong og skjønnhetssalong

• Soldekk og solarium der kun voksne har adgang - med
innendørs svømmebasseng foruten bassenget på
hoveddekket pluss boblebad og kafe

• Adventure Beach familiebassengområde med vannsklie*

• Det største kasinoet til havs – Casino Royale℠

• Spektakulær hovedrestaurant med 3 nivåer, samt et utrolig
utvalg av spesialrestauranter, blant annet den uformelle,
amerikansk inspirerte Johnny Rockets®**, elegante Chops
Grille**, og den italienske restauranten Portofino**

• Enestående teater over fem nivåer, der det settes opp
Broadway-show, musikaler og spesialforestillinger med
profesjonelle artister

• Basket- og volleyballbane i full størrelse

• Barne- og ungdomsprogrammet Adventure Ocean med
aktiviteter under tilsyn for barn i alle aldre, for eksempel
barnerestaurant, diskotek og videoarkade

• Kinosal som viser alle de nyeste filmene

• Todelt nattklubb med DJ - her er det fest ut i de
små timer

* Tilgjengelig på Voyager of the Seas, Adventure of the Seas og
Explorer of the Seas.

** Mot tilleggsavgift

Se dekkplan på side 72-73

Adventure of the Seas® Explorer of the Seas®

Mariner of the Seas® Navigator of the Seas®

Voyager of the Seas®

Skipene i Radiance-klassen har store glassvinduer
perfekt supplert med elegante møbler og stoffer, og
med en moderne samling kunstverk og skulpturer.
Skipene i Radiance-klassen har flere åpne rom og mer
glass enn noen andre cruiseskip, så det er lett å
glemme at du faktisk befinner deg på et skip.

• 13 dekk med forskjellige aktiviteter, underholdning
og lugaralternativer

• Innovativt super-yacht-design med elegante møbler
og stoffer

• Centrum er et nietasjes atrium midt i skipet, med buede
trapper, kuppeltak og glassheiser med panoramautsikt
over havet

• Fem alternative restauranter - blant annet den
førsteklasses italienske restauranten Portofino*, den
uformelle ag avslappende Seaview Cafe, kaffebaren Cafe
Latte-tudesSM og biffspesialisten Chops Grille*

• Flotte underholdningstilbud, blant annet Casino RoyaleSM,
Colony Club og Safari Club, med selvstabiliserende
biljardbord

• En rekke barer å velge mellom, deriblant Champagne Bar
og Schooner Bar

• Klatrevegg

• Førsteklasses dagsspa og treningssenter

• Soldekk og solarium med avtakbart glasstak og brusende
fossefall, foruten hovedbassenget

• Teater med glitter, glamor og spesialeffekter fra en
sceneproduksjon i beste West End-stil

• Internettkafé

• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean®, der barna
har fullt tilsyn, og ungdomssenteret Optix for tenåringene.

• Minigolfbane og golfsimulator

* Mot tilleggsavgift
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Se dekkplan på side 76-77

Majesty of the Seas®

Monarch of the Seas®

Se dekkplan på side 76-77

Enchantment of the Seas®* Grandeur of the Seas®

Legend of the Seas® Rhapsody of the Seas®

Splendour of the Seas® Vision of the Seas®

VISION-KLASSEN SOVEREIGN-KLASSEN
Solfylte atrier, hvite marmortrapper, spesialinnredede
restauranter og salonger, kasinoer, svømmebassenger,
solarier, handlegater - til og med minigolfbane på enkelt skip
- disse mindre, mer intime cruiseskipene har noe for alle.

• 11 dekk med aktivitet, underholdning og spise-
og lugaralternativer

• Kjent som "lysets skip" med nesten 10.000 kvadratmeter
glasstak, takvinduer og heldekkende vinduer - utsikten er
fantastisk

• Varm og intim atmosfære, med solfylte forhaller og vakre
åpne dekk, gir en følelse av avslappet eleganse og luksus

• Førsteklasses underholdning med alt fra teater til kasino

• Et rikt utvalg barer og selskapslokaler, inkludert
Schooner Bar og Champagne Terrace

• Førsteklasses dagsspa og treningssenter

• Klatrevegg

• Soldekk og solarium med avtakbart glasstak, innendørs
svømmebasseng, boblebad og kafe

• 7-dekks Centrum med glassheiser, omgitt av butikker
og selskapslokaler, med nydelig utsikt ut mot havet

• Viking Crown Lounge med 360 graders panoramautsikt
utsikter 46 meter over bølgene

• Internettkafé

• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean med fullt
tilsyn, og ungdomssenteret Optix for tenåringene

• Minigolfbane med 18 hull**

*Enchantment of the Seas har enda flere spennende
attraksjoner, for eksempel trampoliner og hengebroer, samt
et utvidet bassengdekkområde. Barna holdes sysselsatt
med det ekstra interaktive sprutedekkområdet ombord.

** Kun tilgjengelig på Legend of the Seas og Splendour of the Seas.

Len deg bakover og slapp av eller prøv deg på
spennende aktiviteter om bord - her finner du både
klatrevegg, svømmebasseng og utendørs
basketballbane - underholdning for alle. Et cruise med
skipene i Sovereign-klassen er hyggelig og uformelt,
en ren nytelse.

• 12 dekk med aktiviteter, underholdning og lugaralternativer

• Syvetasjes atrium i hjertet på hvert skip, med nydelig
trappeoppgang av marmor, omgitt av moteforretninger,
butikker og barer

• Få med deg en av de fantastiske forestillingene på scenen
i det utrolige toetasjes teateret

• Ta en drink i en av de mange barene og selskapslokalene,
eller slå deg løs på dansegulvet i den Broadway-inspirerte
nattklubben “Ain’t Misbehavin”

• Spektakulære 360 graders panoramiske utsikter, 46 meter
over bølgene, fra vår klassiske Viking Crown Lounge®

• Klatrevegg

• Førsteklasses dagsspa og treningssenter

• På sportsdekket finner du to svømmebasseng og
to boblebad

• Omfattende og varierte alternativer når det gjelder
måltider og opplevelser, fra den uformelle “lag-din-egen”
-pizzeria til vårt spesielle Asian fusion-kjøkken på Jade*

• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean med blant
annet diskotek

• Prøv lykken på Casino Royale℠ med blackjack, roulette
og mange andre spill og automater

* Tilgjengelig på Monarch of the Seas..

For å se dekkplaner, www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

MØT FLÅTEN VOYAGER-, RADIANCE-, VISION- OG SOVEREIGN-KLASSEN
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Taorminas greske teater, Mount Etna i bakgrunnen, Sicilia

INNTA HOVEDSCENEN I
GUDENES TEATER

Forhistoriske sivilisasjoner og varm gjestfrihet.
Europas skatter venter på å bli oppdaget.
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EUROPEISKE CRUISE SIDE 32-41
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(FREEDOM-KLASSEN)

CORK
4-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

Lør Southampton, England Avreise kl. 16:45

Søn Cork, Irland 15:00

Man Cork, Irland 18:00

Tir Til sjøs

Ons Southampton, England 05:30

(VOYAGER-KLASSEN)

KORT VESTLIGE MIDDELHAV
4-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

Tor Barcelona, Spania Avreise kl. 17:00

Fre Provence (Marseille), Frankrike 07:00 18:00

Lør Ibiza, Spania 15:00

Søn Ibiza, Spania 07:00

Man Barcelona, Spania 06:00

(VOYAGER-KLASSEN)

KORT ITALIENSKE RIVIERA
5-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

Man Barcelona, Spania Avreise kl. 17:00

Tir Cannes, Frankrike 08:00 18:00

Ons Firenze/ Pisa (Livorno), Italia 07:00 19:00

Tor Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00

Fre Til sjøs

Lør Barcelona, Spania 06:00

Nyt et glass Sangria under den spanske solen

KORT EUROPA
4- OG 5-NETTERS CRUISE
Opplev den franske og italienske riviera, eller den tradisjonelle sjarmen
i Cork. Våre 4- og 5-netters cruisereiser tar deg fra Southampton,
Barcelona eller Malaga for å oppleve sofistikasjonen i Cannes og
Barcelona og skjønnheten i Roma og Firenze. Ta et opphold på
Kanariøyene eller ha det gøy i Ibiza, valget er ditt

CORK, IRLAND
Cork sitter på en øy som er dannet av de
spredte kanalene i elven Lee, som renner
gjennom Irlands naturskjønne sørlige
kystlinje. Spaser over byens kaier og
broer, eller ta en utflukt til det eventyriske
Blarney-slottet. Kyss den berømte
Blarney-steinen for å sikre at du aldri
går tom for ord igjen.

BARCELONA, SPANIA
Vandre langs Las Ramblas, utforsk
brosteinsgatene i det gotiske kvarteret
eller besøk Gaudis uferdige mesterverk,
Sagrada Familia. Deretter kan du ta
en gåtur rundt Gaudis Parc Güell, en
praktfull oase av planter, trær
og bygninger.

ROMA, ITALIA
Roma er en trolig episk by, med en
historie som strekker seg over to og
et halvt tusen år. Ikke forlat “den evige
byen” uten å besøke Vatikanstaten,
Trevifontenen og Colosseum. Før solen
går ned, bør du leie en Vespa og
utforske bygatene.

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Priser fra 5.405 Priser fra 3.842 Priser fra 4.286

Southampton
S T O R B R I T A N N I A

Cork

I R L A N D
Ibiza

S P A N I A

F R A N K R I K E

Barcelona
S P A N I A

Barcelona

Marseilles

I T A L I ACannes

Civitavecchia

Livorno

F R A N K R I K E

Avreise 2010
Mai 29 Aug 28

Avreise 2010
Mai 20 Jun 3, 17

Avreise 2010
Mai 24 Jun 7
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EUROPA KORT EUROPA

(VOYAGER-KLASSEN)

KORT RIVIERA-SKATTER
5-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

Lør Barcelona, Spania Avreise kl. 17:00

Søn Nice (Villefranche), Frankrike 08:00 17:00

Man Cagliari, Sardinia, Italia 13:00 19:00

Tir Sicilia (Palermo), Italia 09:00 17:00

Ons Til sjøs

Tor Barcelona, Spania 06:00

(VOYAGER-KLASSEN)

KORT FRANSKE RIVIERA
5-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

1 Málaga, Spania Avreise kl. 17:00

2 Til sjøs

3 Ajaccio, Korsika 09:00 18:00

4 Provence (Toulon), Frankrike 07:00 18:00

5               Til sjøs

6 Málaga, Spania 06:00

(VOYAGER-KLASSEN)

KORT KANARIØYENE
5-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst       Avreise

1 Málaga, Spania Avreise kl. 17:00

2 Til sjøs

3 Tenerife, Kanariøyene 08:00 17:00

4 Madeira (Funchal), Portugal 08:00 17:00

5 Til sjøs

6 Málaga, Spania 06:00

Utforsk Mount Teide i Tenerife

SICILIA, ITALIA
Sicilia er en selvstendig region i Italia, og
langt mer enn bare en øy. Sicilia består av
et utrolig flerkulturelt samfunn, med et
rikt mangfold av folketro, historie, kunst
og naturskjønne omgivelser. Besøk den
største øyen i Middelhavet der fjellene
møter havgapet.

TENERIFE, KANARIØYENE
Øya Tenerife har solskinn året rundt, og
er den største av Kanariøyene, med
mange forskjellige regioner som kan
utforskes. Den består av fjell, frodige
daler, et enormt vulkankrater (som
nå er en nasjonalpark) og, selvsagt,
fantastiske strender.

MÁLAGA, SPANIA
Denne naturskjønne og livlige byen, som
har nesten 300 solskinnsdager i året,
ligger langs Spanias sørkyst ved foten
av Montes de Málaga. Málaga er spesielt
kjent for sine rosiner, men er også Picassos
fødested, samt hjemsted for en av de
eldste havnene i Middelhavet.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig av
tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Priser fra 4.429 Priser fra 3.656 Priser fra 3.934
*Anløpshavnene varierer noe

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Ta deg tid til å verdsette landsbygda i Provence

F R A N K R I K E

S P A N I A

Barcelona

S A R D I N I A

Palermo

S I C I L I A

Cagliari

Villefranche

F R A N K R I K E

S P A N I A

Málaga

K O R S I K A
Ajaccio

Toulon S P A N I AM A D E I R A

MálagaFunchal

Tenerife

Oppdag hvorfor Rom ikke ble bygd på en dag

Avreise 2010
Mai 15, 29 Jun 12

Avreise 2010
Okt 29 Nov 8, 18

Avreise 2010
Nov 3, 13, 23
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(VOYAGER-KLASSEN)

MIDDELHAVET
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Barcelona, Spania Avreise kl. 19:00

Man Til sjøs

Tir Napoli/ Capri, Italia 07:00 19:00

Ons Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00

Tor Florence/ Pisa, (Livorno) Italia 07:00 19:00

Fre Nice (Villefranche), Frankrike 07:00 19:00

Lør Provence (Marseille), Frankrike 07:00 17:00

Søn Barcelona, Spania 06:00

(VOYAGER-KLASSEN)

DET VESTLIGE
MIDDELHAVET 7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Roma, (Civitavecchia), Italia Avreise kl. 17:00

Man Genova, Italy 08:00 18:00

Tir Nice (Villefranche), Frankrike 07:00 18:30

Ons Barcelona, Spania 10:00 22:00

Tor Palma de Mallorca, Spania 08:00 16:00

Fre Cagliari, Sardinia, Italia 12:00 19:00

Lør Til sjøs

Søn Roma (Civitavecchia), Italia 04:00

(VOYAGER-KLASSEN)

MIDDELHAVET
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Málaga, Spania Avreise kl. 17:00

Søn Til sjøs

Man Cagliari, Sardinia, Italia 08:00 17:00

Tir Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00

Ons Ajaccio, Korsika 07:00 16:00

Tor Palma de Mallorca, Spania 11:00 20:00

Fre Til sjøs

Lør Málaga, Spania 06:00

Trask gjennom greske bakgater

DE GRESKE ØYER
OG DET ØSTLIGE
MIDDELHAVET
7 NETTERS CRUISE
Mytiske øyer. Forhistoriske sivilisasjoner. Solfylte sandstrender. Gå ombord
på våre skip i Voyager-klassen eller Vision-klassen og opplev en 7-netters
oppdagelsesferd til de greske øyene og det spektakulære østlige middelhavet.

MYKONOS, HELLAS
En perfekt gresk øy slik du alltid har
forestilt deg den. Ta en båttur til Delos
for å besøke guden Apollos fødested, og
tilbring en fortryllende ettermiddag
med å utforske Mykonos’ hvitkalkede
bygninger, dypblå farvann og tallrike
bukter og strender.

PALMA DE MALLORCA, SPANIA
Den nydelige hovedstaden i Balearene
basker seg i Middelhavets varme, med
krystallklart sjøvann som skyller innover
uberørte strender. Denne øya har
imidlertid mer å tilby enn bare sine
strender. Bellver-slottet er med sine
historiske røtter hjemsted for mange
arkeologiske funn, og har en fantastisk
utsikt over bukta. De mer aktivt anlagte
kan boltre seg i Aqualand vannpark
med vannsklier og bassenger for
alle aldersgrupper.

NICE, FRANKRIKE
Nice er velsignet med solrikt, mildt vær,
praktfulle strender og en fantastisk
kystpromenade. Byen trekker til seg
turister fra hele verden. Når du
ankommer kan du alltids ta en dagstur til
Cannes og se om du ser noen kjendiser.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Priser fra 5.804 Priser fra 6.696 Priser fra 6.306

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Napoli

I T A L I A

Civitavecchia

Villefranche

Livorno

S P A N I A

F R A N K R I K E

Barcelona

Marseilles

S P A N I A

F R A N K R I K E

Civitavecchia

I T A L I A
I T A L I A

Barcelona

Villefranche

Cagliari
Palma de Mallorca

Genova

S A R D I N I A

S P A N I A
K O R S I K A

Malaga

Ajaccio

Cagliari

F R A N K R I K E

Palma de Mallorca

Civitavecchia

S A R D I N I A

Avreise 2010
Mai 2, 9, 16*, 23, 30 Jun 6, 13, 20, 27 Jul 4, 11, 18, 25 Aug 1, 8, 15, 22, 29
Sep 5, 12, 19, 26 Okt 3*, 10*, 17*, 24*, 31*

Avreise 2010
Jun 6*, 20 Jul 4, 18* Aug 1*, 15, 29

Avreise 2010
Jun 26 Jul 3, 10, 17, 24, 31 Aug 7, 14, 21, 28 Sep 4, 11, 18, 25 Okt 2, 9, 16

Tilsvarende 7-netters cruise med avreise 23.okt*Anløper Provence i stedet for Nice (Villefranche)*Anløpshavner og -tider kan variere.
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EUROPA DE GRESKE ØYER OG DET ØSTLIGE MIDDELHAVET

(VISION-KLASSEN)

DE GRESKE ØYER
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Venezia, Italia Avreise kl. 17:00

Søn Split, Kroatia 07:00 15:00

Man Korfu, Hellas 08:00 16:00

Tir Aten (Piraeus), Hellas 12:00 20:00

Ons Mykonos, Hellas 07:00 17:00

Tor Katakolon, Hellas 08:00 18:00

Fre Til sjøs

Lør Venezia, Italia 06:00

(VISION-KLASSEN)

DE GRESKE ØYER OG TYRKIA
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Venezia, Italia Avreise kl. 17:00

Søn Dubrovnik, Kroatia 10:30 18:30

Man Til sjøs

Tir Efesos (Kusadasi), Tyrkia 08:00 18:00

Ons Santorini, Hellas 07:00 17:00

Tor Korfu, Hellas 13:00 20:30

Fre Til sjøs

Lør Venezia, Italia 06:00

(VOYAGER-KLASSEN)

DET ØSTLIGE MIDDELHAVET
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Roma (Civitavecchia), Italia Avreise kl. 17:00

Man Sicilia (Messina), Italia 10:00 18:00

Tir Til sjøs

Ons Efesos (Kusadasi), Tyrkia 07:00 19:00

Tor Aten (Piraeus), Hellas 08:00 19:00

Fre Heraklion (Iraklion), Kreta 07:00 14:00

Lør Til sjøs

Søn Roma (Civitavecchia), Italia 05:00

Få med deg den storslagne sjøutsikten i Villefranche Prøv det lokale kjøkkenet i Dubrovnik, Kroatia Utforsk arkitekturiske underverk i Efesos

KORFU, HELLAS
Korfu går under navnet “Smaragdøyen”
på grunn av dens frodige planteliv.
De vakre omgivelsene har inspirert
generasjoner av artister. Ta en
naturskjønn kjøretur gjennom furuene,
sypressene, sitron- og appelsintreene og
olivenbuskene – eller hvorfor ikke vandre
til toppen av Mount Pantokrator og
bli møtt av en panoramisk utsikt som
får deg til å miste pusten.

EFESOS, TYRKIA
Den best bevarte klassiske byen i
middelhavsområdet. Historien kommer
til live når du vandrer langs marmorveier
med hjulspor fra stridsvogner, og går
forbi templer, søyler og offentlige bad.

DUBROVNIK, KROATIA
Når du spaserer gjennom Stradun og
utforsker gamlebyen, er det som å ta
et steg tilbake i tid, med eldgamle gater
og historiske bygninger som har holdt
seg nærmest uendret siden 1200-tallet.
Ta deg en gåtur langs de forhistoriske
veggene for å få en fantastisk utsikt
over byen som de omslutter.

Priser fra 5.532 Priser fra 5.678 Priser fra 7.342

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Korfu

Katakolon

Piraeus
Mykonos

H E L L A S

I T A L I A

Venezia

Split

K R O A T I A
K R O A T I A

Dubrovnik

Kusadasi

Santorini

Venezia

Korfu

H E L L A S

T Y R K I A

I T A L I A

Kusadasi

I T A L I A

H E L L A S

K R E T A

Civitavecchia

S I C I L I A Messina Piraeus

Iraklion

T Y R K I A

Avreise 2010
Apr 10, 24 Mai 8, 22 Jun 5, 19 Jul 3, 31 Aug 14, 28 Sep 11, 25
Okt 9, 23 Nov 6

Avreise 2010
Apr 17 Mai 1, 15, 29 Jun 12, 26 Jul 24 Aug 7, 21 Sep 4, 18
Okt 2, 16, 30 Nov 13

Avreise 2010
Mai 30 Jun 13, 27 Jul 11, 25 Aug 8, 22

Tilsvarende 7-netters cruise med avgang 16.juliTilsvarende 7-netters cruise med avreise 10.juli
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(FREEDOM-KLASSEN)

KANARIØYENE
10-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Southampton, England Avreise kl. 16:45
2 Til sjøs
3 Til sjøs
4 Madeira (Funchal), Portugal 12:00 18:30
5 Tenerife, Kanariøyene 09:00 18:00
6 Gran Canaria, Kanariøyene 07:00 18:00
7 Lanzarote, Kanariøyene 07:00 14:00
8 Til sjøs
9 Vigo, Spania 11:00 17:00
10 Til sjøs
11 Southampton, England 05:30

(VOYAGER-KLASSEN)

DET ØSTLIGE MID OG EGYPT
12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Roma (Civitavecchia), Italia Avreise kl. 17:00
2 Napoli/Capri, Italia 07:00 19:00
3 Til sjøs
4 Aten (Piraeus), Hellas 09:00 19:00
5 Rhodos, Hellas 10:00 18:00
6 Efesos (Kusadasi), Tyrkia 07:00 19:00
7 Til sjøs
8 Alexandria, Egypt 07:00
9 Alexandria, Egypt 19:30
10 Til sjøs
11 Sicilia (Messina), Italia 14:00 20:00
12 Til sjøs
13 Roma (Civitavecchia), Italia 06:00

(RADIANCE-KLASSEN)

EGYPT OG DET ØSTLIGE
MIDDELHAVET 12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Barcelona, Spania Avreise kl. 18.00
2 Til sjøs
3 Sicilia (Palermo), Italia 07:00 16:00
4 Til sjøs
5 Aten (Piraeus), Hellas 07:00 17:00
6 Rhodos, Hellas 08:30 18:00
7 Til sjøs
8 Alexandria, Egypt 07:00
9 Alexandria, Egypt 19:00
10 Til sjøs
11 Valletta, Malta 12:00 18:30
12 Til sjøs
13 Barcelona, Spania 06:00

Utforsk Amalfi-kysten fra Napoli, Italia

DET HELLIGE LAND
OG MIDDELHAVET
10- OG 12-NETTERS CRUISE
Opplev de eksotiske feriemålene i Middelhavet og det hellige landet på
nært hold ombord på våre skip i Freedom-, Voyager- og Radiance-klassen.
Ta innover deg virkelig episke destinasjoner som Alexandria i Egypt og
Efesos i Tyrkia, i tillegg til andre destinasjoner som du rett og slett ikke
kan gå glipp av, fra Kanariøyene til Kroatia og Capri til Corfu.

MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL
Madeira er kjent for sin imponerende
kystlinje, som myldrer av fargerike
tropiske blomster og skoger. Ta en
spennende tradisjonell “kurveferd”
ned fjellsiden, eller kos deg med en
“Espetada” i piknikstil med overblikk
over Cabo Girao, den nest høyeste
klippen i verden.

ALEXANDRIA, EGYPT
Denne forhistoriske byen, som går
under tilnavnet “Middelhavets perle”,
er gjennomsyret av historisk sus og
dekadent sjarm. Du kan suge til deg
havnens spesielle atmosfære og utforske
de mange utrolige attraksjonene fra
faraoenes dager.

NAPOLI, ITALIA
I skyggen av Mount Vesuvius byr
Napolibukten på uovertruffen variasjon.
Besøk den romerske byen Pompeii,
perfekt bevart i århundrer i vulkanisk
aske. Føl den solfylte glamoren på Capri-
øya, eller nyt utsikten fra Sorrento, byen
på klippetoppen, mens du prøvesmaker
et glass Limoncello, en lokal spesiallikør.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Priser fra 9.943 Priser fra 11.327 Priser fra 7.276

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Southampton

S P A N I A

Funchal

Lanzarote
Gran Canaria

Tenerife

Vigo

K A N A R I Ø Y E N E

E G Y P T

Kusadasi

T Y R K I AH E L L A S
Piraeus

Alexandria

Rhodos

I T A L I A

Napoli

Civitavecchia

E G Y P T

Rhodos

Alexandria

Barcelona
S P A N I A

H E L L A S
Piraeus

Palermo

Valletta

S I C I L I A

M A L T A

Avreise 2010
Apr 25 Mai 5 Sep 1 Okt 9, 19, 29 Nov 8

Avreise 2010
Apr 24 Mai 6, 18 Sep 5, 17, 29 Okt 11

Avreise 2010
Nov 23 Des 5, 17, 29*

*Helligdagscruise

S T O R B R I T A N N I A
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Haifa

Haifa

ATEN (PIRAEUS), HELLAS
Besøk den forhistoriske greske
hovedstaden og klatre i Akropolis, kronet
av Atens kronjuvel, Parthenon. Du kan
også ta en utflukt til den vakre Cape
Sounion og eldgamle Korint, for å boltre
deg i solen og la deg forbløffe over en
tusenårig historie.

SPLIT, KROATIA
Split er en skatt langs kysten, med
fem nydelige strender og en vakker
kystpromenade. Når du utforsker
adriaterkystens største by, må du
sørge for å ta turen innom den vakkert
bevarte gamlebyen, som er full av
spennende severdigheter.
Det diokletianske palasset
må du få med deg.

