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VISION OF THE SEAS & BRILLIANCE OF THE SEAS 2012

CRUISES
FRA KØBENHAVN MED 



CRUISES FRA 
KØBENHAVN

5 - 12 NÆTTER 

TALLINN – Esland
Tallinn er en by fyldt med historiske
seværdigheder og charmerende stræder
som er lette at udforske da den gamle by
er et lille, kompakt og spadsere venligt om-
råde, da biltrafikken er begrænset.

NORDKAP – Norge
Det europæiske fastlands nordligste punkt
rejser sig majestætisk 308 meter over 
Barentshavet. Oplevelsen af Nordkap bliver
fuldendt med et besøg i det gamle fiskeleje
og en tur til Knivskjelodden, Europas
nordligste punkt.

BERGEN – Norge
Bergen er rig på både kultur og historie, og
er kendt som ”indgangsporten til fjordriget”.
Benyt anledningen til at besøge det
charmerende havneområde Bryggen, med
mange spændende butikker og restauranter,
eller tage en tur med kabelbanen til toppen
af Fløyfjellet. 

SKT. PETERSBORG – Rusland
Oplev Skt. Petersborg med sine store og
imponerende historiske bygninger. Byen
regnes for Ruslands kulturhovedstad.
Besøg det statslige Eremitage, som er et 
af verdens ældste og største museum. 
Her findes over flere millioner forskellige 
kunstværker.

HELSINKI - FINLAND
Helsinki er omgivet af havet på tre sider –
mod syd, øst og vest. Det giver byen en helt
speciel atmosfære. Sauna, russiske restau-
ranter, som serverer ”Borsch”, trendy 
shopping, huse i art nouveau og jugend stil,
specielle barer og altid det glimtende hav 
ude bag ved. 

GEIRANGER – Norge
Geiranger bliver omtalt som unik og 
usædvanlig smuk. UNESCO stadfæster dette
ved at give stedet en plads på verdensarvlisten.
Lad dig imponere af naturens fantastiske 
skabelse med dybe fjorde, stejle fjeldsider 
og imponerende vandfald. 
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Priserne er kun vejledende. Find dagens pris på www.royalcaribbean.dk eller kontakt dit lokale rejsebureau. Alle priserne er fra priser per person i danske kroner, baseret på 2 personer i delt dobbeltkahyt i billigste kahytkategori i 
lavsæsonen. Priserne varierer og er afhængig af udbud og efterspørgsel. Alle rejseruter, datoer og priser var korrekte ved trykketidspunktet, men de kan ændres afhængig af tilgængelighed. Der tages forbehold for udsolgt. 
Omkostningerne ved flytransport er ikke inkluderet i prisen. Priserne inkluderer måltider, skatter, afgifter og drikkepenge ombord. De komplette vilkår finder du på vores hjemmeside www.royalcaribbean.dk Vi tager forbehold for trykfejl. 
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Du kan også vælge at sejle med Vision of the Seas fra Oslo 7. maj – 9. juni eller fra Stockholm 21. juni – 4. august.
Kontakt dit lokale rejsebureau eller Royal Caribbean direkte for mere information.
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DE NORSKE FJORDE 
5 NÆTTERS CRUISE

BALTIKUM
7 NÆTTERS CRUISE

2012 August: 21 September: 2 2012 August: 26

Priser fra 3 880:- 
Priser fra 5 800,-

2012 August: 4

Priser fra 6 265,- 

STOCKHOLM - KØBENHAVN
5 NÆTTERS CRUISE
Vision of the Seas® – Vision klassen Vision of the Seas® – Vision klassen Vision of the Seas® – Vision klassen Vision of the Seas® – Vision klassen Brilliance of the Seas® - Radiance klassen Brilliance of the Seas® - Radiance klassen

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Lør Stockholm, Sverige 17:00      

Søn Helsinki, Finland 10:00   17:00      

Man Skt. Petersborg, Rusland 07:00   21:00      

Tirs Tallinn, Estland 08:30   15:30      

Ons Til søs

Tor København, Danmark 07:00    

NORDKAP
12 NÆTTERS CRUISE

2012 August: 9

Priser fra 10 165,-

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Tor København, Danmark 17:00

