
PAS OG PAPIRER 

Når I går ombord på skibet 

skal I fremvise gyldigt pas 

(gyldig min. 6 måneder) 
samt billet. 

  

KAHYTTER 

Alle kahytter bar bad/toilet 

og hårtørrer samt safe.  

 

På nær kahytter i kategori 

6 på Star Clipper og Star  

Flyer, findes TV som man 

kan se i det lokale i 

området ) samt DVD. 
  

BETALING OMBORD 

Ved ankomst udleveres et 

personligt ID kort som al 

betaling om bord registres 

på. 

Sidste dag foretages 

betaling via enten Visa- 

eller Mastercard. 

 

EL OMBORD 

Star Clipper og Star Flyer 

har 110 volt og Royal 

klipper har 220 volt 

 

TELEFON OG INTERNET 

Ved telefon opkald under 

sejlads bliver betaling 

trukket på dit kort (Star 

Clipper og Star Flyer) eller 

på dit ID-kort (Royal 

Clipper) 
 

Man kan kalde rederiets 

kontor ved kontakt til 

skibet. 

 

Der kan købes kort 

ombord  til brug i 

forbindelse med brug af 

internet ombord 
 
 

 

 

 

VANDSPORT 

Under krydset er der 

mulighed for (gratis) at 

prøve f.eks. snorkling, 

kajakroning, laser sejlads, 

vandski, ”paddle bords” og 

windsurfing. 

 

Scyba dykning er muligt 

hvis I har et sertifikat og 

lokale operatører skal 

kontaktes for aftale. (mod 

betaling). 
 
DRIKKEPENGE 

Der skal betales 

drikkepenge ved afslutning 

af krydset. 
 

Rederiet anbefaler 8 Euro 

pr dag pr. person  (ca. 425 

Dkk. pr uge) 

 

BØRN 

Børn er velkomne men der 

er ikke specielle børne 

programmer.  

 

Børn under 18 kun 

sammen med voksne – 

hør nærmere om 

muligheder og priser. 

 

SPECIELLE 

BEGIVENHEDER: 
Ved runde fødselsdage, 

bryllupper og ”Honey-

moon”  bydes der på 

champagne og frisk frugt – 

hør om reglerne. 

 

 
SPISNING OMBORD 
Til middagen om aftenen 

skal man pænt påklædt: 
Mænd: lange bukser og 

jakke. 

  
 

 

 

 

Køkkenet ombord serverer 

internationale retter med 

et mix af lokale retter.  

 

SPISETIDER 

(med forbehold) 
  
6.30-10.30  Continental 

morgenmad i pianobaren 

 

8.00-10.00  

Morgenmadsbuffet i 

restauranten 
 

12.00-14.00 Frokost buffet 

 

17-18.00     Fingermad i 

Tropical bar 

 

19.30-22.00  Middag (ikke 

buffet) i restauranten 

 

23.30-00.30  Snacks 

 

RYGNING 

Rygning er kun tilladt i et 

afmærket område i 

Tropical bar på soldækket. 
  
WELLNESS 

På Royal Clippers findes 

wellness afdeling. 
 

 
Se rederiets hjemmeside 

for de nøjagtige 

betingelser. 
  
 
 

 

 

  

STAR CLIPPER:  PRAKTISK OM KRYDSET 