EUROPA DET HELLIGE LAND OG MIDDELHAVET

(RADIANCE-KLASSEN)

MIDDELHAVET VENEZIA
12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Barcelona, Spania Avreise kl. 18:00
2 Cannes, Frankrike 10:00 20:00
3 Firenze/ Pisa (Livorno), Italia 07:00 19:00
4 Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00
5 Napoli/ Capri, Italia 07:00 19:00
6 Til sjøs
7 Venezia, Italia 13:30
8 Venezia, Italia 14:00
9 Dubrovnik, Kroatia 09:00 18:00
10 Korfu, Hellas 07:00 19:00
11 Til sjøs
12 Til sjøs
13 Barcelona, Spania 06:00

(RADIANCE-KLASSEN)

MIDDELHAVET DE GRESKE
ØYER 12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Barcelona, Spania Avreise kl. 18:00
2 Nice (Villefranche), Frankrike 10:00 20:00
3 Firenze/ Pisa (Livorno), Italia 07:00 19:00
4 Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00
5 Til sjøs
6 Til sjøs
7 Aten (Piraeus), Hellas 07:00 18:00
8 Efesos (Kusadasi), Tyrkia 08:00 19:00
9 Santorini, Hellas 07:00 18:00
10 Til sjøs
11 Napoli/ Capri, Italia 07:00 19:00
12 Til sjøs
13 Barcelona, Spania 06:00

(VISION-KLASSEN)

DET HELLIGE LAND
12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1                Venezia, Italia Ombordstigning
2               Venezia, Italia Avreise kl. 12:00
3 Til sjøs
4 Til sjøs
5 Haifa, Israel 07:00 22:00
6 Jerusalem, (Ashdod), Israel 07:00 21:00
7 Port Said, Egypt 06:00 21:00
8 Alexandria, Egypt 07:00 22:00
9 Til sjøs
10 Efesos (Kusadasi), Tyrkia 07:00 18:00
11 Split, Kroatia
12 Til sjøs
13 Venezia, Italia 06:00

Ta en utflukt fra Alexandria til Giza Utforsk forhistorisk gresk kulturarv i Santorini

Priser fra 10.295 Priser fra 9.155 Priser fra 12.222

(VISION-KLASSEN)

DET HELLIGE LAND
12-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1                Venezia, Italia Ombordstigning
2               Venezia, Italia Avreise kl. 12:00
3 Til sjøs
4              Til sjøs
5               Alexandria, Egypt 06:00 20:00
6 Port Said, Egypt 06:00 21:00
7               Jerusalem (Ashdod), Israel 07:00 22:00
8               Haifa, Israel 07:00 22:00
9 Til sjøs
10 Aten (Piraeus), Hellas 10:00 18:00
11 Til sjøs
12 Split, Kroatia 07:00 16:00
13 Venezia, Italia 06:00

Priser fra 12.316

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

I T A L I A

Cannes

Napoli

Livorno

Civitavecchia

S P A N I A

Korfu

F R A N K R I K E

K R O A T I A

H E L L A S

Barcelona

Venezia

Dubrovnik
S P A N I A

Kusadasi

F R A N K R I K E

I T A L I A

T Y R K I A
H E L L A S

Barcelona
I T A L I A

Venezia

Villefranche

Piraeus

Napoli

Livorno

Civitavecchia

Santorini

K R O A T I A
Split

I S R A E L
Haifa
Ashdod

Port Said
E G Y P T

Alexandria

Piraeus
H E L L A S

I T A L I A

Venezia

K R O A T I A
Split

I S R A E L

E G Y P T

Haifa

Port Said

Ashdod

Alexandria

T Y R K I A

Kusadasi

Avreise 2010
Mai 15 Jun 8 Jul 2*, 26 Aug 19 Sep 12 Okt 6*, 30*

Avreise 2010
Mai 3, 27 Jun 20^ Jul 14^ Aug 7^, 31^ Sep 24^ Okt 18 Nov 11

Avreise 2010
Sep 24 Okt 30

Avreise 2010
Okt 6, 18

^Anløpshavner og -tider kan variere.*Anløpshavner og tider kan variere
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(FREEDOM-KLASSEN)

ITALIENSK MIDDELHAV
14-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Lør Southampton, England Avreise kl. 16:45
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Gibraltar, Storbritannia 09:00 16:00
Ons Til sjøs
Tor Nice (Villefranche), Frankrike 08:00 18:00
Fre Firenze/Pisa (Livorno), Italia 07:00 19:00
Lør Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00
Søn Cagliari, Sardinia, Italia 09:00 16:00
Man Til sjøs
Tir Sevilla (Cadiz), Spania 09:00 17:00
Ons Lisboa, Portugal 08:00 16:00
Tor Vigo, Spania 10:00 17:00
Fre Til sjøs
Lør Southampton, England 06:00

(FREEDOM-KLASSEN)

MIDDELHAVSSKATTER
14-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Lør Southampton, England Avreise kl. 16:45
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Gibraltar, Storbritannia 09:00 16:00
Ons Til sjøs
Tor Ajaccio, Korsika 08:00 19:00
Fre Cannes/Monte Carlo, Frankrike 07:00 17:00
Lør Barcelona, Spania 10:00
Søn Barcelona, Spania 02:00
Man Ibiza, Spania 08:00 14:00
Tir Málaga, Spania 08:00 15:00
Ons Lisboa, Portugal 07:00 16:00
Tor Vigo, Spania 09:30 16:30
Fre Til sjøs
Lør Southampton, England 05:30

Se den dramatiske kystlinjen, nær Ajaccio, Korsika

EUROPA OG
MIDT-ØSTEN
7-, 14- OG 18-NETTERS CRUISE
Gå på skøyter utenfor Ibiza eller surf rundt Sardinia på FlowRider®,
verdens første surfesimulator til havs. Fra solfylte øyer til urbane
verdensbyer, spennende overnattingsopphold og fantastiske
innovasjoner ombord – du kan oppleve det beste som Middelhavet
har å by på ombord på Independence of the Seas.

LISBOA, PORTUGAL
Utforsk de travle gatene i Lisboa
og få med deg noen av de berømte
severdighetene. Oppdag imponerende
utsikter over byen og havna fra Alto
do Parque Belvedere. Eller hopp på
en sykkel og dra til det fantastiske
Sintra-palasset, som anses å være en
av de vakreste bygningene i Portugal.

CAGLIARI, SARDINIA
Sardinia er hjemsted for noen av Italias
reneste strender, samt en fascinerende
samling av gotisk og barokk arkitektur.
Besøk gamlebyen og vandre gjennom de
trange gatene innenfor byveggene, som
flommer over av sjarm og nostalgi.
Før du drar, bør du skjemme deg bort
med et deilig Sardiniansk festmåltid med
spaghetti, vill asparges og gratinert rogn!

SEVILLA, SPANIA
Sevilla, på breddene av Guadalquivir, er
et nydelig område med en fantastisk
lystig atmosfære, der flamenco,
tyrefekting og fiesta er en livsstil.
Når du kommer dit bør du ta veien
til gamlebyen, der katedralen og
Giralda-tårnet troner i sentrum.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Priser fra 14.440 Priser fra 15.454

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

(FREEDOM-KLASSEN)

ULTIMATE MIDDELHAV
18-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Southampton, England Avreise kl. 16:45
2, 3 Til sjøs
4 Lisboa, Portugal 08:00 17:00
5 Til sjøs
6 Palma de Mallorca, Spania 12:00 22:00
7 Barcelona, Spania 08:00 20:00
8 Til sjøs
9 Firenze/Pisa (Livorno), Italia 07:00 19:00
10 Roma (Civitavecchia), Italia 07:00 19:00
11 Napoli/Capri, Italia 08:30 18:30
12 Cagliari, Sardinia, Italia 10:30 19:00
13 Til sjøs
14 Gibraltar, Storbritannia 11:00 18:00
15 Seville (Cadiz), Spania 07:00 22:00
16, 17, 18 Til sjøs
19 Southampton, England 05:30

Priser fra 11.343

Gibraltar

S P A N I A

F R A N R I K E

Livorno

I T A L I AS A R D I N I A

Southampton

Vigo

Lisboa

Villefranche

Civitavecchia

Cagliari

Cadiz

P O R T U G A L

Gibraltar

S P A N I A

F R A N K R I K E

K O R S I K A

Southampton

Vigo

Lisboa

Cannes

Barcelona

IbizaMalaga

Ajaccio

P O R T U G A L

Southampton

Lisboa
S P A N I A

Cadiz
Gibraltar

Barcelona
I T A L I A

Civitavecchia

Napoli

Livorno

Palma De
Mallorca S A R D I N I A

Cagliari

P O R T U G A L

Avreise 2010
Mai 15* Jun 19 Jul 17 Aug 14 Sep 25

Avreise 2010
Jun 5 Jul 3, 31 Sep 11

*Anløper Provence (Toulon) i stedet for Nice (Villefranche)

Avreise 2010
2010 Des 21 2011 Jan 8, 26, Feb 13

S T O R B R I T A N N I A S T O R B R I T A N N I A S T O R B R I T A N N I A
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NY I2010
Fra blendende Dubai til forlokkende
Bahrain, de storslagne destinasjonene
i gulfen har kun sitt sidestykke hos de
endeløse mulighetene som venter
ombord på Brilliance of the Seas.

HØYDEPUNKTER

Med to overnattingsopphold i Dubai har
du masse tid til å oppleve en av verdens
mest spennede byer. Tilbring dagen på
en av byens golfbaner i verdensklasse.
Handle alt du orker i det fantastiske
kjøpesenteret Mall of Emirates. Du kan
også få med deg et kamelveddeløp,
et av de mest populære tidsfordrivene
i Dubai.

Våkne opp i din første ankomsthavn,
den magiske byen Muscat. Få deg et
kupp ved å prute i markedene i Mutra
Souq. Se etter hvaler og delfiner på
en uforglemmelig båttur, eller besøk
Muscats to fort på fjellsiden for
spektakulære utsikter over havnen
og gamlebyen.

UTVID OPPHOLDET
Det er så mye å se og gjøre i denne
fascinerende regionen at du godt kan
få lyst på et lengre opphold.

Hvis du ønsker å utforske enda mer av
fantastiske Dubai, kan du alltids prøve
et byopphold enten før eller etter ditt
arabiske cruise. Det finnes opphold på
opptil 3 netter, enten før eller etter cruiset,
på en rekke 4- og 5-stjerners hoteller.

Opplev enda mer av denne fascinerende
og eksklusive regionen med en
cruiserundtur før selve cruiset.
Cruiserundturer byr på en 4-netters
landbasert utvidelse av cruiseferien din,
og inkluderer hotellovernatting på noen
av regionens mest luksuriøse hoteller,
transport på turen, samt mange
dagsutflukter og aktiviteter. Her er
noen eksempler på aktiviteter som
kanskje faller i smak:

• 4x4 jeeptur over en ørkenoase
• en kveld med kamelveddeløp blant
lokalbefolkningen

• en panoramisk byomvisning i Dubai
• middag på en beduinleir i ørkenen

Hvis du vil ha mer informasjon om
cruiserundturer og hoteller i Dubai, kan
du spørre cruisespesialisten eller ta turen
innom www.royalcaribbean.com

DUBAI

EUROPA EUROPA OG MIDT-ØSTEN

(RADIANCE-KLASSEN)

DUBAI
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Man Dubai, UAE Ombordstigning

Tir Dubai, UAE Avreise kl. 13:00

Ons Muscat, Oman 09:00 19:00

Tor Fujairah, UAE 07:00 16:00

Fre Abu Dhabi, UAE 09:00 18:00

Lør Mina Sulman, Bahrain 09:00 18:00

Søn Dubai, UAE 14:00

Man Dubai, UAE Landgang

Mutra-havnen i Muscat, Oman Utforsk markedene i Dubai Opplev det adrenalinfylte “Dune Bashing”.

Priser fra 5.782

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

O M A N

U A E
Muscat

Mina Sulman

Fujairah
Dubai

Abu Dhabi

B A H R A I N

Avreise 2010
Jan 18, 25 Feb 1, 8, 15, 22 Mar 1, 8, 15, 22, 29 Apr 5, 12
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(VISION-KLASSEN)

ST. PETERSBURG FRA OSLO
7-NETTERS CRUISE

Priser fra 6.000

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Oslo, Norge Avreise kl. 17:00

Søn København, Danmark 09:30 18:00

Man Til sjøs

Tir Tallinn, Estland 10:30 17:00

Ons St. Petersburg, Russland 07:00 23:59

Tor Til sjøs

Fre Til sjøs

Lør Oslo, Norge 07:00

Tallinn

St. Petersburg

Oslo

D A N M A R K

N O R G E

E S T L A N D

R U S S I A

København

Avreise 2010
May 29 Jun 5, 12

(VISION-KLASSEN)

ST. PETERSBURG FRA STOCKHOLM
7-NETTERS CRUISE

Tallinn

NORD EUROPA
5-11 NETTERS CRUISE
Du trenger ikke reise langt for å dra på cruise. Nå kan du få med deg
spennende destinasjoner som Edinburgh, Normandie, Helsinki,
Tallinn og St. Petersburg på våre cruise med avreise fra Oslo,
København eller Stockholm.

ST. PETERSBURG, RUSSIA
St. Petersburg er et forbløffende og
forunderlig sted, og det berømte
Vinterpalasset er et syn for guder med
forgylte kupler, flotte bygninger og
praktfulle hager. Besøk det fantastiske
Hermitage-museet som har over tre
millioner kunstverk, blant annet av
Monet, Rembrandt, Van Gogh og
Leonardo da Vinci.

EDINBURGH, SKOTTLAND
Skottlands hovedstad har en historie
som går mer enn tusen år tilbake i tid.
Byen har en spennende blanding av
historiske innslag og en moderne
kosmopolisk kultur. Middelalderslottet
Edinburgh Castle dominerer bybildet og
du kan beundre byen fra dets mange
utkikkspunkter. Ta også en rusletur
langs the Royal Mile til historiske
Holyrood House og den moderne
skotske parlamentsbygningen.

Photo: Scottish Viewpoint

NORDKAPP, NORGE
Nordkapp er punktet hvor nordsjøen
møter Barentshavet og er det nordligste
punktet i Europa. Her er lyset, landskapet
og dyrelivet helt unikt. Må oppleves!

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Priser fra 7.005

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn          Stockholm, Sverige Avreise kl. 17:00

Mon Helsinki, Finland 10:00 18:00

Tue St. Petersburg, Russland 07:00 23:59

Wed Til sjøs

Thu Riga, Latvia 07:00 16:30

Fre Gdansk (Gdynis), Polen 11:00 20:00

Lør Visby, Sverige 09:00 18:00

Søn          Stockholm, Sverige 07:00

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

S V E R I G E

Stockholm

F I N L A N D

Helsinki

Visby

R U S S L A N D
St. Petersburg

P O L E N
Gdansk

L A T V I A
Riga

Avreise 2010
Jul 11, 18, 25 Aug 1

(VISION-KLASSEN)

LISBOA TILOSLO
8-NETTERS CRUISE

Priser fra 6.306

Day Anløpshavner Ankomst Avreise

Mon Lisboa, Portugal Avreise kl. 17:00

Tue Vigo, Spania 11:00 20:00

Wed La Coruna, Spania 08:00 17:00

Thu Til sjøs

Fri Paris/Normandie(Le Havre), Frankrike 07:00 21:00

Sat Brugge (Zeebrugge), Belgia 10:00 18:00

Sun Amsterdam, Holland 08:00 22:00

Mon Til sjøs

Tue Oslo, Norge 07:00

Lisboa
P O R T U G A L

Vigo
La Coruna

Le Havre
Zeebrugge

Amsterdam

Oslo

S P A N I A

N O R G E

H O L L A N D

B E L G I A

F R A N K R I K E

Avreise 2010
Apr 19
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Amsterdam
Zeebrugge

Tallinn

Helsinki
St. Petersburg

E S T L A N D

R U S S L A N D

København

Stockholm

D A N M A R K

F I N L A N D

Le Havre

Dublin

Edinburgh

Inverness

Cherbourg

(VISION-KLASSEN)

NORDKAPP FRA KØBENHAVN
11-NETTERS CRUISE

Priser fra 11.999

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Tor København, Danmark Avreise kl. 17:00
Fre Til sjøs
Lør Alesund, Norge 07:00 17:00
Søn Arctic Circle (Til sjøs)
Man Honningsvåg, Norge 09:00 18:00
Tir Tromsø, Norge 08:00 17:00
Ons Til sjøs
Tor Geiranger, Norge 10:00 18:00
Fre Olden, Norge 08:00 18:00
Lør Bergen, Norge 08:00 18:00
Søn Til sjøs
Man København, Danmark 07:00

Honningsvåg
Tromsø

N O R G E

Alesund

Olden
Geiranger

Bergen

København
D A N M A R K

Avreise 2010
Aug 12

Oslo

EUROPA NORD EUROPA

(VISION-KLASSEN)

AMSTERDAM & BRUGGE FRA
5-NETTERS CRUISE

Day Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Oslo, Norge Avreise kl. 17:00

Søn Til sjøs

Man Brugge (Zeebrugge), Belgia 07:00 17:00

Tir Amsterdam, Holland 08:00 22:00

Ons Til sjøs

Tor Oslo, Norge 07:00

(VISION-KLASSEN)

ST. PETERSBURG FRA KØBENHAVN
7-NETTERS CRUISE

(VISION-KLASSEN)

SKOTTLAND, IRLAND EX FRANKRIKE
9-NETTERS CRUISE

St. Petersburg Skottland

HELSINKI, FINLAND
Finlands hovedstad Helsinki er rik på
personlighet og tradisjoner - en virkelig
arkitektonisk perle. Helsinki er en
pulserende by full av eleganse og
tradisjon, med en blanding av nyklassisk,
barokk og moderne design. Det er best
å utforske byen til fots, men blir du lei av
å gå er det bare å hoppe på en sykkel.

GDANSK, POLEN
Gdansk har vært en av de mest
sjarmerende havnebyene i Baltikum
siden middelalderen. Gamle tyske og
polske tradisjoner blandet med moderne
innslag, gir byen et spennende preg.
I dag er denne tidligere sovende
fiskerlandsbyen en av Polens viktigste
byer for samtidskunst med et stort
utvalg av natteliv og restauranter.

Priser fra 3.371Priser fra 5.498

Priser fra 7.998

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør København, Danmark Avreise kl. 17:00

Søn          Til sjøs

Man Tallinn, Estland 09:00 17:30

Tir St. Petersburg, Russland 07:00 22:00

Ons Helsinki, Finland 09:00 17:00

Tor Stockholm, Sverige 07:30 16:30

Fre Til sjøs

Lør København, Danmark 07:30

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Oslo, Norge Avreise kl. 17:00
2 Til sjøs
3 Normandie (Le Havre), Frankrike 09:00 23:59
4 Cherbourg, Frankrike 07:00 15:00
5 Dublin, Irland 11:00 22:00
6 Til sjøs
7 Edinburgh, Skottland 08:00 17:00
8 Inverness/Loch Ness, Skottland 09:00 18:00
9 Til sjøs
10 Oslo, Norge 07:00

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Avreise 2010
May 1, 15

Avreise 2010
Aug 28 Sep 4

Avreise 2010
May 6, 20

Oslo

N O R G E

N O R G E

I R L A N D

S K O T T L A N D
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Snorkle med piggrokkene utenfor Grand Cayman

Hvit sand, skyfri himmel og klart blått vann.
Seil til Karibien og opplev alt under solen.

SOL DEG PÅ STRANDEN,
ELLER FØL SOLSTRÅLENE

UNDER VANN?
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KARIBIEN SIDE 44-51
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F L O R I D A

B A H A M A S
Nassau

CocoCay

Port Canaveral

F L O R I D A

B A H A M A S
Nassau

CocoCay

F L O R I D A

Key West B A H A M A S

MiamiMiami
Nassau

CocoCay

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Man Miami, Florida Avreise kl. 17:00

Tir Key West, Florida 07:00 15:00

Ons Nassau, Bahamas 13:00 12:00

Tor CocoCay, Bahamas 08:00 17:00

Fre Miami, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre Port Canaveral, Florida Avreise kl. 16:30

Lør Nassau, Bahamas 12:00 11:30

Søn Cococay, Bahamas 08:00 17:00

Man Port Canaveral, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre Miami, Florida Avreise kl. 17:00

Lør Cococay, Bahamas 08:00 17:00

Søn Nassau, Bahamas 08:00 17:00

Man Miami, Florida 07:00

Priser fra 1.934Priser fra 1.777Priser fra 1.850

(SOVEREIGN-KLASSEN)

BAHAMAS
4-NETTERS CRUISE

(SOVEREIGN-KLASSEN)

BAHAMAS
3-NETTERS CRUISE

(SOVEREIGN-KLASSEN)

BAHAMAS
3-NETTERS CRUISE

Besøk strendene i Fort Lauderdale

KORTCRUISE
KARIBIEN
3-,4- OG 5-NETTERS CRUISE
Seil fra Miami eller Fort Lauderdale under en spektakulær blå himmel,
og stopp i KeyWest og CocoCay. Våre iøynefallende skip i Voyager-,
Vision- og Sovereign-klassen tar deg til de hvite sandstrendene på
Cayman Islands, Bahamas og Jamaica for minneverdige opplevelser
som du aldri vil glemme.

LABADEE, HAITI
Labadee er Royal Caribbean Internationals
private øyparadis i Karibien, med urørte
strender, fantastiske omgivelser og
spektakulære vannaktiviteter. Opplev
den svimlende utsikten når du svever
122 meter over den nydelige halvøya
på en adrenalinfylt paraseilingstur, eller
gjennomsøk butikkene på jakt etter
det vakre lokale kunsthåndtverket.

COCOCAY, BAHAMAS
Den avsondrede øyen CocoCay, med sine
urørte hvite sandstrender og fantastiske
omgivelser, er en sann eventyrverden
som er reservert eksklusivt for Royal
Caribbeans gjester. Utforsk øyas
buktende naturstier, dykk i en krystallklar
sjø eller len deg tilbake og ta livet
med ro.

COZUMEL, MEXICO
Få med deg den unike mayanske
arkitekturen i Tulum, for eksempel den
pyramideformede El Castillo som
dominerer byen fra toppen av en 12
meter høy fjellskrent. Hiv deg deretter
ut i undervannsverdenen Chankanaab
på et dyphavseventyr ombord på
ubåten Atlantis.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise
2010 Jan 4 Mar 29 i3, 10, 17, 24, 31 Jun 7, 14, 21, 28 Jul 5, 12, 19, 26

Aug 2, 9, 16, 23, 30 Sep 6, 13, 20, 27 Okt 4, 11, 18, 25 Nov 1, 8, 15, 22, 29
Des 6, 13, 20, 27

2011 Jan 3, 10, 17, 24, 31 Feb 7, 14, 21, 28 Mar 7, 14, 21, 28 Apr 4, 11, 18, 25

Avreise
2010 Jan 4, 8 Mar 26 Mai 7, 14, 21, 28 Jun 4, 11, 18, 25 Jul 2, 9, 16, 23, 30

Aug 6, 13, 20, 27 Sep 3, 10, 17, 24, 31 Okt 8, 15, 22, 29 Nov 5, 12, 19, 26
Des 3, 10, 17 25* Jan 1*

2011 Jan 7, 14, 21, 28 Feb 4, 11, 18, 25 Mar 4, 11, 18, 25 Apr 1, 8, 15, 22, 29

Avreise
2010 Jan 8 Mar 26 Mai 7, 14, 21, 28 Jun 4, 11, 18, 25 Jul 2, 9, 16, 23, 30

Aug 6, 13, 20, 27 Sep 3, 10, 17, 24, 31 Okt 8, 15, 22, 29 Nov 5, 12, 19, 26
Des 3, 10, 17

2011 Jan 7, 14, 21, 28 Feb 4, 11, 18, 25 Mar 4, 11, 18, 25 Apr 1, 8, 15, 22, 29

*Helligdagscruise
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F L O R I D A

Fort Lauderdale

M E X I C O

Cozumel

G R A N D
C A Y M A N

George Town

F L O R I D A

Fort Lauderdale

M E X I C O

Cozumel

Key West B A H A M A S
CocoCay

Labadee

Ocho Rios

Miami

J A M A I C A

H A I T I

F L O R I D A

KARIBIEN KORT KARIBIEN

(VOYAGER-KLASSEN)

DEN VESTLIGE KARIBIEN
5-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Miami, Florida Avreise kl. 17:00

Søn Til sjøs

Man Labadee, Haiti 08:00 17:00

Tir Ocho Rios, Jamaica 09:30 17:00

Ons Til sjøs

Tor Miami, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00

Søn Key West, Florida 07:00 14:00

Man Cozumel, Mexico 10:00 18:00

Tir Til sjøs

Ons Cococay, Bahamas 07:00 17:00

Tor Fort Lauderdale, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Man Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00

Tir Til sjøs

Ons George Town, Grand Cayman 07:30 16:00

Tor Cozumel, Mexico 10:00 18:00

Fre Til sjøs

Lør Fort Lauderdale, Florida 07:00

Priser fra 3.216 Priser fra 2.433 Priser fra 3.215

(VISION-KLASSEN)

KARIBIEN
5-NETTERS CRUISE

(VISION-KLASSEN)

KARIBIEN
5-NETTERS CRUISE

Gå på en solfylt handletur i Cozumel, Mexico Snorkling i CocoCay Utforsk odden på Labadee

FORT LAUDERDALE, FLORIDA
Start og avslutt ditt cruiseeventyr i
Fort Lauderdale, 40 km nord for Miami,
der de 10 km lange strendene er en
magnet for solelskere. Den nylig
renoverte promenaden byr på et bredt
utvalg butikker, barer og restauranter,
eller, hvis du er i det mer eventyrlystne
hjørnet, hvorfor ikke ta en 30-minutters
tur med luftbåt over Everglades, et av
USAs mest kjente naturreservater.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

UTVID OPPHOLDET DITT
VED UNIVERSAL
ORLANDO® RESORT
Kan du tenke deg en bedre måte å
avslutte tidenes beste cruise på enn å
starte eventyret på nytt igjen på det
verdensberømte Orlando® Resort?

SE SIDE 46-47 FOR MER
INFORMASJON.

Avreise
2010 Jan 2, 16, 30 Feb 13, 27 Mar 13, 27

Avreise
2010 Apr 24 Mai 8, 22 Jun 5, 19 Jul 3, 17, 31 Aug 14, 28 Sep 11, 25
Okt 9, 23

Avreise
2010 Apr 19 Mai 3, 17, 31 Jun 14, 28 Jul 12, 26 Aug 9, 23 Sep 6, 20
Okt 4, 18
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F L O R I D A

Miami

Labadee
H A I T I

J A M A I C A
Ocho Rios

G R A N D
C A Y M A N

George TownM E X I C O
Cozumel

T E X A S

Galveston

M E X I C O
Cozumel

G R A N D
C A Y M A N

George Town

J A M A I C A

Mantego Bay

T E X A S

Galveston

M E X I C O

Cozumel

H O N D U R A S
Roatán

Costa Maya

(VOYAGER-KLASSEN)

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Galveston, Texas Avreise kl. 17:00

Man Til sjøs

Tir Til sjøs

Ons Roatan, Honduras 08:00 18:00

Tor Costa Maya, Mexico 08:00 18:00

Fre Cozumel, Mexico 08:00 18:00

Lør Til sjøs

Søn Galveston, Texas 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Galveston, Texas Avreise kl. 17:00

Man Til sjøs

Tir Cozumel, Mexico 07:00 16:00

Ons George Town, Grand Cayman 10:00 18:00

Tor Montego Bay, Jamaica 0900 18:00

Fre Til sjøs

Lør Til sjøs

Søn Galveston, Texas 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Miami, Florida Avreise kl. 16:30

Man Til sjøs

Tir Labadee, Haiti 08:00 16:00

Ons Ocho Rios, Jamaica 09:00 17:00

Tor George Town, Grand Cayman 08:00 16:00

Fre Cozumel, Mexico 10:00 19:00

Lør Til sjøs

Søn Miami, Florida 07:00

Priser fra 4.144 Priser fra 4.145 Priser fra 4.987

(VOYAGER-KLASSEN)

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

(FREEDOM-KLASSEN)

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Selger på Karibisk marked

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE
Besøk de historiske Maya byene, de fantastiske strendene på Cayman
Islands og opplev det pulserende livet i Montego Bay. Og hvorfor ikke
utvide ferien med et opphold på Universal Orlando® Resort, før eller
etter cruiset, og sikre deg og familien tidenes ferie-opplevelse.