Fre Til søs

Lør Ålesund, Norge 07:00 17:00

Søn Polarcirkelen (til søs)

Man Honningsvåg/Nordkapp, Norge 09:00 18:00

Tirs Tromsø, Norge 08:00 17:00

Ons Til søs

Tor Til søs

Fre Geiranger, Norge 08:00 18:00

Lør Olden, Norge 08:00 18:00

Søn Bergen, Norge 08:00 18:00

Man Til søs

Tirs København, Danmark 07:00

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Dag 1 København, Danmark 17:00

Dag 2 Til søs

Dag 3 Bergen, Norge 07:00 19:00

Dag 4 Geiranger, Norge 10:00 18:00

Dag 5 Til søs

Dag 6 København, Danmark 07:00

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Søn København, Danmark 17:00   

Man Til søs

Tirs Tallinn, Estland 09:30 17:30                                

Ons Skt. Petersborg, Rusland 07:00 23:00

Tor Helsinki, Finland 10:00 17:00   

Fre Stockholm, Sverige 07:30 16:30   

Lør Til søs

Søn København, Danmark 08:00    
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BALTIKUM
7 NÆTTERS CRUISE

2012 August: 4, 18 September: 1*

Priser fra 7 520,-

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Lør København, Danmark 17:00   

Søn Til søs

Man Stockholm, Sverige 08:00 17:00                                

Tirs Helsinki, Finland 10:00 17:00

Ons Skt. Petersborg, Rusland 07:00 23:00   

Tor Tallinn, Estland 10:00 17:30   

Fre Til søs

Lør København, Danmark 07:00    

*Anløbshavne og tider kan variere.

DE NORSKE FJORDE 
7 NÆTTERS CRUISE

DAG ANLØBSHAVN ANK AFG

Lør København, Danmark 17:00   

Søn Oslo, Norge 10:00 18:00 

Man Stavanger, Norge 10:00 17:00                         

Tirs Ålesund, Norge 10:00 17:00

Ons Geiranger, Norge 07:00 17:00   

Tor Bergen, Norge 09:00 18:00   

Fre Til søs

Lør København, Danmark 07:00    

*Anløbshavne og tider kan variere.
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2012 Juli: 28 August: 11*, 25

Priser fra 7 370,-



UDFLUGTER SKT. PETERSBORG

UDFLUGTER

Vi har et udvalg af udflugter hvor vi tilbyder 
skandinaviske guider eller hovedtelefoner med 
dansk tale. Begrænset antal pladser.   

Sådan bestiller du dine udflugter:
Udflugter kan bestilles på vores hjemmeside. Her kan du læse 

og se video fra de forskellige udflugter og bestille online. 

Vi anbefaler at bestille udflugten før du rejser (senest 5 

dage før afrejse), så du er garanteret plads på den udflugt 

du ønsker. Dine udflugtsbilletter bliver leveret til din kahyt. 

Du kan også bestille udflugterne ombord. Vi har egen 

udflugtskranke, Explorations! Som ligger på dæk 5. Her har

vi udflugtseksperter som kan give dig råd og vejledning om

hvilken udflugt som passer til dine behov. 

Information om udflugter i Skt. Petersborg:
For at gå i land i Skt. Petersborg må gæsten have en arran-

geret udflugt enten via Royal Caribbean eller via en lokal 

autoriseret guide/rejseoperatør. Hvis gæsten booker en 

organiseret udflugt på egen hånd, skal den lokale guide have

myndighed/lov til at møde gæsten på havnen (tidligste start

tid for selvorganiseret udflugt er ca. kl. 09.30)

Hvis gæsten har bestilt en udflugt gennem os, er visum 

inkluderet. Har gæsten organiseret udflugt på egen hånd, er

gæsten selv ansvarlig for at anskaffe et individuelt russisk 

turistvisum før man rejser hjemmefra.

Der skal tages en kopi med af billedsiden i passet, dette

gælder også dem som er med på en udflugt arrangeret af

Royal Caribbean. 