COSTA MAYA, MEXICO
Costa Maya, tidligere handelssted for
Mayariket, er mest kjent for jungler,
strender, laguner og Mayaruiner. Utforsk
fantastiske gamle ruiner, ta en handletur
for å kjøpe lokalt kunståndverk eller prøv
deg på snorkling ved Mexico-kysten.

GALVESTON, TEXAS
Her kan du slippe unna hverdagens kjas
og mas - på en av de mest populære
destinasjonene i Texas. Denne magiske
øya er full av overraskelser; fra
spennende butikker og kafeer, til
naturparker og fantastiske strender
langs Gulf-kysten.

FALMOUTH, JAMAICA
Ta et skritt tilbake i tid og opplev
Falmouth’s historiske distrikt hvor mange
av bygningene fremdeles er intakt.
Her kan du handle lokalt kunsthåndverk
i Water Square og så nyte en deilig lunsj
med reker eller svin, tilberedt i en av
300 varianter med den berømte
Jamaican Jerk smaken.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise
2010 Jan 10, 24 Feb 7, 21 Mar 7, 21 Apr 4

Avreise
2010 Jan 17 Feb 14, 28 Mar 14, 28 Apr 11

Avreise
2010 Jan 3, 17, 31 Feb 28 Mar 14, 28 Apr 11, 25
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F L O R I D A
Fort Lauderdale

Labadee
H A I T I

J A M A I C A
Falmouth

M E X I C O
Cozumel

Falmouth

F L O R I D A
Port Canaveral

Labadee
H A I T I

J A M A I C AG R A N D
C A Y M A N

George TownM E X I C O
Cozumel

KARIBIEN VESTILIGE KARIBIEN

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Port Canaveral, Florida Avreise kl. 16:30

Man Til sjøs

Tir Labadee, Haiti 08:00 17:00

Ons Falmouth, Jamaica 10:00 18:00

Tor George Town, Grand Cayman 08:00 17:00

Fre Cozumel, Mexico 10:00 19:00

Lør Til sjøs

Søn Port Canaveral, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Lør Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00
Søn Til sjøs
Man Labadee, Haiti 07:00 17:00
Tir Falmouth, Jamaica 10:00 18:00
Ons Til sjøs
Tor Cozumel, Mexico 08:00 20:00
Fre Til sjøs
Lør Fort Lauderdale, Florida 07:00

Priser fra 5.501Priser fra 5.508

(FREEDOM-KLASSEN)

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

(OASIS-KLASSEN)

VESTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Slapp av på en vakker strand på Grand Cayman Riding i Mexico Utforsk de historiske Maya ruinene i Mexico

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
Langs havnen i Grand Caymans største
by ligger butikker og kontorer i fantastiske
bygninger fra 18-hundretallet på rekke
og rad. Du finner også museer, et fort,
et mylder av båter og dykkemuligheter.
Tamed deg snorkelen og utforsk korallrevet.

OCHO RIOS, JAMAICA
Jamaicas disige grønne fjell, hvite
sandstrender og frodige vegetasjon gjør
øya til et perfekt sted for avslapping.
Opplev stranden i Laughing Waters eller
bad i fantastiske Dunn´s River Falls, som
regnes som “Karibiens Niagarafoss”
og er et av høydepunktene på turen
til Ocho Rios.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

UTVID DIN FERIE MED
UNIVERSAL ORLANDO®
RESORT
Hva er vel bedre enn å avslutte en
fantastisk cruise ferie på verdenskjente
Universal Orlando® Resort?

ISLANDS OF ADVENTURE
Verdens mest teknologisk avanserte
temapark. Her kan du oppleve fem
tematiserte øyer med de mest fantastiske
attraksjoner og interaktive show.

UNIVERSAL STUDIOS
Det verdensberømte film og TV-studioet
med temapark må oppleves. Her kan du
få med deg attraksjoner basert på dine
favoritter fra film og TV-verdenen, inkludert
The Simpsons, Haisommer og Shrek.

Disse pakkene er tilgjengelige på utvalgte
cruise fra Karibien med avreise fra
Fort Lauderdale, og kan enten legges
til i forkant eller etterkant av cruiset.
Pakkene inkluderer:

• Cruise
• Hotell
• Inngangsbilletter til temapark
• All transfer mellom flyplass,
havn, temapark og hotell

For mer informasjon se
www.waymorethanacruise.com

Avreise
2010 May 1, 15, 29 Jun 12, 26 Jul 10, 24 Aug 7, 21 Sept 4, 18

Oct 2, 16, 30 Nov 13, 27 Dec 11, 23^*, 30^*
2011 Jan 2^, 8, 16^, 22, 30^ Feb 5, 13^, 19, 27^ Mar 5, 13^, 19, 27^

Apr 2, 10^, 16, 24^ 30 May 9^, 14, 22^, 28 Jun 5^, 11, 17^, 25,
Jul 1^, 9, 23 Aug 6, 14^, 20, 28^ Sep 3, 11^, 17, 25^

Avreise
2010 Jan 10* 24* Feb 7*, 21* Mar 7*, 21* Apr 4* May 2*, 16*, 30* Jun 13*, 27*

Jul 11*, 25* Aug 8*, 22* Sep 5*, 19* Oct 3*, 17*, 31* Nov 14*, 28* Dec 12
2011 Jan 9, 23 Feb 6, 20 Mar 3, 20 Apr 3, 17

*Falmouth, Jamaica erstattes av Ocho Rios, Jamaica.^Oasis of the Seas erstattes av Allure of the Seas. Havner og tider kan variere.
* Helligdagscruise.
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P U E R T O R I C O
San Juan S T . T H O M A S

Charlotte Amalie
Philipsburg

S T . M A A R T E N

King’s Wharf
B E R M U D A

Cape Liberty
N E W J E R S E Y

San Juan

H A I T I
Samana

Charlotte Amalie

S T . T H O M A S

Philipsburg

S T .
M A A R T E NB A H A M A S

CocoCay

Port Canaveral
F L O R I D A

Charlotte Amalie
S T . T H O M A S

P U E R T O
R I C O

N E W J E R S E Y

Cape Liberty

Labadee

D O M I N I C A N
R E P U B L I C

(FREEDOM-KLASSEN)

ØSTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Port Canaveral, Florida Avreise kl. 16:30

Man CocoCay, Bahamas 07:00 16:00

Tir Til sjøs

Ons Charlotte Amalie, St. Thomas 11:00 19:00

Tor Philipsburg, St. Maarten 08:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør Til sjøs

Søn Port Canaveral, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Fre Cape Liberty, Bayonne, New Jersey Avreise kl. 16:00
Lør Til sjøs
Søn Til sjøs
Man San Juan, Puerto Rico 16:00 23:30

Tir Charlotte Amalie, St. Thomas 08:00 17:30

Ons Samana, Dominikanske Republikk 09:00 18:00

Tor Labadee, Haiti 08:00 16:00

Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Tor Cape Liberty, Bayonne, New Jersey Avreise kl. 17:00
Fre Til sjøs
Lør King’s Wharf, Bermuda 08:00 17:00

Søn Til sjøs
Man Philipsburg, St. Maarten 12:00 21:00

Tir Charlotte Amalie, St. Thomas 08:00 18:00

Ons San Juan, Puerto Rico 07:00 14:00

Tor Til sjøs
Fre Til sjøs
Lør Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 08:00

Priser fra 5.128 Priser fra 7.033 Priser fra 7.719

(VOYAGER-KLASSEN)

ØSTLIGE KARIBIEN
9-NETTERS CRUISE

(VOYAGER-KLASSEN)

BERMUDA & KARIBIEN
9-NETTERS CRUISE

Utforsk kystlinjen på Bahamas

ØSTLIGE KARIBIEN
7 & 9 NETTERS CRUISE
Seil av gårde på et enestående cruise til noen av de mest spennende
og minst besøkte reisemålene i det østlige Karibien. Spaser gjennom
historiske torg og forbi karakteristiske, pastellfargede hus i San Juan,
den nest eldste byen på hele det amerikanske kontinentet. Du kan
også svømme, snorkle eller kose deg i solen i vakre Magens Bay på
øya St. Thomas.

SAN JUAN, PUERTO RICO
San Juan er den nest eldste byen
på det hele amerikanske kontinentet.
Pastellfargede hus, smijernsbalkonger,
og trange brosteinsbelagte gater som
står i skarp kontrast til denne livlige
moderne byen som syder av energi. Selv
om gamlebyen i San Juan er livlig hele
dagen, våkner den virkelig opp på
kvelden, når folk i alle aldre nyter det
sosiale liv på restauranter, barer
og kafeer.

KING’S WHARF, BERMUDA
På vestsiden av Bermuda ligger King’s
Wharf med det spennende Bermuda
Maritime Museum og bemerkelsesverdige
Royal Naval Dockyards. Ta en spasertur
gjennom de mange galleriene, butikkene
og håndverksmarkeder, og smak noen
herlige bermudaretter i en av de mange
fremragende restaurantene.

PHILIPSBURG, ST. MAARTEN
Den unike karibiske øya St. Maarten
styres av to uavhengige land, og selv
om øya er delt i to, lever innbyggerne
sammen i harmoni. Den nederlandske
hovedstaden i Philipsburg er et
handleparadis, med et fantastisk
utvalg av eksklusive forretninger
i brosteinsgater og smale smug.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise
2010 Jan 3, 17, 31 Feb 14, 28 Mar 14, 28 May 9, 23 Jun 6, 20 Jul 4, 18,

Aug 1, 15, 29 Sep 12, 26 Oct 10, 24 Nov 7, 21 Dec 5
2011 Jan 2, 16, 30 Feb 13, 27 Mar 13, 27 Apr 10, 24

Avreise
2010 Feb 5*, 26* Mar 19* Nov 19 Dec 10
2011 Jan 28 Feb 18 Mar 11, 31

Avreise
2010 Apr 29 May 27 Jun 24 Jul 22 Aug 19
2011 Apr 28

*Anløper Casa De Campo i stedet for Samana.
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kAriBien ØSTLIGE KARIBIEN

Nassau

Charlotte Amalie

S T . T H O M A S

F L O R I D A

Fort Lauderdale

Philipsburg

B A H A M A S
S T .

M A A R T E N

Nassau

Charlotte Amalie

S T . T H O M A S

F L O R I D A

Fort Lauderdale

Philipsburg

B A H A M A S

S T .
M A A R T E N

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Charlotte Amalie, St. Thomas 07:00 18:00
Ons Philipsburg, St. Maarten 07:00 17:00
Tor Til sjøs
Fre Nassau, Bahamas 13:00 19:00
Lør Fort Lauderdale, Florida 07:00

Priser fra 6.876

(OASIS-KLASSEN)

ØSTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Vakre og fargerike bygninger i San Juan Se danserne i Den dominikanske republikk Nyt rolige dager i Samana

nAssAu, BAhAMAs
Nassau er den største byen på Bahamas-
øyene og ligger på øya New Providence.
Byen er en blanding av internasjonal
glamour og tropisk ro, og de som besøker
den har mulighet til å gjøre alt eller
ingenting. Byen ble erklært kronkoloni i
1718 og den britiske påvirkningen er lett
å se, men det er blandingen av kolonistil
og vestafrekansk påvirkning som gjør
Bahamas så spesiell.

sAMAnA, den
dOMinikAnske rePuBlikk
Denne grønne halvøya Samana er selve
paradiset for naturelskere. Halvøya
ligger litt unna de vanlige turistveiene,
og består av uberørt villmark og
en av de viktigste regnskogene og
mangrovetrereservatene i Karibien.
Den krystallklare kysten gir noen av de
beste dykkermulighetene på nordsiden
av Den dominikanske republikk. Besøk
Los Haitises nasjonalpark med frodige
mangrovetrær og kalksteinshuler.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00

Man Nassau, Bahamas 07:00 13:00

Tir Til sjøs

Ons Charlotte Amalie, St. Thomas 09:00 17:00

Tor Philipsburg, St. Maarten 07:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør Til sjøs

Søn Fort Lauderdale, Florida 07:00

Priser fra 7.124

(OASIS-KLASSEN)

ØSTLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

OASIS OF THE SEAS &
ALLURE OF THE SEAS
AquATheATer
Et spektakulært utendørs teater som har
fantastisk underholdning med høythoppende
akrobater og utrolige lysshows.

CenTrAl PArk℠
Nyt et kafebesøk i vår unike Central Park,
som ligger utendørs og har flere små og
koselige restauranter. Planter og blomster
i alle farger og fasonger gir denne parken
et rolig og avslappet preg.

ZiP line
For å få et overblikk over hva som skjer
på skipet fra niende dekk, så kan du prøve
vår spenningsfylte Zip Line, som flyr deg
fra den ene siden til den andre siden
av Boardwalk.

rising Tide BAr
Vår Rising Tide Bar beveger seg sakte opp
og ned mellom tre dekk; det kan du nyte
en god cocktail, mens du ser ned på det
yrende livet på Royal Promenade.

For å finne ut mer om våre utrolige nye
skip, gå til www.oasisoftheseas.com,
eller se side 26.

NY I

2010

Avreise
2010 Dec 12, 26*
2011 Jan 9, 23 Feb 6, 20 Mar 6, 20 Apr 3, 17 May 1, 15, 29 Jun 12, 26

Jul 10, 24 Aug 7, 21 Sep 4, 18

Avreise
2010 Jan 2, 9, 16, 23, 30 Feb 6, 13*, 20, 27 Mar 6, 13, 20, 27

Apr 3, 10, 17*, 24 May 8, 22 Jun 5, 19 Jul 3, 17, 31 Aug 14, 28
Sep 11, 25 Oct 9, 23 Nov 6, 20 Dec 4, 18, 26*

2011 Jan 15, 29 Feb 12, 26 Mar 12, 26 Apr 9, 23 May 7, 21 Jun 4, 18
Jul 2, 16, 30 Aug 13, 27 Sep 10, 24

* Helligdagsseilingene kan variere* Helligdagsseilingene kan variere
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Castries

S T .
L U C I A

Philipsburg

St. John’s

S T . M A A R T E N

A N T I G U A

St. George’s
G R E N A D A

Tortola
J O M F R U Ø Y E N E

( S T O R B R I T A N N I A )

P U E R T O R I C O
San Juan

Roseau

D O M I N I K A N S K

St. Croix

Basseterre

J O M F R U Ø Y E N E ( U S )

S T . K I T T S

Bridgetown

B A R B A D O S

Charlotte
Amalie

S T . T H O M A S
P U E R T O R I C O

San Juan

Castries
S T . L U C I A

Bridgetown

B A R B A D O S

Philipsburg

St. John’s

S T . M A A R T E N

A N T I G U ASt. Croix
J O M F R U
Ø Y E N E

P U E R T O R I C O

San Juan

(RADIANCE-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn San Juan, Puerto Rico Avreise kl. 20:30

Man Til sjøs

Tir Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

Ons Castries, St. Lucia 08:00 17:00

Tor St. Johns, Antigua 08:00 17:00

Fre Philipsburg, St. Maarten 08:00 17:30

Lør St. Croix, Jomfruøyene (US) 07:00 17:30

Søn San Juan, Puerto Rico 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør San Juan, Puerto Rico Avreise kl. 20:30

Søn Charlotte Amalie, St. Thomas 08:00 18:00

Man St. Croix, Jomfruøyene (US) 08:00 17:30

Tir Basseterre, St. Kitts 08:00 17:00

Ons Roseau, Dominikanske republikk 08:00 17:00

Tor Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør San Juan, Puerto Rico 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør San Juan, Puerto Rico Avreise kl. 20:30

Søn Tortola, Jomfruøyene (Storbritannia) 08:00 17:30

Man Philipsburg, St. Maarten 08:00 17:30

Tir St. Johns, Antigua 08:00 17:00

Ons Castries, St. Lucia 09:00 17:00

Tor St. George’s, Grenada 08:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør San Juan, Puerto Rico 07:00

Priser fra 4.724 Priser fra 4.800 Priser fra 4.557

(RADIANCE-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

(RADIANCE-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

St. Johns, Antigua

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE
Start ditt cruise i hjertet av Karibien fra San Juan, eller begynn
ditt cruise eventyr fra fargerike Colon i Panama. Herfra vil våre
Radiance, Voyager og Vision-klasse skip gi deg en smak av
ekte Karibien og ta deg til de gyldne strendene på Barbados,
spenningen på Antigua og de frodige fjellskogene på Roseau
i Den dominikanske republikk.

ST. CROIX, JOMFRUØYENE (USA)
St Croix er den største av Jomfruøyene
med sine 135 km strender, vakre
utsiktspunkter og rike kultur. Øya er også
rik på historie med opplevelser nok for
store og små. Langs kystlinjen ligger
vindmøller, skolebygninger og kirker
på rekke og rad.

ROSEAU, DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK
Roseau er hovedstaden i Den dominikanske
republikk med en befolkning på mer enn
20,000. Byen har mange karakteristiske
hus av stein og treverk fra viktoriatiden,
som er smykket med overhengende
trebalkonger og dekorative utskjæringer.

CASTRIES, ST. LUCIA
St. Lucia er øyfarernes drøm - en liten
og frodig tropisk perle som fremdeles
er relativt ukjent. Det dramatiske
landskapet av frodige grønne åser, tett
regnskog, myke sandstrender og digre
bananplantasjer gjør den til en av de
meste praktfulle øyene. Utforsk de livlige
gatene i hovedstaden Castries. Denne
byen er breddfull av karibisk sjarm.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise
2010 May 23 Jun 6, 20 Jul 4, 18, Aug 1, 15, 29 Sep 12, 26 Oct 10, 24

Nov 7, 21
Avreise
2010 Jan 9, 23 Feb 6, 20 Mar 6, 20 Apr 3, 17

Avreise
2010 Jan 2, 16, 30 Feb 13, 27 Mar 13, 27 Apr 10
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Willemstad

Philipsburg

A N T I G U A

San Juan

Willemstad

Cartegena

Kralendijk

C U R A Ç A O

Castries
S T . L U C I A

Bridgetown

B A R B A D O S

St. John’s

S T . M A A R T E N

St. Croix
J O M F R U Ø Y E N E

( U S )

P U E R T O R I C O

Charlotte Amalie

Roseau
D O M I N I K A N S K E

R E P U B L I K K

S T .
T H O M A S

C U R A Ç A O

P U E R T O R I C O
San Juan

A R U B A
Oranjestad

Santa Marta

Colon
P A N A M A

C O L U M B I A

Oranjestad

V E N E Z U E L A

A R U B A
B O N A I R E

KARIBIEN SØRLIGE KARIBIEN

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Colon, Panama Avreise kl. 18:30

Man Cartagena, Colombia 10:30           21:30

Tir Santa Marta, Colombia 08:00 16:00

Ons Oranjestad, Aruba 10:15           21:30

Tor Willemstad, Curacao 08:00 18:00

Fre Kralendijk, Bonaire 07:00 16:00

Lør Til sjøs

Søn Colon, Panama 06:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn San Juan, Puerto Rico Avreise kl. 20:30

Man Til sjøs

Tir Bridgetown, Barbados 08:00 17:30

Ons Castries, St. Lucia 08:00 17:00

Tor St. Johns, Antigua 08:00 17:30

Fre Philipsburg, St. Maarten 08:00 17:30

Lør St. Croix, Jomfruøyene (US) 08:00 17:30

Søn San Juan, Puerto Rico 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Tor San Juan, Puerto Rico Avreise kl. 20:30

Fre Til sjøs

Lør Willemstad, Curaçao 08:00 18:00

Søn Oranjestad, Aruba 08:00 18:00

Man Til sjøs

Tir Roseau, Dominikanske republikk 08:00 17:00

Ons Charlotte Amalie, St. Thomas 08:00 18:00

Tor San Juan, Puerto Rico 06:00

Priser fra 4.344 Priser fra 3.942 Priser fra 5.051

(VISION-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

(VOYAGER-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

(RADIANCE-KLASSEN)

SØRLIGE KARIBIEN
7-NETTERS CRUISE

Sjarmerende Aruba På verdensarv listen; St. Lucia’s The Pitons Ved sjøkanten i Willemstad

ORANJESTAD, ARUBA
Aruba er bare 30 kilometer lang og 10
kilometer bred, og er velsignet med
solskinn nesten året rundt samt noen
av verdens mest fantastiske strender.
Oranjestad utforskes best til fots,
og en tur under palmene i denne livlige
hovedstaden vil avdekke en by full av
nederlandsk sjarm fra kolonitiden.

ST. JOHNS, ANTIGUA
St. Johns er den livlige hovedstaden
på Antigua - et fascinerende mylder
av trange gater som snor seg opp mot
de sølvglitrende spirene på St. Johns-
katedralen. Området nede ved sjøen har
en travel atmosfære, med et spennende
utvalg av barer og kafeer.

WILLEMSTAD, CURAÇAO
Arven etter Willemstads tidlige
innbyggere er tydelig når man seiler inn i
havnen, med en samling av fascinerende
bygninger i Nederlandsk koloni-stil.
Besøk Seaquarium Beach, hvor det flotte
Curaçao Sea Aquarium kan skilte med
hele 400 eksotiske arter av marine liv.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Avreise
2010 Nov 7, 21 Dec 5, 19
2011 Jan 2, 16, 30 Feb 13, 27 Mar 13, 27 Apr 10

Avreise
2010 Jan 3, 17, 31 Feb 14, 28 Mar 14, 28 Apr 11 Dec 12
2011 Jan 9, 23 Feb 6, 20 Mar 6, 20 Apr 3, 17

Avreise
2010 Apr 24 May 16, 30 Jun 13, 27 Jul 11, 25 Aug 8, 22 Sep 5, 19

Oct 3, 17, 31 Nov 14
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NORD- OG SØR-AMERIKA, ASIA OG DET SØRLIGE STILLEHAVET SIDE 54-63

Fra Bangkok til Brasil, få med deg eksotiske
opplevelser du aldri vil glemme i Asia, Nord- eller
Sør-Amerika eller det sørlige stillehav

EN SMAK AV
DET EKSOTISKE
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Singapore

M A L A Y S I A

Kuala Lumpur

T H A I L A N D

(VISION-KLASSEN)

ØYER I SØRØSTASIA
4-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Singapore Avreise kl. 17:00

2 Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia 07:00 17:00

3 Phuket, Thailand 13:00 22:00

4 Til sjøs

5 Singapore 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Singapore Avreise kl. 17:00

2 Til sjøs

3 Phuket, Thailand 08:00 20:00

4 Langkawi, Malaysia 07:00 16:00

5 Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia 07:00 17:00

6 Singapore 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Shanghai, Kina Avreise kl. 17:00

2 Til sjøs

3 Fukuoka, Japan 07:00 18:00

4 Busan, Sør Korea 10:00 20:00

5 Til sjøs

6 Shanghai, Kina 08:30

Priser fra 2.861 Priser fra 3.483 Priser fra 3.839

(VISION-KLASSEN)

SØRØSTASIAS KRYDDER
5-NETTERS CRUISE

(VISION-KLASSEN)

NORDØSTASIA
5-NETTERS CRUISE

Den forbudte by, Beijing, Kina

ASIA
4, 5 & 7-NETTERS CRUISES
Fra travle byer til tilbaketrukne strender, ta inn inntrykk og lyder fra
den Fjerne Østen og få et utvalg av eksotiske steder som for eksempel
Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Japan og Sør Korea.

PHUKET, THAILAND
Phuket er den største og mest populære
øya i Thailand, og består blant annet
av kritthvit strand og skinnende vann.
Opplev mye av historien og kulturen
mens du sitter på ryggen av en elefant,
eller lær deg å lage thailandsk mat på
et lokalt kokkekurs.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Malaysia hovedstad har en unik sjarm
som trekker mennesker fra alle kanter
av verden. Vandre rundt i byens livlige
gater, eller ta deg en tur på en av
de mange markedene for å kjøpe
lokale souvenirer.

SHANGHAI, KINA
Shanghai har mer enn 700 års historie,
og er kjent som "Paris of the Orient".
Ikke glem kamera, her kan du få flotte
bilder av byens skyskrapere, i tillegg til
den klassiske kinesiske arkitekturen.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Phuket

Singapore

M A L A Y S I A

Kuala Lumpur

T H A I L A N D

Phuket

Langkawi

Shanghai

K I N A

S Ø R K O R E A

J A P A N

FukuokaBusan

Avreise
2010 Jan 14 Nov 21, 25 Dec 9
2011 Jan 2, 6, 20

Avreise
2010 Jan 4, 9 Nov 29 Dec 4, 13, 18, 23*, 28*
2011 Jan 10, 15, 24

Avreise
2010 Mar 18*, 23* May 26, 31 Jun 5, 10, 15 Sep 26 Oct 13, 18

*Anløper Kagoshima i stedet for Fukuoka*Helligdagscruise
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NORD- OG SØR AMERIKA, ASIA & DET SØRLIGE STILLEHAVET ASIA

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Hong Kong, Kina Avreise kl. 17:00

2 Til sjøs

3 Hanoi (Halong Bay), Vietnam 07:00          19:00

4 Hue/Danang (Chan May), Vietnam 10:30 20:00

5 Sanya, Kina 07:00          14:00

6 Hong Kong, Kina 10:00

Dag Port of Call Ankomst Avreise

Søn Beijing (Tianjin), Kina Avreise kl. 18:00

Man Til sjøs

Tir Nagaski, Japan 11:00 20:00

Ons Kagoshima, Japan 07:00 17:00

Tor Fukuoka, Japan 09:00 22:00

Fre Busan, Sør Korea 07:00 16:00

Lør Til sjøs

Søn Beijing (Tianjin), Kina 06:00

Priser fra 3.343

Halong Bay

(VISION-KLASSEN)

OPPLEV INDOKINA
5-NETTERS CRUISE

Tianjin

S Ø R K O R E A

K I N A

(VISION-KLASSEN)

JAPAN & KOREA
7-NETTERS CRUISE

Fiskenett i Vietnam Tai Chi, Shanghai, Kina

HANOI, VIETNAM
Hanoi ligger på Unescos verdensarvliste,
og er absoultt verdt et besøk. Halong Bay
består av nesten 3000 øyer i Tonkin
golfen, der man kan nyte solen, bade i
det krystallklare vannet og spise god
og fersk sjømat.

BEIJING, KINA
Beijing ligger i nordre del av Kina, og er
en utrolig spennende by som har veldig
mye å by på. Attraksjoner som den
Kinesiske mur, og Tiananmen Square
er noe du bare må se. Dra ikke fra
Beijing før du har prøvd Peking and.

(VISION-KLASSEN)

ORIENTENS PERLER
7-NETTERS CRUISE

Anløpshavner kan variere

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Shanghai, Kina Avreise kl. 17:00

Man Til sjøs

Tir Til sjøs

Ons Kobe, Japan 07:00 18:00

Tor Fukuoka, Japan 12:00 22:00

Fre Busan, Sør Korea 08:00 17:00

Lør Til sjøs

Søn Shanghai, China 09:00

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

K I N A

V I E T N A M
Sanya

Danang

Hong Kong
J A P A N

Busan
Fukuoka

Nagasaki

Kagoshima

K I N A

J A P A N

S Ø R K O R E A

Busan Fukuoka

Kobe

Shanghai

Avreise
2010 Feb 20 Nov 4
2011 Feb 24 Mar 6

Avreise 2010
2010 Aug 1, 8, 15, 22, 29 Sep 5

Avreise 2010
Mar 28 Apr 4, 11, 18 Jun 20, 27 Jul 4, 11, 18 Sep 19

Anløpshavner kan variere

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1                Hong Kong, Kina Avreise kl. 18:00

2 Kaohsiung, Taiwan 13:00 20:00

3 Hualien, Taiwan 09:00 18:00

4 Taipei (Keelung), Taiwan 07:00 21:00

5 Til sjøs

6 Hong Kong, Kina 07:00

Priser fra 3.504

(VISION-KLASSEN)

DET BESTE AV TAIWAN
5-NETTERS CRUISE

K I N A

T A I W A N

Hong Kong

Keelung

Hualien

Kaohsiung

Avreise
2010 Feb 15, 25 Mar 8 Oct 30 Nov 9
2011 Feb 19 Mar 1, 11

Rekkefølgen på anløpshavner og klokkeslett kan variere.
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Santos

B R A S I L

(VISION-KLASSEN)

SØR AMERIKA
3-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Lør Buzios, Brasil 10:00 20:00

Søn Til sjøs

Man São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Man São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Tir Til sjøs

Ons Buzios, Brasil 10:00 20:00

Tor Ilha Grande, Brasil 08:00 18:00

Fre São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Man Til sjøs

Tir Buzios, Brasil 10:00 20:00

Ons Ilha Grande, Brasil 08:00 18:00

Tor Ilhabela, Brasil 10:00 20:00

Fre Til sjøs

Lør São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Priser fra 2.840 Priser fra 3.453 Priser fra 5.130

(VISION-KLASSEN)

SØR-AMERIKA
4-NETTERS CRUISE

(VISION-KLASSEN)

SØR-AMERIKA – BRASIL
6-NETTERS CRUISE

Opplev karneval-tiden i Brasil

SØR-AMERIKA
3-7 NETTERS CRUISE
Spill golf, nyt en dag i spaet eller bare slapp av med en deilig, kjølende
cocktail ombord våre Vision-klasse skip mens vi frakter deg videre på
ditt cruise eventyr. Turen går til nydelige strender og pulserende
liv i Brasil, fra Sao Paulo til Salvador De Bahia.

SÃO PAULO (SANTOS), BRASIL
SomBrasils mest moderne og kosmopoliske
by har São Paulo noe å tilby alle; fantastisk
mat, flotte museer og gallerier, nydelige
strender og mye mer. Få med deg det
berømte Jardin området som er sentrum
for São Paulos sosiale scene. Denne
moderne og pulserende byen har en
fantastisk kystlinje, et yrende natteliv
og førsteklasses restauranter.

BUZIOS, BRASIL
En av Brasils mest sjarmerene strandbyer
nær Rio de Janeiro byr på førsteklasses
shopping muligheter, restauranter, flotte
strender og et ubegrenset utvalg av
vannsport aktiviteter. Benytt tiden til å
rusle gjennom de mange brostensgatene
i denne sjarmerende byen. Fra å være
en liten fiskerlandsby har Buzios nå blitt
en eksklusiv og fasjonabel strand og
bade-destinasjon.

ILHA GRANDE, BRASIL
Utenfor sørkysten av Rio de Janeiro
ligger den største øya langs Brasils
grønne kyst; Ilha Grande. Øya tilbyr
attraktive, øde strender og er et paradis
for eventyrere med sine regnskoger i
fjellene fulle av spennende turstier og
fossefall. Denne “store øya” er et natur
reservat i dag og har et vell av laguner
og fiskerlandsbyer du kan oppdage.

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

Buzios

Santos

B R A S I L

Buzios

Ilha Grande

Santos

B R A S I L

Buzios

Ilha Grande
Illhabela

Avreise
2009 Des 11, 17
2010 Jan 15, 29 Feb 5, 19, 26 Mar 12, 26

Avreise
2010 Jan 4, 18* Feb 1, 8*, 22 Mar 1*, 15

*Et tilsvarende cruise stopper ved Ilhabela isteden for Ilha Grande.

Avreise
2010 Jan 3, 17, 31 Feb 28 Mar 14
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Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Lør Ilha Grande, Brasil 08:00 17:00

Søn Til sjøs

Man Salvador De Bahia, Brasil 10:00 20:00

Tir Til sjøs

Ons Buzios, Brasil 10:00 20:00

Tor Ilhabela, Brasil 10:00 20:00

Fre São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Priser fra 6.449

(VISION-KLASSE)

SØR-AMERIKA
7-NETTERS CRUISE

Santos

B R A S I L

Buzios

Salvador De Bahia

Ilha Grande
Illhabela

Avreise
2009 Des 20
2010 Jan 8, 22 Feb 12* Mar 5, 19, 29

*Rekkefølgen på anløpshavner varierer

NORD- OG SØR-AMERIKA, ASIA & DET SØRLIGE STILLEHAVET SØR-AMERIKA

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Søn Til sjøs

Man Buenos Aires, Argentina 20:00

Tir Buenos Aires, Argentina 21:00

Ons Mantevideo, Uruguay 09:00 18:00

Tor Punta Del Este, Uruguay 08:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør Ilhabela, Brasil 10:00 18:00

Søn São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Priser fra 6.920

(VISION-KLASSE)

SØR-AMERIKA
8-NETTERS CRUISE

Buenos Aires Eksotisk dyreliv Besøk Montevideo, hovedstaden i Uruguay

BUENOS AIRES, ARGENTINA
Argentinas hovedstad er så sterkt
påvirket av europeisk kultur at den blir
kalt for “Sør-Amerikas Paris”. Buenos
Aires byr på et bredt spekter av
sightseeing-muligheter; fra Evita muséet
på Plaza de Mayo til det fasjonable
Recoleta-kvartalet med eksklusive
butikker og restauranter.

MONTEVIDEO, URUGUAY
Montevideo, den sjarmerende og
kosmopoliske hovedstaden i Uruguay,
har noe å by på for alle; hvite
sandstrender, historiske bygninger,
interessante tradisjoner fra kolonitiden
og det livlige havnemarkedet Mercado
del Puerto.

PUNTA DEL ESTE, URUGUAY
Denne lille, avslappende halvøya som er
omringet på tre kanter av Atlanterhavet
er ideell for utforskning til fots.
Besøkende til Punta del Este får oppleve
et vakkert landskap og fantastiske, rene
hvite strender. Benytt anledningen til
å smake litt lokale retter og nyt
shopping i verdensklasse.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Buenos Aires

U R U G U A Y

B R A S I L

A R G E N T I N A

Santos

Mantevideo

Ilhabela

Punta Del Este

Avreise
2010 Jan 9, 23 Feb 20 Mar 6

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00

Søn Til sjøs

Man Buenos Aires, Argentina 20:00

Tir Buenos Aires, Argentina 21:00

Ons Mantevideo, Uruguay 09:00 18:00

Tor Punta Del Este, Uruguay 07:00 15:30

Fre Til sjøs

Lør São Paulo (Santos), Brasil 07:00

Priser fra 7.530

(VISION-KLASSE)

KARNEVAL I SØR-AMERIKA
7-NETTERS CRUISE

Buenos Aires

U R U G U A Y

B R A S I L

A R G E N T I N A

Santos

Mantevideo
Punta Del Este

Avreise
2010 Feb 13ˆ
2011 Mar 4*

*Vision of the Seas karneval cruise.
ˆEt tilsvarende cruise reiser 6 Feb
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N O V A
S C O T I A

M A I N E

M A S S A C H U S E T T S

Bar Harbour
Halifax

Boston

Portland

Saint John

C A N A D A

U N I T E D S T A T E S
O F A M E R I C A

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Lør Boston, Massachussetts Avreise kl. 17:00

Søn Portland, Maine 07:00 19:00

Man Bar Harbour, Maine 07:00 19:00

Tir Saint John, New Brunswick 07:00 17:30

Ons Til sjøs

Tor Halifax, Nova Scotia 09:00 18:00

Fre Til sjøs

Lør Boston, Massachussetts 06:00

Priser fra 5.511

(RADIANCE-KLASSEN)

CANADA & NEW ENGLAND
7-NETTERS CRUISE

Avreise
2010 Sep 18, 25 Okt 2, 9, 16*, 23

*Anløper Rockland, Maine i stedet for Bar Harbour, Maine

Boston

Bar Harbour

C A N A D A

N O V A
S C O T I A

M A I N E

M A S S A C H U S E T T S

M A R Y L A N D

N O V A
S C O T I A

M A I N E

M A S S A C H U S E T T S

Bar Harbour

Baltimore

Halifax

Portland

Saint John
Halifax

Boston

Portland

Saint John C A N A D A

Cape Liberty

(VOYAGER-KLASSEN)

CANADA & NEW ENGLAND
9-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Tor Cape Liberty, Bayonne, New Jersey Avreise kl. 17:00

Fre Til sjøs

Lør Portland, Maine 09:00 18:00

Søn Bar Harbour, Maine 07:00 17:00

Man Saint John, New Brunswick 07:00 15:00

Tir Halifax, Nova Scotia 09:30 18:30

Ons Til sjøs

Tor Boston, Massachusetts 07:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 08:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Tor Baltimore, Maryland Avreise kl. 16:00

Fre Til sjøs

Lør Portland, Maine 10:00 19:00

Søn Bar Harbour, Maine 07:00 18:00

Man Saint John, New Brunswick 07:00 16:00

Tir Halifax, Nova Scotia 09:00 18:00

Ons Til sjøs

Tor Boston, Massachusetts 08:00 17:00

Fre Til sjøs

Lør Baltimore, Maryland 07:00

Priser fra 6.246Priser fra 7.339

(VISION-KLASSEN)

NEW ENGLAND & CANADA
9-NETTERS CRUISE

Hundekjøring i Nova Scotia

NORD OG SØR
AMERIKA
7, 9 & 11 NETTERS CRUISE
Nyt Bermudamed dets sjarmerende pastellfargede hus og utrolige strender,
omkranset av det vakre havet og den gammeldagse kolonistilen.
Reis til vakre Mexico for å oppleve et land full av historie, og seil gjennom
Panamakanalen og til flotte destinasjoner i Karibien.

PORTLAND, MAINE
Portland ligger på sørkysten av Maine,
og er en sjarmerende og moderne by.
Den har også et hint av historisk
arkitektur, og er kjent for å være både
livlig og vennlig.

BAR HARBOUR, MAINE
Det er lett å se Bar Harbour fra havet,
det er klipper og store stener som har
formet dette stedet. Dra på hvalsafari
eller kjør opp på Cadillac Mountain
for se den utrolige utsikten.

HALIFAX, NOVA SCOTIA
Når skipet legger til havn, blir du ønsket
velkommen til Halifax, den største byen
i Nova Scotia, av en sekkepipeblåser.
Peggys Cove, Citadel Hill og Acadian
Country er bare noen av severdighetene
som du bør få med deg når du
kommer hit.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise
2010 Sep 2, 16, 30 Okt 14

Avreise
2010 Aug 12 Sep 9, 23 Okt 7

Avreise 19.juni, 8.netter, stopper ikke på Bar Harbour.
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Cartagena
P U E R T O R I C O

Colon

Mazatlan

Ixtapa
Manzanillo

Mazatlan

U N I T E D S T A T E S
O F A M E R I C A

P A N A M A

A R U B A
Oranjestad

G R A N D
C A Y M A N

F L O R I D A

George Town
Cabo San

Lucas

C O L U M B I A

Puerto Vallarta

Acapulco

San Diego

Puerto Limon

Fort LauderdaleM E X I C O

C A L I F O R N I A
C A L I F O R N I A

Cabo San
Lucas

U N I T E D S T A T E S
O F A M E R I C A

Puerto Vallarta

Los Angeles

M E X I C O

NORD- OG SØR-AMERIKA, ASIA & DET SØRLIGE STILLEHAVET NORD- OG SØR-AMERIKA

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Søn Los Angeles, California Avreise kl. 17:00

Man Til sjøs

Tir Cabo San Lucas, Mexico 09:30 18:00

Ons Mazatlan, Mexico 08:00 17:30

Tor Puerto Vallarta, Mexico 08:00 19:00

Fre Til sjøs

Lør Til sjøs

Søn Los Angeles, California 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Man San Diego, California Avreise kl. 17:00
Tir Til sjøs
Ons Cabo San Lucas, Mexico 10:00 19:00
Tor Mazatlan, Mexico 08:00 17:00
Fre Puerto Vallarta, Mexico 08:00 18:00
Lør Til sjøs
Søn Acapulco, Mexico 08:00 18:00
Man Ixtapa (Zihuatanejo), Mexico 08:00 17:00
Tir Manzanillo, Mexico 07:00 17:00
Ons Til sjøs
Tor Til sjøs
Fre San Diego, California 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Man Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Oranjestad, Aruba 07:00 15:00
Fre Cartagena, Columbia 12:00 19:00
Lør Til sjøs
Søn Colon, Panama 08:00 18:00
Man Puerto Limon, Puerto Rico 07:00 19:00
Tir Til sjøs
Ons George Town, Grand Cayman 07:00 18:00
Tor Til sjøs
Fre Fort Lauderdale, Florida 07:00

Priser fra 4.868 Priser fra 5.399 Priser fra 7.055

(VOYAGER-KLASSEN)

MEXICANSKE RIVIERA
7-NETTERS CRUISE

(RADIANCE-KLASSEN)

MEXICANSKE RIVIERA
11-NETTERS CRUISE

(RADIANCE-KLASSEN)

DET ULTIMATE KARIBIEN
& PANAMA 11-NETTERS CRUISE

Den imponerende kystlinjen til Cabo San Lucas Utforsk Panamakanalen Mexico’s spektakulære Chitzen Itza

CARTAGENA, COLOMBIA
Denne gamle byen er full av sjarm fra
kolonitiden, med fargerike hus, balkonger
fulle av blomster og koselige bakgater.
Ta en spasertur i de smale gatene i denne
fascinerende og tradisjonsrike byen.

ACAPULCO, MEXICO
Du glemmer aldri det første synet av
Acapulco-bukten, omringet av myke og
hvite sandstrender og hvitkalkede villaer.
Slapp av på en av utendørskafeene i
Zocalo, i sentrum av byen, hvor de
fastboende samles for å sladre og lytte
til musikk fra orkesterplass. Og du kan
ikke besøke Acapulco uten å stoppe
for å se på de berømte og dristige
klippehopperne i La Quebrada.

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
Grand Cayman er selve juvelen blant
reisemålene i Karibien. Hovedstaden
George Town er berømt for Seven Mile
Beach, enstemmig erklært som en av
verdens beste strender med et fantastisk
tilbud av ulike former for vannsport.
Ta en snorkletur til Stingray City, hvor
de fredelige rokkene samles på en
sandgrunne for å bli matet og klappet.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Avreise
2010 May 2, 9, 16, 23, 30 Jun 6, 13, 20, 27 Jul 4, 11, 18, 25 Aug 1, 8, 15, 22, 29

Sep 5, 12, 19, 26 Okt 3, 10, 24, 31 Nov 7, 14, 21, 28 Des 5, 12
2011 Jan 2, 9, 16, 23, 30 Feb 6, 13, 20, 27 Mar 6, 13, 20, 27 Apr 3, 10, 17, 24

Avreise
2010 Jan 11 Mar 22 Apr 12

Avreise
2010 Nov 22 Des 13
2011 Jan 3, 24 Feb 14 Mar 7, 28 Apr 18

Lignende 9- og 10 netters cruise er tilgjengelig
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A U S T R A L I A

T A Z M A N I A

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Tor Sydney, Australia Avreise kl. 17:00

Fre Til sjøs

Lør Melbourne, Australia 07:00 19:00

Søn Burnie, Tasmania 10:00 17:00

Man Hobart, Tasmania 12:00

Tir Hobart, Tasmania 18:00

Ons Til sjøs

Tor Sydney, Australia 06:00

Priser fra 14.026

(VISION-KLASSEN)

AUSTRALIA OG TASMANIA
7-NETTERS CRUISE

Avreise
2011 Feb 17

Hobart

Burnie

Melbourne

Sydney

Port Douglas

Airlie Beach

Cairns
Townsville

A U S T R A L I A

Brisbane

Willis Island

Sydney

A U S T R A L I A N E W
C A L E D O N I A

(VISION-KLASSEN)

AUSTRALIA & BARRIER REEF
11-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

1 Sydney, Australia Avreise kl. 18:30
2 Til sjøs
3 Til sjøs
4 Airlie Beach, Queensland, Australia 08:00 17:00
5 Cairns (Yorkey’s Knob), Australia 08:00 19:00
6 Port Douglas, Australia 08:00 18:00
7               Willis Island (Til sjøss), Australia 12:00 14:00
8               Townsville, Australia 08:00 17:00
9 Til sjøs
10 Brisbane, Australia 09:00 18:00
11 Til sjøs
12 Sydney, Australia 06:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Man Sydney, Australia Avreise kl. 17:00
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Noumea, New Caledonia 08:00 18:00
Fre Lifou, Loyalty Islands 08:00 17:00
Lør Vila, Vanuatu 08:00 18:00
Søn Ouvea (Wadrilla), Loyalty Islands 08:00 17:00
Man Isle Of Pines, New Caledonia 08:00 17:00
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Sydney, Australia 06:00

Priser fra 7.153Priser fra 5.910

(VISION-KLASSEN)

SØRLIGE STILLEHAV
10-NETTERS CRUISE

Regnskog i Australia

AUSTRALIA &
NEW ZEALAND
7-18 NETTERS CRUISE
Fåmeddeg surferne påBondi Beach, naturen påWillis Island eller opplev
frodig regnskogogunike landskapmedyrendedyreliv påNewZealand.

BAY OF ISLANDS, NEW ZEALAND
Bay of Islands ligger i Northland
regionen på nord-øya, og er ikke bare
internasjonalt kjent for sitt hav-fiske men
også for sin skjønnhet og spektakulære
landskap. Den 16 km lange bukten består
av 144 øyer med et yrende dyreliv
bestående av blant annet pingviner, hval
og delfiner.

BRISBANE, QUEENSLAND
Australias tredje største by har en
avslappet atmosfære. Benytt tiden til å
besøke gallerier i verdens-klasse, nyt
kafé-livet, sol deg i SouthBank eller
delta på et av de mange utendørs
eventyrene som er tilgjengelig.

AIRLIE BEACH, QUEENSLAND
Airlie Beach er et populært
utgangspunkt for turer ut til de berømte
Whitsunday øyene på det store barriere
revet. Stedet er populært blant turiser så
vel som lokalbefolkningen. En liten, men
vakker strand som har noe å tilby alle;
eventyr, action, komfort og avslapning.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Avreise 2010 Oct 28 2011 Mar 27

Et tilsvarende cruise går 20 Nov 2010.

Avreise
Dec 18*, 27

*Tilsvarende 9-netters cruise er tilgjengelig på denne datoen.

Sydney

Noumea
Lifou

Isle Of Pines

Vila Wadrilla
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HOBART, TASMANIA
Når du besøker Tasmanias hovedstad må
du sørge for å få med deg varehusene
langs havnen fra tidlig 19-hundretall.
Salamanca Place er virkelig vakker - ta en
rusletur i havneområdet eller sitt på den
åpne plassen og nyt en bedre middag
under parasollene. Ikke langt unna finner
du Mount Wellington, eller de fine
vinprodusentene i Coal Valley.

SYDNEY, AUSTRALIA
Sydney er ikke bare Australias største by,
men også den eldste. Besøk de
verdenskjente surfe strendene og
sandfylte buktene. Seil med en yacht
under Harbour Bridge, ta en svømmetur
fra Bondi Beach eller iaktta folkelivet
mens du nyter lokale retter på en av de
mange livlige kaféene.

Napier

Auckland

Dunedin
Doubtful Sound

Tauranga

White
Island

Wellington

N E W
Z E A L A N D

Bay of Islands

Christchurch
Milford Sound

Dusky Sound

Sydney

A U S T R A L I A

NORD- OG SØR-AMERIKA, ASIA & DET SØRLIGE STILLEHAVET AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
1 Sydney, Australia Avreise kl. 17:00
2 Til sjøs
3 Til sjøs
4 Auckland, New Zealand 12:00 12:00
5 Bay of Islands, New Zealand 09:00 18:00
6 Tauranga, New Zealand 07:00 18:00
7 Scenic Cruise Volcanic White Island
8 Napier, New Zealand 11:00 18:00
9 Wellington, New Zealand 09:00 18:00
10 Christchurch, New Zealand 07:00 18:00
11 Dunedin, New Zealand 07:00 17:00
12 Dusky Sound, New Zealand* 08:00 09:00
12 Doubtful Sound, New Zealand* 11:30 12:30
12 Milford Sound, New Zealand* 16:30 17:30
13 Til sjøs
14 Til sjøs
15 Sydney, Australia 06:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Ons Perth (Fremantle), Australia Avreise kl. 18:30
Tor Bunbury, Australia 07:00 16:00
Fre Albany, Australia 08:00 18:00
Lør, Søn Til sjøs
Man Adelaide, Australia 07:00 18:00
Tir Til sjøs
Ons Melbourne, Australia 07:00 17:00
Tor Burnie, Tasmania 08:00 16:00
Fre Hobart, Tasmania 10:00 20:00
Lør, Søn Til sjøs
Man Milford Sound, New Zealand 08:00 09:00
Man Doubtful Sound 12:00 13:30
Man Dusky Sound 04:30 17:30
Tir Dunedin, New Zealand 08:00 18:00
Ons Christchurch,New Zealand 07:00 18:00
Tor Wellington, New Zealand 07:00 16:00
Fre, Lør Til sjøs
Søn Sydney, Australia 06:00

Priser fra 10.708 Priser fra 15.014

(VISION-KLASSEN)

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
14-NETTERS CRUISE

(VISION-KLASSEN)

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
18-NETTERS CRUISE

Vakkert landskap i Milford Sound Krystallklart vann i New Caledonia Et arkitektonisk vidunder; opera huset i Sydney

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

Avreise 2010 Dec 4 2011 Jan 25 Avreise 2011 Mar 6

Et tilsvarende 18-netters cruise går 15 Mar 2010.*Alle destinasjoner besøkes på samme dag.

UTVID FERIEN MED EN
CRUISE TOUR
Hvorfor ikke utvide ferien og oppleve
mer av Australia eller New Zealand
med våre Cruisetours?

Vi har et utvalg av 5 og 6-netters
Cruisetours tilgjengelige, som gir deg
muligheten til å oppleve enda flere
høydepunter, vakker natur og unikt
dyreliv. I prisen på din Cruisetour er hotell
av meget høy standard, transport
og aktiviteter inkludert.

Reiseruten i Australia inkluderer
høydepunkter som:

• en tur til Ayers Rock
• et tur ut på det store Barriere revet
med katamaran

• sightseeing i Sydney

Reiseruten i New Zealand inkluderer
høydepunkter som:

• Sightseeing i Rotorua og besøk
hos vinprodusent

• Maori middag og konsert
• Båttur på Milford Sound

For mer informasjon om våre Cruisetours
samt hoteller i Australia, New Zealand
eller andre destinasjoner, kontakt oss
eller les mer på www.royalcaribbean.com

Sydney

Albany

Bunbury

Burnie

Adelaide

Dunedin

Doubtful Sound

Melbourne

Wellington

N E W
Z E A L A N D

Christchurch
Dusky Sound

Fremantle

A U S T R A L I A

Hobart
Milford Sound
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T E X A S

K A N A R I Ø Y E N E

Barcelona

Cartagena

La Palma

Funchal

S P A N I A

Galveston Nassau

B A H A M A S

Barcelona

Tenerife

I T A L I A

F L O R I D A

Fort Lauderdale

S P A N I A

F R A N K R I K E

K A N A R I Ø Y E N E

Málaga
Cartagena

Marseilles

Civitavecchia

Avreise 2010 Sep 4

(VOYAGER-KLASSEN)

TRANSATLANTISK
VESTOVER 14-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Søn Roma (Civitavecchia), Italia Avreise kl. 17:00
Man Provence (Marseilles), Frankrike 11:00 20:00
Tir Barcelona, Spania 08:00 18:00
Ons Cartagena, Spania 10:00 17:00
Tor Málaga, Spania 07:00 17:00
Fre Til sjøs
Lør Tenerife, Kanariøyene 09:00 17:00
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Til sjøs
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Fort Lauderdale, Florida 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Søn Barcelona, Spania Avreise kl. 18:00
Man Cartagena, Spania 10:00 17:00
Tir Til sjøs
Ons Madeira (Funchal), Portugal 12:00 18:00
Tor La Palma, Kanariøyene 08:00 16:00
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Nassau, Bahamas 07:00 17:00
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Galveston, Texas 07:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Lør Harwich, England Avreise kl. 17:00
Søn Paris, Normandy (Le Havre), Frankrike 07:00 21:00
Man Cherbourg, Frankrike 07:00 15:00
Tir Cork, Irland 09:00 16:00
Ons Til sjøs
Tor Til sjøs
Fre Akureyri, Island 07.00 14:30
Lør Reykjavik, Island 09:00 16:00
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir St. John’s, Newfoundland 13:00 20:00
Ons Til sjøs
Tor Sydney, Nova Scotia 07:00 19:00
Fre Til sjøs
Lør Boston, Massachusetts 06:00

Priser fra 6.598 Priser fra 6.543 Priser fra 9.660

(VOYAGER-KLASSEN)

TRANSATLANTISK
VESTOVER 14-NETTERS CRUISE

(RADIANCE-KLASSEN)

TRANSATLANTISK
VESTOVER 14-NETTERS CRUISE

Krystallklart vann på Tenerife

TRANSATLANTISK
14-NETTERS CRUISE
Kryss Atlanteren på et fantastisk cruise ombord et Freedom, Voyager,
Radiance eller Vision-klasse skip. Svøm i havet utenfor Kanariøyene,
shop alt du orker i Lisboa, Cadiz eller Marseilles eller sug til deg de
mange inntrykkene i Brasil.

MADEIRA, PORTUGAL
Også kjent som Perlen i Atlanterhavet.
Madeira er en vakker destinasjon, med
dramatiske klipper, myke daler og koselige
landsbyer. Øya har et behagelig klima, så
sørg for at du tilbringer mye tid utendørs
og få med deg den vakre floraen.

SEVILLA, SPANIA
Sevilla er en vakker by med en livlig og
pulserende atmosfære. Her er flamenco,
tyrefekting og fiesta en del av livet. Sørg
for å besøke gamlebyen og Giralda tårnet,
som ble bygget helt tilbake i 1248 da
maurerne erobret byen.