Eremitagen, City-tour med Peter og Paul-fæstningen
(Hermitage, City Tour With Peter & Paul Fortress)

Vi besøger Eremitage Museet, som er beliggende i de fire

bygninger; Vinter-paladset, Lille Eremitage, Gamle Eremitage

og Nye Eremitage. I dag er Eremitage Museet Ruslands største

kunstmuseum og ejer en kollektion på flere end tre millioner

kunstværker. Rundvisningen inkluderer et besøg i Vinterpalad-

sets Malakit-værelse. Vi spiser frokost, inden vi fortsætter vores

udforskning i Skt. Petersborg med et kig på Isaks-pladsen og

Slotspladsen. Vi kører over på den anden side af Neva-floden

og betragter Vasilij-øen. Efter et besøg i Peter og Paul-kate-

dralen kører vi den korte tur til en fin souvenirbutik, hvor der

bliver tid til at handle, hvorefter vi fortsætter forbi krydseren

Aurora og Mars-pladsen til Blodskirken. Vi kører en tur ned ad

hovedgaden, Nevsky Prospect, og betragter det imponerende

monument, der er rejst på Neva-dosseringen til ære for 

Skt. Petersborgs grundlægger, Peter den Store.

Flodsejlads og shopping
(Canal Cruise & Shopping)
Velkommen til flodsejlads på Moika- og Neva-floderne, hvor

vi sejler forbi byens mest fashionable adresser og de store

palæer, der ligger ned til floden. Vi sejler forbi Yussupov 

Paladset og indtil flere berømte broer: Rød, Blå og Grøn samt

Skt. Isaks Katedral. Bygningen i nummer 64 tilhørte engang

Demidov-familien, en rig fabrikant-familie. Længere nede ad

Moika-floden ligger en gruppe gule bygninger, der udgør

Universitets Lærerseminarium. 

Højdepunkter i Skt. Petersborg
(Panoramic St. Petersburg Highlights)
Få et godt overblik over Skt. Petersborgs monumentale

storslåethed på denne sightseeing-køretur. Undervejs vil vi

passere de mange seværdigheder, der har gjort Skt. Peters-

borg berømt, og derfor er der sat tid af til ind til flere 

foto-pauser. Vi kører forbi Vinterpaladset, Admiralitetet og

krydseren Aurora, hvorfra der blev affyret det skud, der 

startede Oktoberrevolutionen og bolsjevikkernes angreb på

Vinterpaladset i 1917. Vi stopper på Mars-pladsen, inden vi

kører ad Nevskij Prospekt, byens hovedgade, og passer den

imponerende Skt. Isaks Katedral med dens gyldne kuppel.

Pushkin (Katharina-paladset)
(Pushkin)
Udflugten bringer dig til Tsarskoye Selo´s sommerresidens, 

hvor vi starter udflugten ved den store trappe, der fører op til

værelserne på 1. salen. Her er Rav-kammeret af særlig interesse.

Efter forevisningen nyder vi en kort gåtur i parken. Parkens

landskab gøres levende af de omgivende bygninger, såsom det

neo-gotiske Admiralitetet, Chesma-søjlen, det tyrkiske bad,

marmor-broen, den kinesiske pagode og Grotto Pavillonen og

Eremitage Pavillonen.

Byvandring i Skt. Petersborg
(St. Petersburg Walking Tour)
I byens centrum skal vi nyde synet af den russiske ortodokse

kirke, Skt. Isak-katedralen, og Bronzerytteren. Her begynder

vores byvandring med en gåtur langs Neva-floden mod byens

centrale torv. På vejen kan vi nyde synet af de smukke

bygninger på Neva-flodens modsatte kaj. Bl.a. Kunstakade-

miet, Mensjikovs Palads, Det Naturvidenskabelige Institut og

Kunstkammeret. Vi fortsætter til Slotspladsen, hvor vi igen

stiger på bussen og fortsætter over Paladsbroen til Vassilij-øen,

hvor Peter og Paul-fæstningen ligger. Her stiger vi af bussen

for at gå en tur langs kanalen til Kunstpladsen. Bussen venter

på pladsen, til det er tid til at vende tilbage til skibet.

Skt. Petersborg på egen hånd
(St. Petersburg AT Your Leisure)
Udflugten begynder med en kort bustur til Nevskij Prospect,

som I senere får mulighed for at udforske på egen hånd.