PONTA DELGADA, AZORENE
Ved sørkysten av Sao Miguel kan du få
med deg vakre Ponta Delgada med
innsjøer i vulkaniske kratere og varme
kilder. På en kjøretur langs kysten kan
man få med seg de mange imponerende
kirkene og klosterne.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen endre seg daglig. Finn dagens beste
pris på www.royalcaribbean.no / www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

M A S S A C H U S E T T S

N E W F O U N D L A N D

Boston

Sydney

St. John’s

Reykjavik
Akureyri

I S L A N D

Le Havre
F R A N K R I K E

I R L A N D
E N G L A N D

HarwichCork

Cherbourg

Avreise 2010 Oct 23 Avreise 2010 Nov 7
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B R A S I L

Madeira

S P A N I A

Tenerife

Salvador De Bahia

Sao Paulo
Rio De Janeiro

Barcelona

K A N A R I Ø Y E N E

La Palma

Et tilsvarende cruise er tilgjengelig med Vision of the Seas.

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Lør São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00
Søn Rio De Janeiro, Brasil 08.00 17.00
Man Til sjøs
Tir Salvador De Bahia, Brasil 08.00 17.00
Ons Til sjøs
Tor Til sjøs
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Tenerife, Kanariøyene 07.00 17.00
Ons Madeira (Funchal), Portugal 07.00 17.00
Tor Til sjøs
Fre Til sjøs
Lør Barcelona, Spania 06.00

Priser fra 7.866

(VISION-KLASSEN)

TRANSATLANTISK
ØSTOVER 14-NETTERS CRUISE

Rio De Janeiro

Lisbon

B R A S I L

P O R T U G A L

Funchal

Salvador De Bahia

Santos

Cadiz

S P A N I A

K A N A R I Ø Y E N E
Tenerife

Avreise 2010 Apr 5

Et tilsvarende cruise er tilgjengelig med Splendour of the Seas.

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Man São Paulo (Santos), Brasil Avreise kl. 17:00
Tir Rio De Janeiro, Brasil 08:00 18:00
Ons Til sjøs
Tor Salvador De Bahia, Brasil 09:00 18:00
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Til sjøs
Man Til sjøs
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Tenerife, Kanariøyene 08:00 17:30
Fre Madeira (Funchal), Portugal 09:00 18:00
Lør Til sjøs
Søn Sevilla (Cadiz), Spania 07:00 15:00
Man Lisbon, Portugal 05:00

Priser fra 7.873

(VISION-KLASSEN)

TRANSATLANTISK
ØSTOVER 14-NETTERS CRUISE

Lisbon
A Z O R E N E

F L O R I D A

Fort Lauderdale

Ponta Delgado

Vigo

Southampton

Funchal

E N G L A N D

S P A N I A

P O R T U G A L

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Søn Fort Lauderdale, Florida Avreise kl. 17:00
Man Til sjøs
Tir Til sjøs
Ons Til sjøs
Tor Til sjøs
Fre Til sjøs
Lør Til sjøs
Søn Ponta Delgada, Azorene 07:00 17:00
Man Til sjøs
Tir Madeira (Funchal), Portugal 07:00 17:00
Ons Til sjøs
Tor Lisboa, Portugal 07:00 16:00
Fre Vigo, Spain 09:00 16:00
Lør Til sjøs
Søn Southampton, England 05:30

Priser fra 7.850

(FREEDOM-KLASSEN)

TRANSATLANTIC
EASTBOUND 14 NIGHT CRUISE

Salvador De Bahia, Brasil Regnskog i Brazil Santiago de Compostela i Vigo, Spania

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro er en av verdens vakreste
byer der den ligger med den mest
utrolige bakgrunnen. Den 36 meter høye
Kristus-statuen er i seg selv et syn du
aldri vil glemme. For å få den mest
uforglemmelige utsikten over Rio, bør du
ta tannhjulsbanen opp til toppen av
Corcovado, gjennom regnskogen til
foten av den berømte statuen.

BARCELONA, SPANIA
Ta en rusletur langs Las Ramblas, byens
berømte hovedgate, utforsk det
brostenslagte gotiske kvarteret eller
besøk Gaudis uferdige mesterverk
Sagrada Familia. Ta en tur i Gaudis park
Güell, en fantastisk oase av planter, trær
og bygninger.

REYKJAVIK, ISLAND
Hovedstaden på Island er en livlig by
omringet av et fascinerende og vakkert
landskap. Island har mye interessant å
by på; fjorder, varme kilder, innsjøer og
laguner. Et deilig varmt bad i den
berømte blå lagunen må oppleves!

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter og
avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer. Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men kan endres avhengig
av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81. Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

NORD- OG SØR-AMERIKA, ASIA & DET SØRLIGE STILLEHAVET TRANSATLANTISK

Avreise 2010 Mar 20 Avreise 2010 Apr 11
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Hvalsafari i Alaska

STORSLÅTT NATUR
Uberørt villmark med imponerende fjell, praktfulle
isbreer og overveldende fjorder - Alaska er rik på
historie og gamle tradisjoner.

FINN DAGENS BESTE PRIS PÅ
www.royalcaribbean.no eller
www.royalcaribbean.dk
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San Diego

U S A

Sitka

ALASKA
Reis til Alaska, og opplev fantastisk
dyreliv og utrolig landskap. Våre
cruise til Alaska tar deg med på en
reise der du kan se ørnene seile blant
fjelltoppene, og hvalene som viser
seg frem fra sin beste side. Mange
spennende reisemål, fullpakket
av historie og gamle tradisjoner,
gjør Alaska cruisene til en
oppdagelsesreise.

VANCOUVER, BRITISH COLOUMBIA
Vancouver har et av de mildeste klimaene
i Canada, så her kan du bruke dagen
din på å nyte de grønne og frodige
Butchart hagene, eller gå på vinsmaking i
Okanagan Valley. Vancouver er omringet
av vann på tre sider, og ligger i
nærheten av Coast Mountain.

SKAGWAY, ALASKA
Besøk Trail of’98 historiske museum, som
huser den flotte samligen av effekter fra
det store gullrushets tid. Og glem ikke å
prøv White Pass & Yukon ruten!

HUBBARD-ISBREEN, ALASKA
Hubbard-isbreen i nordenden av Yakutat
Bay er hele 10 kilometer bred og er
dermed Alaskas lengste isfront. Noen
ganger blir et lite isflak hentet om bord
for å brukes til borddekorasjoner,
skulptur eller som is i drinker.

SEWARD, ALASKA
Seward er et av Alaskas eldste og
vakreste samfunn og ligger i enden av
Resurrection Bay på Kenai-halvøya.
Seward er kjent som “porten” til Kenai
Fjords nasjonalpark, og det historiske
sentrumsdistriktet har massevis av
pittoreske butikker og kunstgallerier.
Besøk Alaska Sea Life Centre, og vær
med på marinbiologene når de studerer
skilpadder, sjøløver, sjøotre, sel, fisk og
annet marint dyreliv i sitt naturlige miljø,
eller vandre langs skogsstiene for å se
den praktfulle Exit-isbreen.

UTFORSK MER AV ALASKA
Hvorfor ikke kombinere Alaska-cruiset
med en av våre spennende cruise-utflukter?
Dra på eventyr på land langt inn i Alaskas
hjerte, og opplev enda mer fascinerende
villmark og dyreliv. Ta kontakt med
reisebyrå eller gå til www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk for å få
mer informasjon om utflukter i Alaska,
Rocky Mountains i Canada, Europa
og Australia.

HØYDEPUNKTER

Fra-priser er kun veiledende. Prisene er flytende, derfor kan prisen
endre seg daglig. Finn dagens beste pris på www.royalcaribbean.no
/ www.royalcaribbean.dk eller ved å ta kontakt med et reisebyrå.

Alle prisene i denne katalogen er “fra-priser” per person i norske kroner og basert på
at to personer deler lugar i billigste kategori i lavsesong. Prisene inkluderer skatter
og avgifter. Prisene varierer etter tilbud og etterspørsel. Fly tilkommer.
Alle reiseruter, datoer og priser var korrekte ved trykking av denne katalogen, men
kan endres avhengig av tilgjengelighet. Fullstendige vilkår ser du på side 78-81.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

HURTIGVEILEDNING
• Hva er inkludert – side 8-9
• Tilbud etter skipsklasse – side 24-25
• Bestillingsvilkår – side 78-81

ALASKA

(VISION-KLASSEN)

SAWYER-ISBREEN I ALASKA
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre Seattle, Washington Avreise kl. 16:00

Lør Alaska Inside Passage (Til sjøs)

Søn Juneau, Alaska 11:00 20:00

Man Skagway, Alaska 07:00 20:30

Tir Tracy Arm Fjord 07:00 12:00
(Sawyer-isbreen), Alaska

Ons Til sjøs

Tor Victoria, British Columbia 09:00 18:00

Fre Seattle, Washington 06:00

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre Vancouver, British Columbia Avreise kl. 17:00

Lør Alaska Inside Passage

Søn Ketchikan, Alaska 07:00 15:00

Man Icy Strait Point, Alaska 08:00 21:00

Tir Juneau, Alaska 07:00 20:30

Ons Skagway, Alaska 07:00 17:00

Tor Hubbard-isbreen (Til sjøs) 07:00 11:00

Fre Seward, Alaska 03:00

Priser fra 5.351 Priser fra 5.051

(RADIANCE-KLASSEN)

ALASKA NORDGÅENDE
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise

Fre Seward, Alaska Avreise kl. 21:00

Lør Hubbard-isbreen (Til sjøs) 14.00 18.00

Søn Juneau, Alaska 09.00 21.00

Man Skagway, Alaska 07.00 20.30

Tir Icy Strait Point, Alaska 07.00 15.00

Ons Ketchikan, Alaska 09.00 18.00

Tor Alaska Inside Passage (Til sjøs)

Fre Vancouver, British Columbia 07:00

Priser fra 4.984

(RADIANCE-KLASSEN)

ALASKA SØRGÅENDE
7-NETTERS CRUISE

Dag Anløpshavner Ankomst Avreise
Fre Vancouver, British Columbia, Canada Avreise kl. 17:00
Lør Til sjøs
Søn Ketchikan, Alaska 07:00 15:00
Man Icy Strait Point, Alaska 09:00 18:00
Tir Juneau, Alaska 07:00 20:30
Ons Skagway, Alaska 07:00 20:30
Tor Hubbard-isbreen (Til sjøs) 14:00 18:00
Fre Sitka, Alaska 07:00 15:00
Lør Alaska Inside Passage (Til sjøs) 08:00 20:00
Søn Victoria, British Columbia 09:00 17:00
Man Til sjøs
Tir San Francisco, California, USA 10:00
Ons San Francisco, California, USA 17:00
Tor Til sjøs
Fre San Diego, California 07:00

Priser fra 10.332

(RADIANCE-KLASSEN)

DET ULTIMATE ALASKA
CRUISET 14-NETTERS CRUISE

S T I L L E H A V E T

Victoria

Victoria

Juneau

A L A S K A

Skagway

Tracy Arm Fjord

Seattle

B R I T I S H
C O L U M B I A

S T I L L E H A V E T

B R I T I S H
C O L U M B I A

Ketchikan

Juneau

A L A S K A

Inside Passage

Vancouver

Hubbard-isbreen
Skagway

Seward

Icy Strait

S T I L L E H A V E T

B R I T I S H
C O L U M B I A

Ketchikan

Juneau

A L A S K A

Inside Passage

Vancouver

Hubbard-isbreen
Skagway

Seward

Icy Strait

S T I L L E H A V E T

B R I T I S H
C O L U M B I A

Ketchikan

Juneau

A L A S K A

Inside Passage

Vancouver

Hubbard-isbreen Skagway

Icy Strait

Avreise 2010 Mai 28 Jun 11, 25 Jul 9, 23 Aug 6, 20 Sep 3 Avreise 2010 Sep 10

Avreise 2010
Mai 14, 21, 28 Jun 4, 11, 18, 25 Jul 2, 9, 16, 23, 30 Aug 6, 13, 20, 27 Sep 3
Et lignende cruise er tilgjengelig 10. sep. Avreise 2010 Mai 21 Jun 4, 18 Jul 2, 16, 30 Aug 13, 27
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* Kun på Oasis of the Seas.

• Utsikt til havet, BoardwalkSM* eller Central ParkSM*
• To enkeltsenger eller en dobbeltseng
• TV og telefon
• Kjøleskap eller minibar
• Eget bad med dusj
• Sminkebord
• Hårføner
• • Romservice hele døgnet†
† En nominell pris påregnes kun mellom 24:00-05:00.

UTVENDIGE & LUGARER MED HAVUTSIKT

Lugar med Boardwalk-utsikt*

Central Park View* lugar

Lugar med havutsikt

Stor lugar med havutsikt

Familielugar med havutsikt

Sminkebord

Bad

Stue

Garderobe

Vindu

Familielugarer med ekstra senger og tilstøtende rom er tilgjengelige på forespørsel. TV-kanaler for barn
f.eks. Cartoon Network, Boomerang og skipets Adventure Ocean® TV er tilgjengelige på alle lugarer.

Royal Suite

Owner’s Suite

Family Suite

Grand Suite

Junior Suite

• Egen balkong med fantastisk havutsikt
• Stue med sovesofa
• To enkeltsenger eller en dobbeltseng
• TV og telefon
• Kjøleskap eller minibar
• Eget bad med badekar̂ , sminkebord og hårføner
• Romservice hele døgnet†
• Suite-gjester* har fri concierge-tjeneste ombord på

skipsklassene Oasis, Freedom, Voyager og
Radiance og på Enchantment of the Seas
og Splendour of the Seas

* Gjelder ikke Junior Suite.
^ Enkelte Junior Suite-lugarer har dusj i stedet for badekar.
† En nominell pris påregnes kun mellom 24:00-05:00.

SUITER
Family Suite

Bad

Stue

Soverom

Soverom

Garderobe

LUGARER
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL TILBYR FIRE FORSKJELLIGE
LUGARKATEGORIER FOR AVSLAPNING OG HVILE. SE EGEN
OVERSIKT FOR OASIS OF THE SEAS PÅ SIDE 68-69

Påwww.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk
finner du 360o visninger av lugarerm.m.
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Superior Ocean View
with Balcony

Deluxe Ocean View
with Balcony

Stateroom
with Balcony 

D1 D2 D3

E1

E2
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Merk: Bildene av lugarene og fasilitetene er bare eksempler. Faktisk størrelse,
innredning, farger og løsninger varierer. Du finner mer informasjon om lugarer og
tilbud på oversikten for hvert skip. Størrelsen varierer med lugartypen.

• To enkeltsenger eller en dobbeltseng
• TV og telefon
• Kjøleskap eller minibar
• Eget bad med dusj
• Sminkebord
• Hårføner
• • Romservice hele døgnet†

† En nominell pris påregnes kun mellom 24:00-05:00.

INNVENDIGE LUGARER

Innvendige lugarer

Sminkebord

Bad

Garderobe

• Egen balkong med fantastisk havutsikt
• Sitteområde med sovesofa
• To enkeltsenger eller en dobbeltseng
• TV og telefon
• Kjøleskap eller minibar
• Eget bad med dusj, sminkebord og hårføner
• • Romservice hele døgnet†

† En nominell pris påregnes kun mellom 24:00-05:00.

Superior med havutsikt
med balkong

Deluxe med havutsikt
med balkong

Lugar
med balkong

Bad

Stue

Stue

Balkong

Sminkebord

Garderobe

LUGARER MED BALKONG

Lugar med utsikt til Promenade

Alle lugarer er innredet i dempede, tiltalende farger som skaper en rolig og avslappet atmosfære. Døgnåpen romservice†,
tv, telefon og hårføner er inkludert. Lugarene inndeles i fire hovedkategorier, som varierer fra skip til skip. Hvis du velger en
kategori, kan du etterpå velge en bestemt lugartype etter dine behov.

Hvis du ønsker informasjon om en bestemt lugar eller plassering, eller ytterligere hjelp,
kan du kontakte et reisebyrå eller en cruisespesialist. Detaljerte lugarbeskrivelser finner
du også på våre nettsider www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

OVERSIKT LUGARER
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I drift fra: Des. 2009

DEKK 18 DEKK 17

DEKK 16 DEKK 15

DEKK 10DEKK 11DEKK 12DEKK 14DEKK 15-18

K LAS S E N

I drift fra: Nov 2010

Last ned dekkplan for OASIS OF THE SEAS eller andre skip i denne
klassen på: www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

SYMBOLFORKLARING
Lugar med sovesofa.

* En tredje veggmontert seng er
tilgjengelig på lugaren

† En tredje og fjerde veggmontert
seng er tilgjengelig

Tilstøtende lugarer.

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

� Lugar med sovesofa og en tredje
veggmontert seng.

Fire veggmonterte senger er
tilgjengelige.

Lugar har redusert utsikt

Dekk 8 Dekk 9 Dekk 10
Slapp av i våre komfortable, luksuriøse suiter/deluxe
lugarer. De fleste består av flere rom, private
balkonger og en bar.

Royal Loft Suite med balkong
Dekk 17, 18

Royal Suite med balkong
Dekk 12

President Suite med balkong
Dekk 12

Sky Loft Suite med balkong
Dekk 17, 18

SUITER/DELUXE LUGARER AquaTheater Suite med balkong

(A1 76 kv. m., balkong 72 kv. m.)
(A2 69 kv. m.,balkong 65 kv. m.)
(A3 63 kv. m., balkong 57 kv. m.)

(141 kv. m., balkong 78 kv. m.)

(67 kv. m., balkong 41 kv. m.)

(106 kv. m., balkong 44 kv. m.)

Familielugar med balkong
Dekk 7, 11

(17 kv. m., balkong 5 kv. m.)

(25 kv. m., balkong 8 kv. m.)

(118 kv. m., balkong 31 kv. m.)

Crown Loft Suite med balkong
Dekk 17, 18

(51 kv. m., balkong 11 kv. m.)

Owner's Suite med balkong
Dekk 10, 11, 14

(52 kv. m., balkong 23 kv. m.)

Royal Familie Suite med balkong
Dekk 9, 10

(54 kv. m., balkong 22 kv. m.)

Grand Suite med balkong
Dekk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

(35 kv. m., balkong 10 kv. m.)

Junior Suite med balkong
Dekk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

(27 kv. m., balkong 8 kv. m.)

Åpne din private balkong og beundre den vakre utsikten.
Det er en flott måte å komme nær hvert anløp og få
mest mulig ut av din ferie til sjøs.

BALKONG LUGARER

Boardwalk View lugar med balkong

Dekk 8, 9, 10, 11, 12, 14
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DEKK 9 DEKK 8 DEKK 7 DEKK 6 DEKK 5 DEKK 4-4,5 DEKK 3

SKIPSINFORMASJON
• Lengde: 362 m
• Bredde: 47 m
• Dybde: 9,15 m
• Gjestekapasitet: 5 402
• Mannskap: 2115
• Bruttotonnasje: 220 000 tonn
• Marsjfart: 23 knop (42,6 km/t)
• Strøm: 110/220 volt

DEKKPLANER OASIS-KLASSEN

DEKK 4,5

Familielugar med havutsikt
Dekk 11

(25 kv. m.)

Innvendig
Dekk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

(14 kv. m.)

Lugar med dekkutsikt
Dekk 7

(18 kv. m.)

Central Park View lugar
Dekk 9

(19 kv. m.)

Du får med deg all den flotte utsikten rett utenfor
vinduet ditt.

UTVENDIGE LUGARER
Slapp av i all komforten i våre innvendige lugarer.
Disse velutstyrte rommene gir mye i forhold til prisen.

INNVENDIGE LUGARER

Superior, lugar med havutsikt og balkong

Dekk 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14

Dekk 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14

Dekk 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14

(17 kv. m., balkong 5 kv. m.)

Central Park View lugar med balkong

Dekk 10, 11, 12, 14 Dekk 10, 11, 14

(17 kv. m.)

Lugar med havutsikt

Dekk 7, 8, 9, 10, 11

Dekk 3

Dekk 7, 8, 9, 10

Innvendig familielugar
Dekk 11

(24 kv. m.)

Promenadelugar
Dekk 7

(18 kv. m.)

(16 kv. m.)

Stor innvendig

Dekk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Dekk 3, 9, 10, 11 Dekk 3, 6, 7, 8
(17 kv. m., D1 balkong 7 kv. m., D2-D8 balkonger 5 kv. m.)

Dekk 10, 11, 12, 14 Dekk 6, 7, 8, 9

Dekk 12, 14

Dekk 9, 10, 11 Dekk 6, 7, 8

Røyking er ikke tillatt i noen av restaurantene,
teatrene, gangene eller korridorene. Røyking
er ikke tillatt inne i noen av lugarene eller
på Boardwalk- eller Central Park private
balkonger, men er tillatt på private balkonger i
balkong/suite-lugarer. Dekkplaner kan endres.
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DEKK 8DEKK 9DEKK 10DEKK 11DEKK 12DEKK 13-15

DEKK 15

DEKK 14

DEKK 13

K LAS S E N

I drift fra: mai 2008

I drift fra: mai 2007

I drift fra: mai 2006

Last ned dekkplan for INDEPENDENCE OF THE SEAS eller andre skip i
denne klassen på: www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

SYMBOLFORKLARING
Lugar med sovesofa.

* En tredje veggmontert seng er tilgjengelig.

� Lugar med sovesofa og en tredje veggmontert seng.

† En tredje og fjerde veggmontert seng er tilgjengelig.

Fire veggmonterte senger er tilgjengelige.

Tilstøtende lugarer.

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Ikke vist: Helsesenter.

VIKTIG:
Dekkplanen som er vist gjelder Independence of the Seas, som
er et skip i Freedom-klassen. Tilbudene kan variere med skipene.
Dekkplanen viser et typisk skip i Freedom-klassen og angir hvor
fasiliteter og lugarer er plassert. Dekkplanen stemmer ikke 100 %.
Ta kontakt med et reisebyrå eller en cruisespesialist hvis du har
spesielle behov eller trenger mer informasjon om en bestemt
lugar. Merk– Alle størrelsesangivelser for lugarer og balkonger
er omtrentlige. Alle lugarer og suiter hos Royal Caribbean
International har eget bad, toalettbord, hårføner, tv og telefon.

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
og/eller køyer, sittegruppe og privat bad. (27 kv. m.)

Familielugar med havutsikt
Dekk 2, 6, 7, 8, 9

UTVENDIGE LUGARER

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (17 kv. m.)

Lugar med havutsikt
Dekk: 2

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (30 kv. m.)

Innvendig familielugar
Dekk 2

INNVENDIGE LUGARER

En kikk inn i Royal Promenade-lugaren med buete
vinduer, to enkeltsenger (kan gjøres om til
dobbeltseng) og privat bad. (16 kv. m.)

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (14 kv. m.)

Promenadelugar
Dekk 6, 7, 8

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (17 kv. m.)

Lugar med havutsikt
Dekk 3, 6, 7, 9

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (20 kv. m.)

Stor lugar med havutsikt
Dekk 6, 7, 8, 9, 10

Innvendig lugar

Dekk 8, 9

Dekk 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Dekk 2, 6, 7, 8, 9, 10 Dekk 2, 6, 7, 8

Dekk 2, 3, 6, 7, 8
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DEKK 2DEKK 3DEKK 4DEKK 5DEKK 6DEKK 7

SKIPSINFORMASJON
• Lengde: 339 m
• Bredde: 56 m
• Dybde: 8,5 m
• Gjestekapasitet: 3 634
• Mannskap: 1 365
• Bruttotonnasje: 160 000 tonn
• Marsjfart: 21,6 knop (40 km/t)
• Strøm: 110/220 volt

DEKKPLANER FREEDOM-KLASSEN

SUITER/DELUXE LUGARER

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), privat balkong
og privat bad. (18 kv. m., balkong 4 kv. m.)

Superiour-lugar med havutsikt
Dekk 6, 7,
8, 9, 10

Dekk 6, 7,
8, 9

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), privat balkong
og privat bad. (19 kv. m., balkong 5 kv. m.)
Merk: Lugarene 8410, 8710, 9404 & 9704, har en
enkelt dør med ett vindu og begrenset havutsikt.

Deluxe lugar med havutsikt

Dekk 6, 7, 8, 9, 10 Dekk 6, 7, 8, 9

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (28 kv. m.)

Promenade familielugar
Dekk 7, 8

To soverom med bad. Ytterligere to soverom, hvert av
dem med to køyer og to enkeltsenger som kan gjøres
om til dobbeltsenger. To bad i tillegg med dusjer og et
rommelig sitteområde med en sovesofa og spisebord.
Privat balkong med spiseområde og liggestoler.
(111 kv. m., balkong 72 kv. m.)

President familiesuite
Dekk 6

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde (noen med sovesofa)
og privat bad. (27 kv. m., balkong 6 kv. m.)

Junior Suite
Dekk 7, 9, 10

To soverom med enkeltsenger som kan gjøres om til
dobbeltsenger (ett rom med en tredje og fjerde
køyeseng), en privat balkong, to bad og sitteområde
med en dobbelt sofa. (55 kv. m., balkong 22 kv. m.)

Royal familiesuite
Dekk 8, 9

LUGARER MED BALKONG

Dobbeltseng, privat balkong, privat bad og separat
sitteområde med en dobbelt sovesofa.
(47 kv. m., balkong 6 kv. m.)

Owner’s Suite
Dekk 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong, sitteområde (noen med sovesofa)
og privat bad. (36 kv. m., balkong 12 kv. m.)

Merk: Balkongene i lugarene 1264 & 1564 deles på grunn
av skipets konstruksjon.

Grand Suite
Dekk 10

Dekk 6

Separat soverom med stor dobbeltseng, privat
balkong, sitteområde med dobbelt sovesofa
og privat bad. (131 kv. m., balkong 35 kv. m.)

Royal Suite
Dekk 10
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Dekk 6, 7

Dekk 6, 7, 8, 9, 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (15 kv. m.)

Innvendig lugar

Dekk 6, 7, 8

Dekk 6, 7, 8, 9, 10

Dekk 8, 9

Dekk 3, 6, 7, 9

DEKK 8DEKK 9DEKK 10DEKK 11DEKK 12DEKK 13-15

DEKK 15

DEKK 14

DEKK 13

K LAS S E N

I drift fra: november 2001

I drift fra: Oktober 2000

I drift fra: januar 2004

I drift fra: november 2002

Ombygget: mai 2002
I drift fra: november 1999

Last ned dekkplan for ADVENTURE OF THE SEAS eller andre skip i denne
klassen på: www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

SYMBOLFORKLARING
Lugar med sovesofa.

* En tredje veggmontert seng er tilgjengelig.

� Lugar med sovesofa og en tredje veggmontert seng.

† En tredje og fjerde veggmontert seng er tilgjengelig.

Fire veggmonterte senger er tilgjengelige.

Tilstøtende lugarer.

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Ikke vist: Helsesenter.

VIKTIG:
Dekkplanen som er vist gjelder Adventure of the Seas, som er
et eksempel på et skip i Voyager-klassen. Tilbudene kan variere
med skipene. Dekkplanen viser et typisk skip i Voyager-klassen
og angir hvor fasiliteter og lugarer er plassert. Dekkplanen
stemmer ikke 100 %. Ta kontakt med et reisebyrå eller en
cruisespesialist hvis du har spesielle behov eller trenger mer
informasjon om en bestemt lugar.

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (17 kv. m.)

Lugar med havutsikt
UTVENDIGE LUGARER INNVENDIGE LUGARER

Dekk 2 Dekk 2

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng), køye
i tillegg på et eget område, separat sitteområde med
sovesofa og privat bad med dusj. (25 kv. m.)

Familielugar med havutsikt
Dekk 6, 7, 8, 9

En kikk inn i Royal Promenade-lugaren med buete
vinduer, to enkeltsenger (kan gjøres om til
dobbeltseng), sitteområde med sofa
og privat bad. (16 kv. m.)

Promenadelugar
Dekk 6, 7, 8To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),

sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (20 kv. m.)

Stor lugar med havutsikt
Dekk 6, 7, 8, 9
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DEKK 2DEKK 3DEKK 4DEKK 5DEKK 6DEKK 7

SKIPSINFORMASJON
• Lengde: 311 m
• Bredde: 48 m
• Dybde: 9 m
• Gjestekapasitet: 3 114
• Mannskap: 1 181
• Bruttotonnasje: 138 000 tonn
• Marsjfart: 24 knop (40,7 km/t)
• Strøm: 110/220 volt

DEKKPLANER VOYAGER-KLASSEN

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde med sofa og et
privat bad. Prisene varierer fra dekk til dekk.
(16 kv. m., balkong 4 kv. m.)

Deluxe lugar med havutsikt

Dekk 6, 7, 8, 9, 10 Dekk 6, 7

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde og et privat bad. Prisene
varierer fra dekk til dekk. (19 kv. m., balkong 5 kv. m.)

Superior-lugar med havutsikt
LUGARER MED BALKONG

Dekk 7, 8, 9 Dekk 6

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde (noen med sovesofa)
og privat bad. (26 kv. m., balkong 6 kv. m.)

Junior Suite
Dekk 6, 7, 9, 10

Separat soverom med dobbeltseng, privat balkong
med badestamp og boblebad, stue med dobbelt
sovesofa, baby-flygel og concierge-tjeneste.
(110 kv. m., balkong 16 kv. m.)

Royal Suite
Dekk 10

Dobbeltseng, privat balkong, separat sitteområde
med dobbelt sovesofa, privat bad med badekar,
separat dusj og bidet, og concierge-tjeneste.
(47 kv. m., balkong 6 kv. m.)

Owner’s Suite
Dekk 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde (noen med sovesofa)
og concierge-tjeneste. (35 kv. m., balkong 9 kv. m.)

Grand Suite
Dekk 10

Dekk 6, 7, 8, 9, 10

Merk: Alle størrelsesangivelser for lugarer og balkonger
er omtrentlige.
• Safe er tilgjengelige på alle lugarer.
• Kjøleskap tilgjengelig på forespørsel – begrenset antall.

Alle lugarer og suiter hos Royal Caribbean International har
eget bad, toalettbord, hårføner, tv og telefon.

SUITER/DELUXE LUGARER

To soverom med enkeltsenger som kan gjøres om til
dobbeltsenger (ett rom med en tredje og fjerde køyeseng),
to bad (ett med dusj og ett med badekar) sitteområde
med en dobbelt sovesofa, en privat balkong og
concierge-tjeneste. (57 kv. m., balkong 22 kv. m.)

Royal familiesuite
Dekk 8, 9
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Dekk 2, 3, 4, 7, 8, 9

DEKK 8DEKK 9DEKK 10DEKK 11DEKK 12DEKK 13

KLASSEN

I drift fra: juli 2002

I drift fra: april 2004

I drift fra: april 2001

I drift fra: August 2003

Last ned dekkplan for BRILLIANCE OF THE SEAS eller andre skip i denne
klassen på: www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

SYMBOLFORKLARING
Lugar med sovesofa.

* En tredje veggmontert seng er tilgjengelig.

� Lugar med sovesofa og en tredje veggmontert seng.

† En tredje og fjerde veggmontert seng er tilgjengelig.

Fire veggmonterte senger er tilgjengelige.

Tilstøtende lugarer.

Lugaren har bare tilgjengelig fra styrbord side.

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Ikke vist: Helsesenter.

VIKTIG:
Dekkplanen som er vist gjelder Brilliance of the Seas, som er et
eksempel på et skip i Radiance-klassen. Tilbudene kan variere
med skipene. Dekkplanen viser et typisk skip i Radiance-klassen
og angir hvor fasiliteter og lugarer er plassert. Dekkplanen
stemmer ikke 100 %. Ta kontakt med et reisebyrå eller en
cruisespesialist hvis du har spesielle behov eller trenger mer
informasjon om en bestemt lugar.

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng)
og privat bad. (16 kv. m.)
Merk: Lugarer med havutsikt på dekk 2 har et koøye i stedet
for vindu.

Stor lugar med havutsikt
INNVENDIGE LUGARER

SUITER/DELUXE LUGARER

UTVENDIGE LUGARER

Dekk 2, 3, 4 Dekk 3

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (15 kv. m.)

Innvendig lugar

Dekk 3,4 Dekk 2

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng), køye
i tillegg på et eget område, separat sitteområde med
sovesofa og privat bad med dusj. (30 kv. m.)

Familielugar med havutsikt
Dekk 7, 8

To soverom med enkeltsenger som kan gjøres om
til dobbeltsenger (ett rom med en tredje og fjerde
køyeseng), to bad (ett med dusj og ett med badekar)
sitteområde med en dobbelt sovesofa, en privat balkong
og concierge-tjeneste. (50 kv. m., balkong 13-18 kv. m.)

Suite med to soverom
Dekk 7, 8, 9

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (16 kv. m.)

Stor lugar med havutsikt
Dekk 7, 8

Dekk 3, 4, 7, 8, 9, 10

Dekk 7, 8

Dekk 2

RC_Midi_68-77 Deckplans NOR:Layout 1  11/07/2009  11:26  Page 74



  DECK 12

  DECK 10

  DECK 8

  DECK 6

  DECK 4

  DECK 2

  DECK 13

  DECK 11

  DECK 9

  DECK 7

  DECK 5

  DECK 3

RS JS

D1

E1 E2
E3

OS

GS

D2

75

RC_Midi_68-77 Deckplans core:Layout 1  25/06/2009  16:49  Page 75

DEKK 2DEKK 3DEKK 4DEKK 5DEKK 6DEKK 7

SKIPSINFORMASJON
• Lengde: 293 m
• Bredde: 32 m
• Dybde: 8 m
• Gjestekapasitet: 2 501
• Mannskap: 859
• Bruttotonnasje: 90 090 tonn
• Marsjfart: 25 knop (46,3 km/t)
• Strøm: 110/220 volt

DEKKPLANER RADIANCE-KLASSEN

Separat soverom med dobbeltseng, privat balkong,
boblebad, stue med dobbelt sovesofa, baby-flygel
og concierge-tjeneste. (93 kv. m., balkong 20 kv. m.)

Royal Suite
Dekk 10

Dobbeltseng, privat balkong, privat bad med boblebad,
doble vasker, separat dusj og bidet, separat sitteområde
med dobbelt sovesofa og concierge-tjeneste.
(48 kv. m., balkong 5 kv. m.)

Owner’s Suite
Dekk 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong, privat bad med badekar
og sitteområde med sovesofa. (27 kv. m., balkong 6 kv. m.)
Merk: Lugar 1098 og 1598 har redusert utsikt.

Junior Suite
Dekk 10

LUGARER MED BALKONG

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde med sofa og et
privat bad. Prisene varierer fra dekk til dekk.
(19 kv. m., balkong 4 kv. m.)
Merk: Lugarene 9252 og 9652 har redusert utsikt.

Superior-lugar med havutsikt
Dekk 7, 8, 9, 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong sitteområde (noen med sovesofa)
og concierge-tjeneste. Kalles også Grand Ocean View Suite
(33-36 kv. m., balkong 10 kv. m.)

Grand Suite
Dekk 10

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong, sitteområde og et privat bad.
(17 kv. m., balkong 4 kv. m.)
Merk: Lugarene 7064, 7066, 7564, 7506, 8058, 8060, 8558,
8560, 8162, 8164 & 8662 har noe redusert utsikt.

Merk: Alle angitte størrelser på lugarer og balkonger er omtrentlige.
• Safe er tilgjengelig på alle lugarer.
• Kjøleskap er tilgjengelig på forespørsel – begrenset antall.
• De fleste lugarene på dekk 7 har redusert utsikt.

Alle lugarer og suiter hos Royal Caribbean International har
private eget bad, toalettbord, hårføner, tv og telefon.

Deluxe lugar med havutsikt

Dekk 7, 8

Dekk 7, 8, 9, 10 Dekk 7, 8, 9, 10
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DEKK 7DEKK 8DEKK 9DEKK 10DEKK 11

KLASSEN

Ombygget: November 2001
I drift fra: Desember 1996

Ombygget: April 2001
I drift fra: Mars 1996

Ombygget: Mai 2000
I drift fra: mai 1995

Ombygget: april 2000
I drift fra: mai 1998

Ombygget: April 2002
I drift fra: mai 1997

Ombygget: april 2005
I drift fra: juli 1997

Last ned dekkplan for VISION OF THE SEAS eller andre skip i SOVEREIGN-
KLASSEN på: www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk

SYMBOLFORKLARING
Lugar med sovesofa.

* En tredje veggmontert seng er tilgjengelig.

† En tredje og fjerde veggmontert seng
er tilgjengelig.

Fire veggmonterte senger er tilgjengelige.

Tilstøtende lugarer.

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Ikke vist: Helsesenter.

VIKTIG:
Dekkplanen som er vist gjelder Vision of the Seas, som er
et skip i Vision-klassen. Tilbudene kan variere med skipene.
Dekkplanen viser et typisk skip i Vision-klassen og angir hvor
fasiliteter og lugarer er plassert. Dekkplanen stemmer ikke 100
%. Ta kontakt med et reisebyrå eller en cruisespesialist hvis
du har spesielle behov eller trenger mer informasjon om
en bestemt lugar.

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
sitteområde (noen med sovesofa), toalettbord
og privat bad. (14 kv. m.)
Merk: Lugarene 2010-2014, 2510-2514, 3000-3014
& 3500-3514 har to koøyer isteden for et vindu.

Lugar med havutsikt

Dekk 2, 3, 4

Dekk 3

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
køye i tillegg på et eget område, privat bad, separat
sitteområde med sovesofa. (22 kv. m.)

Familielugar med havutsikt
Dekk 2, 3, 4

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
toalettbord og privat bad. (16 kv. m.)

Superior Innvendig lugar
Dekk 8

Dekk 2

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
toalettbord og privat bad. (14 kv. m.)

Stor innvendig lugar

Dekk 2, 3, 4, 7, 8 Dekk 2, 3, 4

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
toalettbord og privat bad. (13 kv. m.)

Innvendig lugar

Dekk 2, 3, 4, 7, 8 Dekk 2, 3

INNVENDIGE LUGARERUTVENDIGE LUGARER

Dekk 3, 4
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DEKK 2DEKK 3DEKK 4DEKK 5DEKK 6

SKIPSINFORMASJON
• Lengde: 264 m
• Bredde: 32 m
• Dybde: 7 m
• Gjestekapasitet: 2 076
• Mannskap: 723
• Bruttotonnasje: 70 000 tonn
• Marsjfart: 24 knop (44,4 km/t)
• Strøm: 110/220 volt

DEKKPLANER VISION-KLASSEN

To soverom med enkeltsenger som kan gjøres om til
dobbeltsenger, to bad (ett med dusj, ett med badekar),
sitteområde med dobbel sofa og køye og privat balkong.
(43 kv. m., balkong 5 kv. m.)

Royal familiesuite
Dekk 7, 8

SUITER/DELUXE LUGARER LUGARER MED BALKONG

Separat soverom med dobbeltseng, privat balkong,
boblebad, stue med dobbelt sovesofa, baby-flygel
dobbelt sovesofa, baby-flygel. (106 kv. m., balkong 12 kv. m.)

Royal Suite
Dekk 8

Dobbeltseng, privat balkong, privat bad med badekar
og separat sitteområde med en dobbelt sovesofa.
(49 kv. m., balkong 11 kv. m.)

Owner’s Suite
Dekk 8

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng), privat
balkong, sitteområde med sovesofa og privat bad med
badekar. (33 kv. m., balkong 11 kv. m.)

Grand Suite
Dekk 8

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong, privat bad med badekar og
sitteområde med sovesofa. (22 kv. m., balkong 6 kv. m.)
Merk: Lugar 8086 og 8586 har noe redusert utsikt.

Junior Suite
Dekk 8

To enkeltsenger (kan gjøres om til dobbeltseng),
privat balkong, sitteområde med sofa og et privat
bad. (18 kv. m., balkong 4 kv. m.)

Merk: Alle angitte størrelser på lugarer og balkonger er
omtrentlige.
• Safe er tilgjengelig på alle lugarer.
• Kjøleskap er tilgjengelig på forespørsel – begrenset antall.

Alle lugarer og suiter hos Royal Caribbean International har private
eget bad, toalettbord, hårføner, tv
og telefon.

Superior-lugar med havutsikt

Dekk 7
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VIKTIG INFORMASJON Følgende vilkår og betingelser utgjør din kontrakt med Royal Caribbean
Cruises Ltd. (RCCL), Miami, Florida, USA. Og Royal Caribbean Cruise Line
AS som er internasjonal representant for RCCL i Norden. I disse vilkårene
og betingelsene, betyr “du” og “din” alle personer som er nevnt i en
bestilling.

1. Hva slags kleskode gjelder ombord?
Det er enkelt å planlegge hva du skal ha på deg på cruiset. Du trenger fritidsklær til bruk på dagtid,
litt penere klær til kveldsbruk. Klær til kveldsbruk: Uformelt Fritidsskjorter og bukser for menn, bukser og
topp eller skjørt og bluse for kvinner Pent Kjole eller buksedress for kvinner, fritids-/dressjakke for menn
Formell Cocktail- eller aftenkjole for kvinner, dress og slips eller smoking for menn
2. Billetter og reisedokumenter.
Billetter blir utstedt når sluttbetalingen er mottatt, ca 3 uker før avreise. Vi gjør alle reisende oppmerksom
på at dersom de har elektroniske billetter, vil bagasjelappene bli utlevert på havnen ved avreise.
3. Når kan jeg gå ombord?
Tidspunktet for ombordstigning på det aktuelle cruiset er oppgitt i billetten. Hvis du ikke er om bord på
skipet minst to timer før skipets planlagte avgangstidspunkt, antar vi at du ikke skal være med på cruiset.
Bestillingen ansees som avbestilt og 100 % av cruiseprisen må betales. Du har ikke rett til refusjon av
kjøpesummen. Vi anbefaler at du pakker en liten bag/håndbagasje med det du trenger til den første tiden
om bord, da det kan ta noen timer før bagasjen blir brakt til lugaren. (Levering av bagasje trer i kraft etter
at skipet har seilt).
4. Hvordan sjekker jeg inn på skipet?
Hvis du har benyttet deg av Online sjekk-inn på våre internettsider, ta med deg utskriften av den signerte
“SetSail Pass” samt identifikasjonspapirer. Gå til “SetSail”-området i cruiseterminalen, der
du vil få sjekket dine papirer og utstedt et Sea Pass som fungerer som ditt identifikasjonskort og
lugarnøkkel om bord. Kortet brukes også for innkjøp om bord på skipet, og viser hvilket dekk i
hovedrestauranten og hvilket bordnummer du har for måltidene om bord. Om du ikke har sjekket inn
online, tar du med deg alle cruisedokumentene og pass til skranken i cruiseterminalen, der vil våre
representanter sjekke deg inn og utstede Sea Pass kortet for ombordstigningen. For å gjøre
ombordstigningen så enkel og rask som mulig, anbefaler vi at du sjekker inn online på
www.royalcaribbean.no eller www.royalcaribbean.dk under “Før du reiser” og “Online sjekk-inn”
Her legger du inn pass informasjon, kredittkort opplysninger etc. Dette bør gjøres i god til før avreise, og
senest 4 dager før.
5. Hvordan betaler jeg for innkjøp ombord?
Valutaen om bord er USD. Alle skipene har et kontantfritt system, Sea Pass. Det blir satt opp en Sea Pass
konto i ditt navn, som må sikres med et godkjent kreditt- eller debetkort (VISA, MasterCard, Diner’s Club
og American Express godtas ved trykketidspunktet for katalogen), som belastes automatisk ved innkjøp
om bord. Alle som reiser på cruise vil få et Sea Pass. Siste cruisedagen blir det levert en spesifisert
avregning av kontoen til lugaren, slik at du selv kan kontrollere beløpene. Det kan hende at enkelte
transaksjoner foretatt siste kvelden ikke kommer på sluttavregningen, dette vil da bli lagt til sluttoppgjøret.
Vi gjør oppmerksom på at skipet opererer med egen valutakurs, som kan avvike noe fra valutakursen din
private bank benytter. Enkelte områder om bord bruker ikke det kontantfrie systemet, for eksempel
kasinoet. Her må du i stedet betale med kontanter i USD. Alle skip har minibank om bord (denne tjenesten
koster 5,00 USD). Vi gjør oppmerksom på at i enkelte tilfeller kan det gjøres reservasjoner på
betalingskortet som knyttes til din foliokonto om bord på skipet. Disse reservasjonene gjøres for å
kontrollere at kortet er gyldig. Når sluttregningen over ditt forbruk om bord er betalt, vil Royal Caribbean
straks oppheve reservasjonene. Utover dette er det hvert enkelt kortselskap som må oppheve
reservasjonene i sitt system. Dette kan ta mellom 7 – 14 arbeidsdager, og er ikke noe Royal Caribbean kan
påvirke med hensyn til kortere virketid. Når kortselskapet har opphevet beløpet som er reservert, vil du
straks ha tilgang til pengene igjen.
6. Hvamed elektrisk utstyr og klesvask?
Strømspenningen om bord er 110/220 V. Du må selv ta med eventuelle nødvendige adaptere. Hårfønere
finnes på alle lugarer. Klesvask/rens/press er tilgjengelig mot avgift. Spør lugarbetjenten for mer
informasjon og priser. NB! Det er ikke nødvendig å bære elektrisk utstyr i håndbagasjen.
Det kan pakkes i bagasje for innsjekking.
7. Hva er det ikke lov å tamed seg ombord?
Det er ikke lov å ta med følgende: alkohol, strykjern, stearinlys, kniver, vin-åpnere, kaffemaskin/vannkoker,
elektriske transformatorer, brannfarlig væske, eksplosiver (slik som fyrverkeri), HAM radioutstyr,
hockeykøller, ulovlige rusmidler, saks, skateboard/surfebrett.
8. Hvamed tilrettelegging for familier?
Barne-og ungdomsklubben Adventure Ocean arrangerer kostnadsfrie aktiviteter for barn og ungdom om
bord fra 6 mnd. – 17 år. Detaljerte opplysninger fås hos Royal Caribbean. Foreldre henstilles til ikke
å la barna leke uten tilsyn på dekk, i salongene og på dansegulvene. Dette gjelder særlig på kveldstid. Barn
har ikke adgang på enkelte deler av skipet. Barnesenger er tilgjengelige for spedbarn. Vær oppmerksom
på at gulvplassen i lugaren dermed blir mindre. Vi har begrenset antall barnesenger, så det er viktig at du
gir beskjed når du bestiller cruiset. Barnevakttjeneste (timepris) kan arrangeres om bord, forutsatt at
cruisepersonalet har kapasitet. Minstealder på barn som kan ha barnevakt på lugaren er 12 måneder. Alle
barn som deltar i Adventure Ocean-klubben må være fylt 3 år og pottetrent/ bleiefri. I klubbene for de
aller minste, Aqua Babies (6 mnd. – 18 mnd.) og Aqua Tots (18 mnd. – 3 år)
må foreldrene være med på aktivitetene.Visse underholdningsaktiviteter belastes med et tillegg i prisen.
Det anbefales at spedbarnsforeldre selv tar med mat til barnet, bleier og sanitære hygieneartikler.
Aldersgrenser ombord:
Tilbud Aldersgrense
Skøytebane Barn i alle aldre, barn under 6 år i følge med voksen
Klatrevegg 6 år, høyderestriksjoner, utstyr er tilgjengelig om bord
FlowRider Høyderestriksjoner, utstyr er tilgjengelig om bord
Sportsbasseng Høyderestriksjoner
Solarium 16 år
Adventure Ocean 3 år (pottetrent) -17 år
Teater Barn under 16 år i følge med voksen
Boblebad Barn under 16 år i følge med voksen
ShipShape treningssenter 16 år
ShipShape Spa 18 år
Nattklubb/diskotek for voksne 18 år
Barer 18 år (unntatt i følge med en voksen)
Alkohol 21 år
Kasino 18 år

Visse reiseruter kan ha annen alderspolicy. Vi tar forbehold om at det må foretas vedlikehold med jevne
mellomrom, og kan derfor ikke garantere at de ulike aktivitetsområder og apparater alltid vil være
tilgjengelige. Ettersom skipene følger United States Public Health Department Policy (USPH) kan ikke
bleiebarn benytte verken svømmebasseng/boblebad, ballbinge, sklie eller SPA om bord. Forbudet gjelder
også for badebleier, og det tillates ikke å benytte overnevte selv om foreldre/verge er tilstede. Det er
derimot innført andre alternativer for bleiebarn på utvalgte skip, og Royal Caribbean jobber med å få flere
tilbud som kan tilrettelegges for bleiebarn. Ta kontakt for mer informasjon.
9. Hvor og når kan jeg spise ombord?
Alle måltider om bord er inkludert i prisen. Det er matservering tilgjengelig 24 timer i døgnet. I
hovedrestauranten er det to bordsetninger. Gi beskjed når du bestiller om du foretrekker 1. eller 2.
bordsetning. Royal Caribbean har i 2009 innført My Time Dining, som er en ordning der man selv kan
bestemme når man ønsker å spise. Mer informasjon om dette fås ved forespørsel. Vi garanterer ikke at alle
forespørsler kan imøtekommes, men lover å gjøre vårt beste. Tidspunktene kan endres avhengig av
reiserute. Vanlige tidspunkter for måltidene i hovedrestauranten er som følger.
Frokost Fri bordsetning 07:30 – 09:00
Lunsj Fri bordsetning 12:00 – 13:30
Middag 1. bordsetning 18:15
Middag 2. bordsetning 20:30
Hvis du vil være mer fleksibel og uformell i klærne, kan du få frokost, lunsj og middag servert andre steder.
Les dagsprogrammet om bord for aktuelle tidspunkter og steder. Kontinental frokost serveres på
forespørsel i lugaren mellom kl. 07:30 og kl. 10:00. Romservicemenyen er tilgjengelig hele døgnet. (For
roomservice-bestillinger mellom 00:00 – 05:00 vil det tilkomme et lite gebyr). Gjester i suiter kan be om
en fullstendig meny for hvert måltid for servering i suiten. Du må betale en kuvertavgift på 20-35 USD for å
spise på enkelte restauranter på Oasis-, Freedom-, Voyager- og Radiance-klasse skip. Dersom du har
behov for spesialmat eller ved allergier, gi beskjed når du bestiller cruiset eller senest 45 dager innen
avreise og vi gjør det vi kan for å imøtekomme dine behov. Vi kan dessverre ikke imøtekomme Vegan eller
Lacto-Ovo vegetar. Produkter som kjøpes fra Ben & Jerry’s og Lattetudes o.l vil ha egne priser, og inngår
derfor ikke i cruiseprisen.
10. Hva er tipsen/serviceavgiften ombord?
På alle våre skip gis det tips til restaurant – og lugarpersonalet for god service og personlig
oppmerksomhet. Ca. 70 kroner per gjest per cruise dag dekker service i lugar og restaurant for voksne og
barn. I de aller fleste tilfeller blir tips automatisk lagt til cruiseprisen ved bestilling. Om du vil betale tips
med kontanter om bord, må du gi beskjed om dette ved bestilling. Tips betales da i amerikanske dollar (ca.
10 USD per person per dag). Et servicetillegg på 15 % på alle regninger på drikkevarer og skjønnhetspleie
belastes din Sea Pass konto.
11. Hva skjer hvis jeg blir syk ombord?
Helsetjenesten om bord er bemannet av en kvalifisert lege og minst én sykepleier. Du må selv betale for
helsetjenester, og det anbefales derfor å tegne tilstrekkelig syke-/reiseforsikring. Vi anbefaler å ta vare på
alle kvitteringer, da forsikringsselskapene må ha nødvendig dokumentasjon ved en eventuell
forsikringssak. Det gjøres oppmerksom på at helsetjenesten er regulert av amerikansk lov, det vil si at
prisingen for konsultasjon med lege, undersøkelse, medikamenter og utstyr som blir brukt etc. settes
deretter. Prisene kan derfor ikke settes i sammenheng med priser man er vant til hjemme. Helsetjenesten
tilbyr sjøsyketabletter ved behov.
12. Hvilke regler gjelder for røyking ombord?
Det er stort sett røykfritt på alle våre skip, men det er spesifikke områder på skipet hvor det er tillatt å
røyke. Alle teatre og restauranter er røykfrie. Sigar- og piperøyking er kun tillatt på de ytre dekkene. Det er
ikke lov å røyke på lugaren. Det er lov til å røyke på balkongen til balkonglugarene. Vi kan dessverre ikke
garantere allergilugarer.
13. Hvamed alkoholholdige drikkevarer?
Alkoholholdige drikker kan kjøpes i alle barer og restauranter om bord. Aldersgrensen er 21 år, men gjester
i alderen 18 -20 år kan nyte øl og vin på visse seilinger, med en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte som
selv må være med på reisen. Denne tillatelsen håndteres ved innsjekk. Alkoholholdige drikker kan ikke tas
med om bord for personlig forbruk. Hvis du har med deg, eller kjøper underveis, vil dette bli lagret og
levert til din lugar siste cruisekvelden.
14. Hvordan fungerer utfluktene i land?
For å få mest mulig ut av oppholdene i land, anbefaler vi at du velger utflukter som er planlagt av våre
reiseeksperter. Utflukter kan forhåndsbestilles på www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk, men
må bestilles minst 4 arbeidsdager før avreise. Du kan også bestille utflukter om bord, med forbehold om
ledig kapasitet. Alternativt kan du utforske anløpsstedene på egen hånd. Det gjøres oppmerksom på at
ufluktene kan endre fastsatte tider, samt at de kan kanselleres dersom antall deltakere er for lav til å
gjennomføre utflukten.
15. Hvordan sjekker jeg ut fra skipet?
Du vil få utlevert adresselapper til reiseveskene en av de siste dagene om bord. Skriv navn,
hjemmeadresse og eventuelle detaljer om flyreisen tydelig på hver lapp. Pakk koffertene og reiseveskene,
og sett dem utenfor lugaren innen angitt tid siste cruisekvelden. Skjøre, viktige og verdifulle gjenstander
skal pakkes i håndbagasjen.
16. Flyreise etter cruiset
Dersom flyreisen ikke arrangeres av Royal Caribbean, er du selv ansvarlig for å ha rikelig med tid mellom
tidspunktet for ilandstigning fra skipet og ombordstigning på flyet hjem. Dersom flyreisen arrangeres av
Royal Caribbean, og du på grunn av årsaker forårsaket av Royal Caribbean ikke rekker flyet, må du
kontakte vår representant på flyplassen. Dersom en representant ikke er tilstede, ring (001) 800 256 6649.
Endring av flybillett skal gjøres i samarbeid med Royal Caribbean (billetter kjøpt på egen hånd refunderes
ikke).
17. Kan jeg bli kontaktet ombord?
Gjester kan bli kontaktet via telefon til skipet. Vær oppmerksom på at telefonsamtaler til og fra skipene er
dyre. Skipene har også internett-kafé som gir gjestene mulighet til å sende og motta e-post. Kostnadene
belastes din Sea Pass konto, og man må ha en personlig e-post adresse for å kunne benytte denne
tjenesten. Det er mulig å ringe til skipet på telefon: 001 – 732 335 3285, ha enten American Express eller
Master Card tilgjengelig for belastning. Det koster 7.95 USD per minutt i tillegg til eventuelle ekstra
kostnader din telefonoperatør måtte ha for slike samtaler. Pris kan endre seg uten varsel.
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18. Prissetting for våre cruise
Prisene i denne katalogen er veiledende, og er “fra- priser”, dvs. den laveste prisen som finnes tilgjengelig
på en angitt seilingsdato i lavsesong i den rimeligste lugarkategorien. Prisene varierer etter tilbud og
etterspørsel. For eksakte priser, kontakt vår bookingavdeling på telefon 815 00 185 (Norge), 33 12 76 00
(Danmark), ditt reisebyrå eller se www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk
19. Trenger jeg reiseforsikring?
Royal Caribbean anbefaler sterkt at alle passasjerer er tilstrekkelig dekket av sine forsikringer. Syke-, reise-,
bagasje-, ulykkes- og avbestillingsforsikring anbefales, og kan kjøpes hos reisebyråer eller
forsikringsselskaper.
20. Hvilke pass- og visumkrav gjelder formin ferie?
Ta kontakt med gjeldende ambassader eller ditt reisebyrå i god tid før avreise for opplysninger om hvilke
pass- og visumkrav som gjelder for de landene du skal besøke på ditt cruise. Alle passasjerer må ha gyldig
pass, uansett hvilket cruise de skal på med Royal Caribbean. Dette gjelder også våre cruise med Vision of
the Seas som går ut fra Oslo, Stockholm og København i 2010. Passet må være gyldig i minst 6 måneder
etter at reisen er avsluttet. Den 2. april 2004 formidlet amerikanskemyndigheter at de fra 30. september
2004 vil utvide US-VISIT-programmets ankomst- og avgangsrutiner til å gjelde alle reisende, også de som
reiser under det visumfrie programmet VisaWaiver Programme (VWP). Det betyr at reisende som
ankommer til USA blir fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Fra den 12.
januar 2009må personer fra alle land som er medlemmer av USAs visumfritaksprogram (VisaWaiver
Program) registrere seg elektronisk før avreise. Electronic System for Travel Authorization er navnet på
visumprogrammets nye system.
Ta kontakt med reisebyrået eller den amerikanske ambassaden for mer informasjon. Merk: Denne
informasjon kan endre seg, derfor må du i god tid før avreise selv kontrollere at opplysningene fortsatt
stemmer. ll reisende trenger visum for å reise til Russland. Visumbehandlingen kan ta flere uker. Generelt
har ikke Royal Caribbean International noen visumtjeneste, men skal du besøke Russland på en av
utfluktene som Royal Caribbean International arrangerer, trenger du ikke visum. Hvis du imidlertid ønsker
å dra på sightseeing på egen hånd, må du få visum direkte fra den russiske ambassaden. Navnet på
billetten og i passet må være helt identisk skrevet. I motsatt fall, kan du nektes adgang til
flyvningen/cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar hvis du nektes adgang til en flygning
eller innreise i et land, eller på annenmåte rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet
ikke blir godkjent eller mangler nødvendig(e) visum (visa). Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at
du viser legitimasjonmed foto når du forlater skipet i løpet av cruiset. For å unngå eventuelle problemer,
anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen,
i tillegg til originalpasset, og tar denne kopienmed deg hver gang du forlater skipet.
21. Hvamed barn som reiser uten foreldre eller formynder?
Voksne som reiser medmindreårige barn de ikke er foreldre/formynder til plikter å vise frem barnets pass
(og eventuelt visum), samt kopi av begge foreldrenes pass og en signert bekreftelse avminst et av
barnets foreldre/formynder om at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge. Et bekreftelsesbrev
(notarial bekreftelse) skrives av en fagperson, for eksempel en advokat, Lege, fredsdommer (Justice of the
Peace), lærer o.l. Merk: tillatelsenmå også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres
dersom en situasjon skulle oppstå og en legemener at slik behandlingmå utføres umiddelbart. NB! Disse
reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barnet reiser med en av sine
foreldre/verge og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises underskrift på gyldig dokument fra
den av foreldrene/vergen som ikke er med på reisen, om at han/hun godkjenner at barnet reiser med en
forelder/verge. (Gyldig dokument må etterspørres i god tid før reisen, og senest 4 dager før seiling).
22. Stilles det formelle krav til helsetilstand?
Oppsøk din fastlege å be om råd og informasjon om de nyeste helsekravene for alle reisemål som er
oppført i denne katalogen. Du er selv ansvarlig for at alle vaksinasjonspapirer er i orden. Er du gravid kan
du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i uke 24 i svangerskapet,
kan du dessverre ikke reise på cruise. Gravide må uansett ha med seg legeerklæring hvor legen opplyser
om hvor langt i svangerskapet man er, samt at man er i bra form og det ikke er noe høy risiko ved
svangerskapet.
23. Gjestermed spesielle behov
Dumå væremedisinsk og fysisk i stand til å reise, og forsikre deg om at reisen ikke vil utgjøre noen fare for
deg eller andre. Når du bestiller (eller så snart sommulig etterpå dersom tilstanden oppstår etter du har
bestilt), må du skriftlig informere reisebyrået om eventuelle medisinske eller fysiske forhold som evt. kan
kreve behandling eller pleie i løpet av cruiset, eller som ev. kan påvirke cruiset for deg (inkludert bruk av
tjenester eller fasiliteter). Vi ber deg gi så mye informasjon sommulig. Noen av skipene våre har lugarer
spesielt tilpasset gjester med funksjonshemming. Det er en oversikt over disse på de aktuelle
dekkplanene. Gjester som bruker rullestol må ta med seg en egen rullestol, og kan oppleve å ikke komme
fram overalt. Enkelte forhold (for eksempel bruk av tenderbåter for å komme fra skipet til land) kan hindre
rullestolbrukere fra å gå i land i enkelte anløpshavner. Gjester med funksjonshemming eller medisinske
plager må kunne klare seg selv eller reise sammenmed en som kan bidra med all nødvendig bistand. Vi
beklager å måtte forbeholde oss retten til å nekte en person å reise, som etter vår oppfatning fysisk eller
psykisk ikke er i stand til å reise eller som kanmåtte trengemer pleie enn det en reiseledsager eller vi
rimeligvis kan tilby.
24. Dekkplaner og lugarinformasjon?
I denne katalogen vises i hovedsak reiseruter og informasjon om livet om bord. Mer detaljert informasjon
om våre lugarer, lugarkategorier m.m. får du ved å kontakte oss, ditt lokale reisebyrå eller se våre
internettsider: www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk
25. Kan jeg nektes ombordstigning?
Skipets ledelse kan avgjøre om enkelte nektes ombord. Dette kan skje i de tilfeller der det er fare for din
egen og/eller andre gjesters sikkerhet. Årsker til dette kan være sykdommed høy smitterisiko, uanstendig
oppførsel, manglende reisedokumenter og andre årsaker som viser at det er uforsvarlig å reise på cruise.
Manmå være i både psykisk og fysisk god form for å reise på cruise. Utover dette har skipene regler for
hvordanman skal forholde seg til andre ombord, samt hvordanman skal ivareta både de
sikkerhetsmessige, så vel som helsemessige forskriftene. Dersom noen skulle overtrede disse
bestemmelser, kan skipets ledelse be den reisende og dens reiseselskap om å forlate skipet umiddelbart
ved neste havn. Man er selv ansvarlig for de ekstra kostnader dette eventuelt vil medføre. Du kan lese mer
om Guest Conduct Policy som finnes tilgjengelig på www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk,
eller i din lugar ombord på skipet i Guest Services Directory eller ved forespørsel i Guest Relations Desk.

SÆRSKILTE VILKÅR
1. Hvordan bestiller jeg et cruise?
Kontakt vår bookingavdeling på telefon 815 00 185 (Norge), 33 12 76 00 (Danmark) eller ditt reisebyrå for
å bestille cruise. Du kan også bestille på www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk

2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
Når du har bestilt et cruise så vil du ha åpent kjøp i 7 dager eller mindre (avhenger av hvor lang tid det er
til avreise). Du vil motta et cruisetilbud (Booking Offer Details) pr e-post eller vanlig post.
Når du ønsker å bekrefte cruisebestillingen så bekreftes dette over telefonen eller til ditt reisebyrå. Ved
bekreftelse av cruiset, vennligst påse at navn som er opplyst stemmer i henhold til første fornavn og første
etternavn slik det står i passet. I flyreservasjonenmå alle navn stemme overens i henhold til passet. Du bes
ved din cruise bekreftelse om å betale et depositum til oss, eller til ditt reisebyrå på 1.000 kr + eventuell
avbestillingsbeskyttelse på 300 kr per person. Dersom betalingen ikke er oss i hende innen fristen som
står i cruisetilbudet (Booking Offer Details), vil reservasjonen bli automatisk kansellert. Våre cruisepriser
endrer seg etter tilbud og etterspørsel og vi kan dessverre ikke garantere den samme cruiseprisen dersom
betalingen ikke er gjort i tide. Etter du har betalt inn depositum + eventuell avbestillingsbeskyttelse og
bekreftet cruiset så vil du motta Confirmation Invoice. Denne gjelder ved betaling av restbeløp (du vil bare
motta denne ene fakturaen fra oss). Be alltid om en kopi av bekreftelsen fra ditt reisebyrå. På fakturaen
fremkommer detaljer om ditt cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale. Påse at alle detaljer er korrekte
ved bekreftelse av ditt cruise. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil etter bekreftelsen. For eventuelle
endringer etter bekreftelse, se punkt 9.
3. Rabatter og tilbud.
Da Royal Caribbean har kontorer i hele verden, opererer vi også med egne tilbud i de ulike markeder. Vi
gjør derfor oppmerksom på at tilbud er forbeholdt enkelte land, og at man derfor må påse at tilbudet
gjelder for det landet man booker reisen gjennom. Videre er det enkelte rabatter som ikke lar seg
kombinere med andre rabattordninger.
4. Når skal jeg betale?
For betaling av depositum vennligst se punkt 2 (hvordan blir cruiset bekreftet). Restbeløpet må være oss i
hende senest 35 dager før seilingsdato. Ved endringer av betingelser fra tredje part kan en tidligere
betalingsfrist påkreves. Hvis du bruker kredittkort eller betalingskort for å betale ditt cruise direkte til oss,
vil vi gjøre oppmerksom på at vi kan komme til å utføre transaksjonen via en bank i USA, og at din
kortutsteder kan velge å belaste deg et utenlandsgebyr. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med din
kortutsteders betingelser for slike utenlandstransaksjoner før du iverksetter betaling til oss. Følgende
kredittkort godtas ved trykketidspunktet for denne katalogen: Visa, MasterCard, American Express.
5. Hva er inkludert i prisen?
Alle priser som er oppgitt i denne katalogen gjelder per person i norske kroner, basert på to personer
i en lugar. Følgende er inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter
om bord, treningssenter, badstue, tips til lugar- og restaurantpersonalet (i de aller fleste tilfeller) samt
skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Medmindre annet er avtalt, er
følgende ikke inkludert i prisen: fly til og fra reisemålet, utflukter og personlige utgifter (for eksempel
drikke om bord, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler osv.), hotellopphold og -måltider i
land (medmindre annet er oppgitt), transport (medmindre annet er oppgitt), reiseforsikring, og alt annet
som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen. Se punkt 10 under Viktig Informasjon.
6. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
Spedbarn må væreminst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som Transatlantiske, Hawaii og visse
seilinger i Sør Amerika må spedbarn væreminst 12 måneder for å kunne reise. Alderen regnes fra cruisets
første dag. Ingen personer under 21 år (“mindreårig”) kan reise på cruise eller ha en egen lugar uten å
være i følge med foreldre/foresatte eller en annen person som har fylt 21 år. Gjester under 21 år som reiser
med foreldre/foresatte, må ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. Alle mindreårige som er 17
år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge medminst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få
anledning til å gå om bord i skipet og gjennomføre cruiset dersom han/hun er ledsaget av en eller flere
personer over 21 år som har fått tillatelse fra minst en av denmindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage
denmindreårige (se punkt 21 under Viktig informasjon). Bevis på slik tillatelse må gis i form av et brev
signert av minst en av foreldrene/de foresatte til hver
av demindreårige som er med på reisen, ogmå framvises i forbindelse med innsjekking på kaia.
Hvis skriftlig tillatelse ikke kan framlegges, vil den/demindreårige ikke få anledning til å gå om bord
i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader, utgifter eller tap sommåtte
belastes denmindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er denmindreårige
selv), eller andre personer som reiser sammenmed denmindreårige og som bestemmer seg for ikke å
gjennomføre cruiset når det ikke kan framvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Vi gir ikke
erstatning eller refusjon til mindreårige som vi har nektet ombordstigning, til personer som betaler for den
mindreåriges reise (dersom dette ikke er denmindreårige selv), eller til andre personer som reiser
sammenmed denmindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan
framvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Alle slike skriftlige tillatelser må være bevitnet og
undertegnet av en fagperson, for eksempel en advokat, lege, fredsdommer (Justice of the Peace), lærer
o.l. Gifte par med enminstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved
bestilling). Om bord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med
aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest
Relations Desk). Hvis du er gravid kan du reise på cruise frem til uke 23 i svangerskapet. Har du kommet
inn i uke 24 i svangerskapet kan du dessverre ikke reise på cruise.
7. Hvilke regler gjelder for avbestilling?
Om du, eller noen i ditt reisefølge, ikke kan reise må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå.
Følgende regler gjelder:
Avbestilling Kostnad per person
3 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens pris*
Mellom 4 og 14 dager før avreise: 50 % av reisens pris*
Mellom 15 og 41 dager før avreise: Depositum per person *
42 dager eller mer før avreise : 300 kr per person*
*Avbestillingsbeskyttelsen på 300 kr per person refunderes ikke ved avbestilling.
NOTE 1: Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et
tillegg i prisen for enkellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en
flermannslugar, eller omman avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et
“pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlig avbestillingsregler.
8. Trenger jeg avbestillingsbeskyttelse?
Ja, du bør tegne avbestillingsforsikring. Vår avbestillingsbeskyttelse koster 300 kr per person. Med denne
avbestillingsbeskyttelsen kan du avbestille ditt cruise ved sykdom og legeerklæring før avreise mot en
kostnad på 250 kr per person. Avbestillingsbeskyttelsenmå være innbetalt ved bekreftelsestidspunkt for å
være gyldig og refunderes ikke ved en avbestilling. Royal Caribbeans avbestillingsbeskyttelse, som kan
tegnes samtidig som du bestiller cruiset, gjelder om dumå avbestille pga. egen sykdom/skade, eller om
noen av dine nærmeste familie (mor, far, søsken eller barn) eller personen(e) i samme lugar, blir rammet
av sykdom/dødsfall (samtlige må ha avbestillingsbeskyttelse). Vær oppmerksom på at regler under punkt
7, NOTE 1 også gjelder for demed avbestillingsbeskyttelse. Etter bekreftelse av cruiset er det ikke mulig å
sette på eller ta bort avbestillingsforsikringen. Om du ved avbestilling fremviser legeerklæring, der din
lege fraråder deg å reise på det aktuelle tidspunktet, får du tilbakebetalt korrekt beløp så snart Royal
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Caribbean har godkjent legeerklæringen. De som reiser uten avbestillingsbeskyttelse avbestiller iht.
normale avbestillingsregler under punkt 7.
9. Kan jeg endremin bestilling etter at den er bekreftet?
Ja, forutsatt at det er ledig plass på lugarkategorien/cruiset du ønsker å endre til. Endringer som
innebærer annen avreisedag, annet skip, lugartype eller annen reiselengde kan gjøres frem til
42 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på 250 kr per person, i tillegg til eventuelt gebyr fra
flyselskapet. Dersom lignende endringer gjøres fra 41 dager og frem til avreise betraktes endringen som en
avbestilling, og behandles deretter som en ny bestilling. Se punkt 7. for avbestillingsregler. Navnendring
for cruisegjester koster 250 kr per person frem til 4 dager før avreise. Hvis endringen inkluderer fly, vil
spesielle betingelser gjelde. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Ved endring av flydetaljer før
billettutstedelse (tidspunkt, flyrute, flyselskap) vil det i tillegg til eventuelt gebyr fra flyselskapet, fra vår
side påløpe et administrasjonsgebyr på 250 kr per person. Det vil være fullt gebyr ved endring av
flydetaljer etter billettutstedelse.
10. Hvilke opplysningermå jeg oppgi og hvorfor?
Fra tid til annen kan vi bli pålagt å videreformidle visse personopplysninger om våre gjester til USAs
innvandringsmyndigheter, flyselskap og/eller andre autoriserte instanser. Sikkerhetsregler i USA krever at
vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som
må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia; passnummer,
kontaktnummer i nødssituasjoner samt forsikringsdetaljer. Du vil få detaljert informasjon om dette på
bestillingstidspunktet. Vi anbefaler at du besøker vår internettside www.royalcaribbean.no og
www.royalcaribbean.dk og registrerer dine opplysninger online (du vil trenger ditt bestillingsnummer og
seilingsdato). Klikk på “Før du reiser” og velg “Online sjekk-inn”. Om vi allerede har disse opplysningene
om deg ved bestillingstidspunktet, vennligst påse at de opplysningene vi har stemmer. Dersom du ikke har
tilgang til Internett, vennligst gi oss eller ditt reisebyrå beskjed, slik at denne informasjonen blir registrert
for deg. Dersom du ikke oppgir riktige, eller alle opplysninger som kreves, kan du bli nektet inngang i USA,
om bord på skipet og på eventuelle fly. Vi aksepterer ingen unntak i denne sammenheng, og gir ingen
erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport om en slik situasjon skulle
oppstå.
Vanlige avbestillingsregler gjelder.
11. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
Dersom du anser at avtalen ikke er innfridd, må du snarest gi beskjed om dette til ditt reisebyrå eller til
Royal Caribbean direkte. Fremgangsmåte ved eventuelle klager overfor den delen av reisen som Royal
Caribbean står ansvarlig for: Gi beskjed om klagen om bord eller så snart feilen er oppdaget. Det må alltid
sendes inn en skriftlig klage til oss, som må være oss i hende senest 1 måned etter hjemkomst, dersom
ikke spesielle grunner foreligger. Royal Caribbean behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig
tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre, dette må skrives og
undertegnes av minst en av de reisende i samme booking.
12. Hva skjer dersomdet blir forsinkelse, endring i pris eller reiserute?
Vi kan dessverre ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havner, eller følger hver del av
den annonserte reiseruten. Vi og skipets kaptein har rett til å utelate havner, anløpe andre havner, avvike
fra den annonserte reiseruten eller bytte med et annet skip eller en annen havn. Vi er heller ikke ansvarlige
for unnlatelse av å møte ankomst – og avreisetidene som er vist for havnene i denne katalogen. Endringer
i reiseruten foretas vanligvis av hensyn til gjestenes interesse og sikkerhet, og det vil ikke bli gitt
kompensasjon for dette. Vennligst vær oppmerksom på at opplysningene og prisene i denne katalogen
kan være endret innen du bestiller din ferie. Du er selv ansvarlig for å sjekke alle detaljer ved den valgte
ferien med oss eller ditt reisebyrå når du bestiller. Ved eventuelle innstillinger av flyavganger, forbeholder
Royal Caribbean seg retten til å booke om til en annen reiserute og flyselskap. Dette gjelder når du har
gjort din bestilling gjennom Royal Caribbean.
13. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?
Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert ansvar, inkludert
erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan
leveres som følge av forhold som er helt utenfor vår kontroll (“force majeure”). Med forhold som er helt
utenfor vår kontroll, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne
ha forutsett eller unngått til tross for alle rimelige forholdsregler. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare
for krig, terrorhandlinger eller trussel om slike handlinger, opptøyer eller sivile uroligheter, streik,
naturkatastrofer eller kjernefysiske katastrofer, brann, dårlig vær, helserisikoer, epidemier og alle lignende
forhold som er utenfor vår kontroll.
14. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av
disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte
i samsvar med internasjonale konvensjoner.
15. Reisegaranti?
Royal Caribbean er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og
eventuelt garantert hjemtransport hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby
deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. Royal Caribbean har stilt bankgaranti for alle
nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum,
4001 Stavanger, Norge.
16. Hva er nøyaktigheten av informasjonen og prisene i katalogen?
Vennligst vær oppmerksom på at opplysningene og prisene i denne katalogen kan være endret innen du
bestiller din ferie. Trykkfeil oppstår dessverre av og til, selv om vi gjør alt vi kan for å sikre at katalogen og
prisene er riktige på trykketidspunktet. Se også våre hjemmesider www.royalcaribbean.no og
www.royalcaribbean.dk for den mest oppdaterte informasjonen. Det er viktig å sjekke alle detaljer ved den
valgte ferien med ditt reisebyrå på bestillingstidspunktet.
17. Hva ermitt ansvar?
Du må sørge for at du har oppdatert katalog og oppdaterte priser når du bestiller din ferie. Vi kan ikke påta
oss ansvar for eventuelle feil eller unøyaktige opplysninger grunnet bruk av utradert katalog. Det er ditt
ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den
enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver
skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje,
uaktsomhet eller forsømmelse.
18. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning?
Royal Caribbeans ansvar gjelder ikke utover skipet. Passasjerene fritar Royal Caribbean for alt ansvar når
det gjelder tap av eller skade på bagasje eller eiendom, for personskade eller dødsfall, og for tap på grunn
av forsinkelse som oppstår ut fra handlinger, brist i handlinger, utelatelser eller forsømmelse av
selvstendige underleverandører, for eksempel flyselskaper, hoteller, arrangører av utflukter, restaurantører,
transportselskaper eller andre leverandører av tjenester eller fasiliteter. Alt som er tilrettelagt for
passasjerene av selvstendige leverandører, er foretatt kun av hensyn til passasjeren, og utføres på
passasjerens egen risiko. Nedenstående Allmenne vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske

Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for
pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1.

ALLMINNELIGE VILKÅR
1. Avtalens inngåelse
Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum. Betaling kan
kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Med mindre kunden kan dokumentere at
betaling av depositum har funnet sted innen fristen, er arrangøren ubundet av bestillingen dersom
pengene ikke er kommet på hans konto dagen etter forfallsdato.
2. Hva somomfattes av avtalen
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende
dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene.
Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger
arrangøren har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten
betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av
avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i
informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale
inngås. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av
pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter også
eventuelle tilleggsytelser til pakkereisen partene er blitt enige om. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av
under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i dens pris, anses ikke
som en del av pakkereisen.
3. Reisens pris og betalingsvilkår
Se punkt 1,2 og 4 under Royal Caribbean Særskilte vilkår angående bestilling, bekreftelse og betaling.
4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring. Se punkt 7 og 8 under Royal Caribbean Særskilte vilkår
angående avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.
4.2. Innreisebestemmelser. Arrangøren/formidler skal senest ved bestilling av reisen underrette kunden
om at arrangøren/ formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for
borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige opplysninger
om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før
avtalen er bindende, jfr pkt 1. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og
iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske
grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det
innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans
reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man
kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente
slike. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise
eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed
om dette i den utstrekning det er mulig.
4.3. Helseopplysninger. Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige
formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.
4.4. Andre forhold. Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet,
samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes. Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor
pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot arrangøren. Unntatt er
krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.
5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra reisen
5.1. Avbestilling ved force majeure. Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de
innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før
pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller
andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også
vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde
dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten
til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til,
omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.
5.2. Avbestilling mot vederlag. Se punkt 7 og 8 under Royal Caribbean Særskilte vilkår angående
avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.
5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse. Se punkt 6
og 7 under Royal Caribbean Særskilte vilkår angående avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.
5.4. Overdragelse av pakkereisen. Se punkt 7 og 8 under Royal Caribbean Særskilte vilkår angående
avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.
6. A rrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt
6.1. For få tilmeldte. Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall
plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen
må ikke settes kortere enn 30 dager. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter,
kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt
fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren. Skriftlig varsel om slik
kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden
beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle
av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar,
dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans
kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og
som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike
hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige
smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en
reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle
innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom
arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den
billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke
arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer
inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter
den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den
grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter
arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig
ulempe for kunden. Dersom arrangøren unnlater dette, og kunden må besørge hjemreisen selv, er
arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.
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UTVID OPPHOLDET MED EN CRUISE-RUNDREISE
Våre cruise-rundturer betyr at du kan utvide cruiseferien med en landbasert tur
enten før eller etter cruiseferien din. Du kan dermed uforske enda mer av 
fantastiske reisemål som Dubai, Australia og Alaska.

FOR MER INFORMASJON,  
BESØK www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk 
eller kontakt ditt lokale reisebyrå

OASIS OF THE SEAS OG 
ALLURE OF THE SEAS – VERDENS
MEST UTROLIGE CRUISESKIP

OPPLEV DITT EGET 
ARABISKE EVENTYR

Vi har alltid forskjøvet
grensene for fantasi og
innovasjon, og 2010 er intet
unntak. Oppdag utrolige
trerike parker og et
spektakulært friluftsteater
ombord på våre nyeste 
skip, Oasis og Allure.  

Se side 47-49 for Oasis - og Allure-cruisereiser. 

Fra januar 2010 inviterer
prisbelønte Royal Caribbean
International deg for første
gang til å oppleve den
persiske gulfen med vårt nye
7-netters cruise i Dubai med
Brilliance of the Seas.

Se side 39 for mer informasjon

NYTT I2010CRUISE
OVER HELE VERDEN

Ordinære aksjer for Royal Caribbean Cruises Ltd. handles på New York Stock Exchange (NYSE) og Oslo Børs (OSE) under symbolet “RCL” RCCL har jobbet ansvarsfullt
sammen med papirleverandøren for å velge et materiale som er produsert på en miljøvennlig måte, ved å spore opp papirmassens opphav. Denne brosjyren er
derfor trykt på materiale fra godt forvaltede skoger, og kun godkjente materialer brukes i produksjonen av dette papiret.

Bahamas-registrert skip. Utformet og tilvirket av Positive Thinking – London  
NOR/SEP09/2136

Reisebyråets stempel:Finn ut mer om cruisenes avreisedatoer ved å slå opp på relevant side og betrakte reiseruten.

Besøk www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk
eller kontakt dit lokale reisebyrå

2010/11

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR

EUROPA Side 31-41
Adventure of the Seas
Brilliance of the Seas
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

KARIBIEN Side 44-51
Adventure of the Seas
Allure of the Seas
Explorer of the Seas
Freedom of the Seas
Grandeur of the Seas
Liberty of the Seas
Majesty of the Seas
Monarch of the Seas
Navigator of the Seas
Oasis of the Seas
Serenade of the Seas
Voyager of the Seas

AMERIKA, ASIA  Side 54-63
OG DET SØRLIGE STILLEHAVET
Asia
Legend of the Seas

Sør-Amerika
Splendour of the Seas
Vision of the Seas

Amerika
Enchantment of the Seas
Explorer of the Seas
Jewel of the Seas
Mariner of the Seas
Radiance of the Seas

Australia og New Zealand
Rhapsody of the Seas

Transatlantisk
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

ALASKA Side 64-65
Radiance of the Seas
Rhapsody of the Seas

CRUISEPLANLEGGER

2010 - 2011

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse. Arrangøren
kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter
avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet
avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart sommulig dersom han
ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden
om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har
kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet
frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører
til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart sommulig og innen rimelig tid.
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt
med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i
reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig
ulempe. Reisearrangøren/ formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør
forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene
som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen,
plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så
snart sommulig.
7.2. Kundens plikter Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i
vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter
å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig
betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse
alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt
å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 11. Kunden plikter å ta med
gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter sommåtte være
nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter sommåtte være
nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle
nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er
medbragt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er
presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å
rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter
de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg
fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den
enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper
sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en
reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke
kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt,
gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da
intet ansvar for ekstrautgifter forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan
heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å
overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres
ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde
seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens
representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort
seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge
arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon
så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres
erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på
ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc etter vanlige
erstatningsrettslige regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg
om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den
aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv
eller andre.
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise. Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at
pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og
endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som
vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med
mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager. Kunden har da rett til
full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.
Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby
dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av
eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal
arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og
erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan
arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den
opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle
merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp
vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av
den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersommangelen er en prisøkning
på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen
dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.
8.2. Mangler etter avreise Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller
forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte
regnes likevel ikke sommangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må
regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som
arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å
reklamere på mangler han oppdager så snart sommulig. Reklamasjon som fremmes senere enn
fristene i disse vilkårs pkt 11 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp: Kunden kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig

kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersommangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag,
eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når
arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er
vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen.
Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement.

d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter sommåtte følge av mangelen
i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikkeøkonomisk tap
(“godtgjørelse”) dersommangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i
forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig sværlovgiving foran
erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet
hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t.
det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke
kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. Følgende
forhold anses normalt ikke sommangel etter bestemmelsene i dette punkt:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke
har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke
er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre
destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være “vanlige”
på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted
pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn,
eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra
luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold
arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister Se punkt 11 under Royal Caribbean Særskilte Vilkår angående reklamasjon.
10. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og
at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken
bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle
klagegebyrer i denne forbindelse.
11. Ikrafttredelse Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2004 og avløser fra samme
dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2001

ØVRIG

GRAND TRAVEL AWARD
Royal Caribbean har vunnet 1. premie for beste internasjonale cruiserederi i samtlige Grand
Travel Awards som har vært holdt i Norge. Denne utnevnelsen skjer via stemmer fra Norges
reisebyråer.

NORSK REISELIVSFORUM
Royal Caribbean Cruise Line AS er medlem NRF, Norsk ReiselivsForum.

REISEGARANTIFONDET
Royal Caribbean har stilt garanti i Reisegarantifondet, og sikre dermed samtlige nordiske
gjester mot eventuell konkurs og insolvens.

SEE AMERICA
Royal Caribbean er medlem i intresseorganisasjonen See America som skal fremme turismen
til USA.

Royal Caribbean International er varemerket for Royal Caribbean Cruise Line AS, som er en
internasjonal representant for Royal Caribbean Cruises Ltd., Miami, Florida. ©2009 Royal
Caribbean International. Alle rettigheter er reservert. Denne katalogen og dens innhold ersatter
alle tidligere utgaver. Vi publiserer kontinuerlig de mest korrekte og aktuelle reisevilkår og
opplysninger på våre hjemmesider: www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk. Vi
reservere oss for eventuelle trykkfeil og tar forbehold om endringer.

VIKTIG INFORMASJON
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Central Park har åpen
himmel og er bekledt
med balkonglugarer
med “parkutsikt”.
Parken har åpne
plasser, frodige
tropiske områder,
stille gangveier og
muligheten for å spise
al fresco – en rolig og
fredfylt atmofære.

Et storslagent
promenadedekk som
skuer utover området
nedenfor. Midtpunktet
på Royal Promenade
er baren Rising Tide
Bar. Det finnes nok
butikker, puber og
restauranter til å
underholde selv
de mest bereiste
av gjestene.

FOR MER INFORMASJON OM OASIS OF THE SEAS,
TA TUREN INNOM WWW.OASISOFTHESEAS.COM

Førsteklasses
flernivåers suiter over
flere nivåer med
vinduer fra gulv til tak
og utsikt over havet,
med opptil 186m2 plass
til å slappe av og lade
batteriene. Kos deg i
ditt eget private tempel
til havs, med moderne
design og interiør i
stilige farger.

* Høyde- og aldersbegrensninger gjelder for “glidekabelen” og FlowRider®.
† Barn må være pottetrente for å bruke basseng og delta i Adventure Ocean®-økter med tilsyn
(med unntak av Fisher Price® Royal-babier og Royal-småbarn).

Komedieklubben har
hovedartister som
ikke bare engasjerer
seg med publikum,
men også begeistrer
tilskuerne med
sine individuelle
forestillinger.
Fra stand-up-show
om natten til
familieunderholdning,
vil du alltid finne noe
for enhver smak.

Den nydelige
karusellen er den første
av sitt slag på havet,
og er hovedattraksjonen
på Boardwalk. Den
populære trekarusellen
gir mye moro både for
barn og voksne, og
består av 21 hengende
komponenter – fra
en rekke håndmalte
hester til løver, sebraer
og giraffer.

Ta deg tid til å roe
ned sinn, kropp og
sjel med massasjer,
saunaer eller en heftig
treningsøkt i et av
skipets treningsstudioer.
Når du først besøker
det største spaet på
havet, hvorfor ikke
like gjerne nyte
godt av en rekke
unike behandlinger?

VELKOMMEN TIL EN CRUISE REVULOSJON:
VÅRT NYESTE SUPERSKIP

Den banebrytende
nye Boardwalk er full
av gammeldags sjarm
med en moderne
vri, og inneholder
verdens første
karusell ombord.
Boardwalk er omgitt
av barer, restauranter
og butikker, og er et
sted der hele familien
kan kose seg.

H20 Zone, et av de
mest spektakulære
områdene ombord,
er en fargerik
fantasiverden med
skulpturer i sterke
farger, interaktive
fontener og kanoner
som sprøyter og
skyter vann i
alle retninger.

Om natten trollbindes
teatergjester av
spektakulære
forestillinger på
hovedscenen – med
vannakrobater som
fortryller publikum
med høytflyvende
stupeøvelser mot
stjerneklar himmel.

Denne svevende baren
har et åpent område
omgitt av en
krystallveranda, og
beveger seg langsomt
opp og ned mellom
tre dekk, gradvis opp
fra Royale Promenade
til Central Park.

SKIPETS
ATTRAKSJONER

Begi deg ut på
den spennende
“glidekabelen”. Den
fartsfylte turen i ni
dekks høyde flyr
gjester fra den ene
enden av Boardwalk
til den andre, med en
fantastisk utsikt over
Oasis of the Seas.

Lær å ri på bølgene
på verdens aller første
surfesimulator ombord.
Uansett om du er
fornøyd med å være
tilskuer, er en dreven
surfer eller en
nybegynner, har alle
sjansen til å surfe på
bølgene.

Fordelene med å
booke en flypakke
med Royal Caribbean
International:
• Full assistanse ved flyforsinkelser,

endringer eller andre

uforutsette hendelser.

• En representant fra Royal Caribbean

møter deg på flyplassen

• Samme betalingsvilkår på flypakken

som cruiset (om ikke annet er avtalt)

• Royal Caribbean tar fullt ansvar for at

du kommer ombord på cruiset tross

forsinkelser/innstillinger i flytrafikken.

Ved store forsinkelser sørger vi for

ombooking til nærmeste mulige havn

langs seilingsruten*

• Du får en samlet faktura for hele

cruise-ferien din

• En fast flypris uten prisøkninger

*Med forbehold om uforutsette hendelser utenfor
vår kontroll.

Når du bestiller ditt cruise med Royal Caribbean International hjelper
vi deg gjerne med flybilletter og videre transport til havnen. Alt for å
gjøre din ferie så enkel som mulig.

Flypakken inneholder:
• Flyreise tur/retur til konkurransedyktig pris med en av våre
pålitelige samarbeidspartnere

• Transport fra flyplassen til hotellet*
• Overnatting på hotell natten før cruiset
• Transport fra hotellet til cruisehavnen
• Alle skatter

* Flytilslutning til en destinasjon i Europa har ingen hotellovernatting før cruiset, men istedet
transport fra flyplassen direkte til cruisehavnen.

HVORFOR BØR JEG BESTILLE
EN FLYPAKKE MED ROYAL
CARIBBEAN INTERNATIONAL?

For flypriser og bestilling kontakt oss på:
E-post: airsea.nordic@rccl.com
Telefon Norge: 815 00 185

Danmark: 33 12 76 00

SKREDDERSYDDE
FLYPAKKER
Dersom du ønsker å kombinere
cruiset med et lengre opphold på
reisemålet hjelper vi deg gjerne med
alternative reisedatoer. Du kan også
oppgradere flyreisen mot en ekstra
kostnad. Vi hjelper deg også med
innenriks anslutninger fra din
lokale flyplass.

FLY TIL
TRANSATLANTISKE
CRUISE
Nyhet! Nå tilbyr vi også
kombinasjonsbilletter til de fleste av
våre transatlantiske cruise. Kontakt
oss for prisforslag.

MER INFORMASJON FLYREISER OG TRANSPORT

ADVANCE PASSENGER
INFORMATION- APIS
USA har innført nye regler som

innebærer at alle som reiser til USA

må oppgi detaljert passinformasjon

samt adressent til stedet man

overnatter første natten i USA. Vi

anbefaler at du oppgir all nødvendig

informasjon før avreise på respektive

flyselskaps hjemmeside. Det er også

en fordel å sjekke inn på Internett.

Online sjekk-inn åpner normalt 24

timer før avreise.

KORREKT NAVN

Vi minner om at korrekt staving av

navn er ekstra viktig i flybilletten.

Hele etternavnet samt første fornavn

i passet er tilstrekkelig. Eventuelle

endringer kan medføre ekstra

kostnader.

Våre flypakker inkluderer flybillett
med et utvalg av våre pålitelige
samarbeidspartnere, blant annet:

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami,
London (Southampton), Seattle,
Dubai, Vancouver

Avreise fra Oslo samt de
fleste større lufthavner i Norge.
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
London (Southampton), Malaga

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand
Flyr til blant annet: Miami, New York,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai,
Hong Kong

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Fort Lauderdale,
Orlando, San Diego, San Juan, New York,
Vancouver

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
Venezia, Miami, Orlando

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Landvetter, Miami,
San Juan, Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, San Juan,
Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Santo Domingo,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai, Hong
Kong, Sao Paulo

Avreise fra: Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Trondheim Flyr bl.a til:
Miami, fort Lauderdale, Orlando, San Juan

SAMARBEIDENDE
FLYSELSKAP

2136_Midi_CP_8pg cover_SWE-NORWAY:625x297  13/07/2009  16:31  Page 2



1

11

4

10

2
5

6

7

3

12
9

8

4AQUATHEATER3RISING TIDE BAR2ZIPLINE1FLOWRIDER®* 5 H2O ZONE† 6 BOARDWALKSM

9ROYAL PROMENADE8CENTRAL PARKSM7LOFTSUITES 11 CAROUSEL 12 COMEDY LIVE

83

VITALITY AT SEA
SPA AND FITNESS10

2136_Midi_CP_8pg cover_SWE/NORWAY:625x297  03/07/2009  11:59  Page 2

Central Park har åpen
himmel og er bekledt
med balkonglugarer
med “parkutsikt”.
Parken har åpne
plasser, frodige
tropiske områder,
stille gangveier og
muligheten for å spise
al fresco – en rolig og
fredfylt atmofære.

Et storslagent
promenadedekk som
skuer utover området
nedenfor. Midtpunktet
på Royal Promenade
er baren Rising Tide
Bar. Det finnes nok
butikker, puber og
restauranter til å
underholde selv
de mest bereiste
av gjestene.

FOR MER INFORMASJON OM OASIS OF THE SEAS,
TA TUREN INNOM WWW.OASISOFTHESEAS.COM

Førsteklasses
flernivåers suiter over
flere nivåer med
vinduer fra gulv til tak
og utsikt over havet,
med opptil 186m2 plass
til å slappe av og lade
batteriene. Kos deg i
ditt eget private tempel
til havs, med moderne
design og interiør i
stilige farger.

* Høyde- og aldersbegrensninger gjelder for “glidekabelen” og FlowRider®.
† Barn må være pottetrente for å bruke basseng og delta i Adventure Ocean®-økter med tilsyn
(med unntak av Fisher Price® Royal-babier og Royal-småbarn).

Komedieklubben har
hovedartister som
ikke bare engasjerer
seg med publikum,
men også begeistrer
tilskuerne med
sine individuelle
forestillinger.
Fra stand-up-show
om natten til
familieunderholdning,
vil du alltid finne noe
for enhver smak.

Den nydelige
karusellen er den første
av sitt slag på havet,
og er hovedattraksjonen
på Boardwalk. Den
populære trekarusellen
gir mye moro både for
barn og voksne, og
består av 21 hengende
komponenter – fra
en rekke håndmalte
hester til løver, sebraer
og giraffer.

Ta deg tid til å roe
ned sinn, kropp og
sjel med massasjer,
saunaer eller en heftig
treningsøkt i et av
skipets treningsstudioer.
Når du først besøker
det største spaet på
havet, hvorfor ikke
like gjerne nyte
godt av en rekke
unike behandlinger?

VELKOMMEN TIL EN CRUISE REVULOSJON:
VÅRT NYESTE SUPERSKIP

Den banebrytende
nye Boardwalk er full
av gammeldags sjarm
med en moderne
vri, og inneholder
verdens første
karusell ombord.
Boardwalk er omgitt
av barer, restauranter
og butikker, og er et
sted der hele familien
kan kose seg.

H20 Zone, et av de
mest spektakulære
områdene ombord,
er en fargerik
fantasiverden med
skulpturer i sterke
farger, interaktive
fontener og kanoner
som sprøyter og
skyter vann i
alle retninger.

Om natten trollbindes
teatergjester av
spektakulære
forestillinger på
hovedscenen – med
vannakrobater som
fortryller publikum
med høytflyvende
stupeøvelser mot
stjerneklar himmel.

Denne svevende baren
har et åpent område
omgitt av en
krystallveranda, og
beveger seg langsomt
opp og ned mellom
tre dekk, gradvis opp
fra Royale Promenade
til Central Park.

SKIPETS
ATTRAKSJONER

Begi deg ut på
den spennende
“glidekabelen”. Den
fartsfylte turen i ni
dekks høyde flyr
gjester fra den ene
enden av Boardwalk
til den andre, med en
fantastisk utsikt over
Oasis of the Seas.

Lær å ri på bølgene
på verdens aller første
surfesimulator ombord.
Uansett om du er
fornøyd med å være
tilskuer, er en dreven
surfer eller en
nybegynner, har alle
sjansen til å surfe på
bølgene.

Fordelene med å
booke en flypakke
med Royal Caribbean
International:
• Full assistanse ved flyforsinkelser,

endringer eller andre

uforutsette hendelser.

• En representant fra Royal Caribbean

møter deg på flyplassen

• Samme betalingsvilkår på flypakken

som cruiset (om ikke annet er avtalt)

• Royal Caribbean tar fullt ansvar for at

du kommer ombord på cruiset tross

forsinkelser/innstillinger i flytrafikken.

Ved store forsinkelser sørger vi for

ombooking til nærmeste mulige havn

langs seilingsruten*

• Du får en samlet faktura for hele

cruise-ferien din

• En fast flypris uten prisøkninger

*Med forbehold om uforutsette hendelser utenfor
vår kontroll.

Når du bestiller ditt cruise med Royal Caribbean International hjelper
vi deg gjerne med flybilletter og videre transport til havnen. Alt for å
gjøre din ferie så enkel som mulig.

Flypakken inneholder:
• Flyreise tur/retur til konkurransedyktig pris med en av våre
pålitelige samarbeidspartnere

• Transport fra flyplassen til hotellet*
• Overnatting på hotell natten før cruiset
• Transport fra hotellet til cruisehavnen
• Alle skatter

* Flytilslutning til en destinasjon i Europa har ingen hotellovernatting før cruiset, men istedet
transport fra flyplassen direkte til cruisehavnen.

HVORFOR BØR JEG BESTILLE
EN FLYPAKKE MED ROYAL
CARIBBEAN INTERNATIONAL?

For flypriser og bestilling kontakt oss på:
E-post: airsea.nordic@rccl.com
Telefon Norge: 815 00 185

Danmark: 33 12 76 00

SKREDDERSYDDE
FLYPAKKER
Dersom du ønsker å kombinere
cruiset med et lengre opphold på
reisemålet hjelper vi deg gjerne med
alternative reisedatoer. Du kan også
oppgradere flyreisen mot en ekstra
kostnad. Vi hjelper deg også med
innenriks anslutninger fra din
lokale flyplass.

FLY TIL
TRANSATLANTISKE
CRUISE
Nyhet! Nå tilbyr vi også
kombinasjonsbilletter til de fleste av
våre transatlantiske cruise. Kontakt
oss for prisforslag.

MER INFORMASJON FLYREISER OG TRANSPORT

ADVANCE PASSENGER
INFORMATION- APIS
USA har innført nye regler som

innebærer at alle som reiser til USA

må oppgi detaljert passinformasjon

samt adressent til stedet man

overnatter første natten i USA. Vi

anbefaler at du oppgir all nødvendig

informasjon før avreise på respektive

flyselskaps hjemmeside. Det er også

en fordel å sjekke inn på Internett.

Online sjekk-inn åpner normalt 24

timer før avreise.

KORREKT NAVN

Vi minner om at korrekt staving av

navn er ekstra viktig i flybilletten.

Hele etternavnet samt første fornavn

i passet er tilstrekkelig. Eventuelle

endringer kan medføre ekstra

kostnader.

Våre flypakker inkluderer flybillett
med et utvalg av våre pålitelige
samarbeidspartnere, blant annet:

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami,
London (Southampton), Seattle,
Dubai, Vancouver

Avreise fra Oslo samt de
fleste større lufthavner i Norge.
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
London (Southampton), Malaga

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand
Flyr til blant annet: Miami, New York,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai,
Hong Kong

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Fort Lauderdale,
Orlando, San Diego, San Juan, New York,
Vancouver

Avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger
Flyr til blant annet: Barcelona, Roma,
Venezia, Miami, Orlando

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Landvetter, Miami,
San Juan, Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, San Juan,
Los Angeles

Avreise fra Oslo
Flyr til blant annet: Miami, Santo Domingo,
Sydney, Singapore, Dubai, Shanghai, Hong
Kong, Sao Paulo

Avreise fra: Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Trondheim Flyr bl.a til:
Miami, fort Lauderdale, Orlando, San Juan

SAMARBEIDENDE
FLYSELSKAP
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UTVID OPPHOLDET MED EN CRUISE-RUNDREISE
Våre cruise-rundturer betyr at du kan utvide cruiseferien med en landbasert tur
enten før eller etter cruiseferien din. Du kan dermed uforske enda mer av 
fantastiske reisemål som Dubai, Australia og Alaska.

FOR MER INFORMASJON,  
BESØK www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk 
eller kontakt ditt lokale reisebyrå

OASIS OF THE SEAS OG 
ALLURE OF THE SEAS – VERDENS
MEST UTROLIGE CRUISESKIP

OPPLEV DITT EGET 
ARABISKE EVENTYR

Vi har alltid forskjøvet
grensene for fantasi og
innovasjon, og 2010 er intet
unntak. Oppdag utrolige
trerike parker og et
spektakulært friluftsteater
ombord på våre nyeste 
skip, Oasis og Allure.  

Se side 47-49 for Oasis - og Allure-cruisereiser. 

Fra januar 2010 inviterer
prisbelønte Royal Caribbean
International deg for første
gang til å oppleve den
persiske gulfen med vårt nye
7-netters cruise i Dubai med
Brilliance of the Seas.

Se side 39 for mer informasjon

NYTT I2010CRUISE
OVER HELE VERDEN

Ordinære aksjer for Royal Caribbean Cruises Ltd. handles på New York Stock Exchange (NYSE) og Oslo Børs (OSE) under symbolet “RCL” RCCL har jobbet ansvarsfullt
sammen med papirleverandøren for å velge et materiale som er produsert på en miljøvennlig måte, ved å spore opp papirmassens opphav. Denne brosjyren er
derfor trykt på materiale fra godt forvaltede skoger, og kun godkjente materialer brukes i produksjonen av dette papiret.

Bahamas-registrert skip. Utformet og tilvirket av Positive Thinking – London  
NOR/SEP09/2136

Reisebyråets stempel:Finn ut mer om cruisenes avreisedatoer ved å slå opp på relevant side og betrakte reiseruten.

Besøk www.royalcaribbean.no
eller www.royalcaribbean.dk
eller kontakt dit lokale reisebyrå

2010/11

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR

EUROPA Side 31-41
Adventure of the Seas
Brilliance of the Seas
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

KARIBIEN Side 44-51
Adventure of the Seas
Allure of the Seas
Explorer of the Seas
Freedom of the Seas
Grandeur of the Seas
Liberty of the Seas
Majesty of the Seas
Monarch of the Seas
Navigator of the Seas
Oasis of the Seas
Serenade of the Seas
Voyager of the Seas

AMERIKA, ASIA  Side 54-63
OG DET SØRLIGE STILLEHAVET
Asia
Legend of the Seas

Sør-Amerika
Splendour of the Seas
Vision of the Seas

Amerika
Enchantment of the Seas
Explorer of the Seas
Jewel of the Seas
Mariner of the Seas
Radiance of the Seas

Australia og New Zealand
Rhapsody of the Seas

Transatlantisk
Independence of the Seas
Jewel of the Seas
Navigator of the Seas
Splendour of the Seas
Vision of the Seas
Voyager of the Seas

ALASKA Side 64-65
Radiance of the Seas
Rhapsody of the Seas

CRUISEPLANLEGGER

2010 - 2011

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse. Arrangøren
kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter
avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet
avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart sommulig dersom han
ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden
om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har
kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet
frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører
til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart sommulig og innen rimelig tid.
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt
med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i
reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig
ulempe. Reisearrangøren/ formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør
forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene
som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen,
plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så
snart sommulig.
7.2. Kundens plikter Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i
vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter
å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig
betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse
alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt
å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 11. Kunden plikter å ta med
gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter sommåtte være
nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter sommåtte være
nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle
nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er
medbragt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er
presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å
rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter
de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg
fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den
enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper
sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en
reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke
kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt,
gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da
intet ansvar for ekstrautgifter forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan
heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å
overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres
ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde
seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens
representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort
seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge
arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon
så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres
erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på
ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc etter vanlige
erstatningsrettslige regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg
om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den
aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv
eller andre.
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise. Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at
pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og
endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som
vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med
mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager. Kunden har da rett til
full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.
Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby
dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av
eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal
arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og
erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan
arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den
opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle
merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp
vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av
den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersommangelen er en prisøkning
på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen
dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.
8.2. Mangler etter avreise Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller
forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte
regnes likevel ikke sommangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må
regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som
arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å
reklamere på mangler han oppdager så snart sommulig. Reklamasjon som fremmes senere enn
fristene i disse vilkårs pkt 11 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp: Kunden kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig

kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersommangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag,
eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når
arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er
vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen.
Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement.

d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter sommåtte følge av mangelen
i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikkeøkonomisk tap
(“godtgjørelse”) dersommangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i
forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig sværlovgiving foran
erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet
hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t.
det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke
kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. Følgende
forhold anses normalt ikke sommangel etter bestemmelsene i dette punkt:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke
har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke
er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre
destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være “vanlige”
på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted
pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn,
eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra
luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold
arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister Se punkt 11 under Royal Caribbean Særskilte Vilkår angående reklamasjon.
10. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og
at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken
bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle
klagegebyrer i denne forbindelse.
11. Ikrafttredelse Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2004 og avløser fra samme
dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2001

ØVRIG

GRAND TRAVEL AWARD
Royal Caribbean har vunnet 1. premie for beste internasjonale cruiserederi i samtlige Grand
Travel Awards som har vært holdt i Norge. Denne utnevnelsen skjer via stemmer fra Norges
reisebyråer.

NORSK REISELIVSFORUM
Royal Caribbean Cruise Line AS er medlem NRF, Norsk ReiselivsForum.

REISEGARANTIFONDET
Royal Caribbean har stilt garanti i Reisegarantifondet, og sikre dermed samtlige nordiske
gjester mot eventuell konkurs og insolvens.

SEE AMERICA
Royal Caribbean er medlem i intresseorganisasjonen See America som skal fremme turismen
til USA.

Royal Caribbean International er varemerket for Royal Caribbean Cruise Line AS, som er en
internasjonal representant for Royal Caribbean Cruises Ltd., Miami, Florida. ©2009 Royal
Caribbean International. Alle rettigheter er reservert. Denne katalogen og dens innhold ersatter
alle tidligere utgaver. Vi publiserer kontinuerlig de mest korrekte og aktuelle reisevilkår og
opplysninger på våre hjemmesider: www.royalcaribbean.no og www.royalcaribbean.dk. Vi
reservere oss for eventuelle trykkfeil og tar forbehold om endringer.

VIKTIG INFORMASJON
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