Arkitektoniske bygninger pryder gaden og byder på store

kulturelle højdepunkter. Her findes bl.a katedraler, kirker, 

koncertsale, caféer, restauranter og natklubber. Nogle af 

Skt. Petersborgs bedste butikker findes i og omkring det

store varehus Gostinij Dvor. 

Du kan vælge mellem 2 eller 6 timer på egen hånd. Dette er

bare et udvalg af vore udflugter. Den komplette oversigt vil

være klar på vores hjemmeside fra januar 2012. 

Vi tager forbehold for ændringer.
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Fordele ved at booke udflugter gennem Royal Caribbean:

• Visa til Skt. Petersborg er inkluderet

• Skibet venter på dig, hvis udflugten af en eller anden 
grund er sent tilbage til havnen

• Bestiller du udflugter gennem os, vil du blive opprioritet ved 
ombordstigningen 

Vælger du at organisere udflugten på egen hånd, er du selv 
ansvarlig for at anskaffe et russisk turistvisum i god tid før du rejser
hjemmefra. Den lokale guide skal have myndighed/lov til at møde
dig på havnen. Husk at medbringe en kopi af billedesiden af dit
pas. Dette gælder også selv om du er med på en udflugt arran-
geret af Royal Caribbean. 

Kørestolsvenlige udflugter

Vores udflugter for handicappede, Easy Tours, er forbeholdt
kørestole brugere som ikke kan bevæge sig ud af kørestolen ved
egen hjælp eller ved hjælp fra andre.  

For at vi bedst kan hjælpe dig med at reservere en Easy Tour, skal
Easy Tour have en speciel formular som du får ved at kontakte os.
Formularen udfyldes og sendes til os senest 30 dage før afrejse-
datoen for cruiset. De forskellige udflugtsmuligheder for dit cruise
er mærket ”Easy Tours” og et symbol (HC) i udflugtsoversigten.
Her finder du også beskrivelser og priser på udflugterne. Der er 
begrænset plads på hver udflugt, så ”først til mølle” princippet
gælder her.

Har du yderligere spørgsmål vedr. Easy Tours, venligst kontakt os
på telefon 33 12 76 00 eller e-mail. 

Har du en sammenklappelig kørestol og kan du bevæge dig op 
og ned af trapper i en bus med hjælp fra andre, kan du bestille dit
cruise og udflugter på almindelig måde via vores hjemmeside. 
Formularen som vi henviser til foroven skal derfor ikke udfyldes. 
Vi ønsker dog stadigvæk information om du er kørestolsbruger,
således at vi kan informere udflugtsarrangørerne. 



Vision of the Seas®DÆKPLAN 
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 Kahyt med sovesofa.

* Kahytten har en tredje 
køjeseng.

† Kahytten har en tredje og
fjerde køjeseng.

 Det er dør mellem disse 
kahytter.

♿ Tilrettelagt for kørestole 
brugere.

 Kahyt med sovesofa og en 
tredje køjeseng.

‡ Kahytten har fire tilgængelige 
køjesenge.

Ikke vist: Systue

SUITER KAHYTTER MED BALKON UDVENDIGE KAHYTTER INDVENDIGE KAHYTTER

Royal Suite - Dæk 8
Separat soverum med stor dobbeltseng, 
privat balkon, boblebad, siddeområde 
med dobbelt sovesofa og miniturepiano 
(106 kvm, balkon 12 kvm)

Royal Family Suite - Dæk 7 & 8
To soverum med enkeltsenge som kan laves
om til dobbeltsenge, to bade (et med brus,
et med badekar), siddeområde med dobbelt
sovesofa og køjeseng samt en privat balkon.
(43 kvm, balkon 5 kvm)

Owner’s Suite - Dæk 8
Dobbeltseng, privat balkon, privat bad med
badekar og separat siddeområde med en
dobbelt sovesofa. (49 kvm, balkon 11 kvm)

Familie kahyt med havudsigt 
Dæk 2, 3, 4
To enkeltsenge (kan laves om til
dobbeltseng), ekstra køjesenge i 
separat område, privat bad med 
brus og separat siddeområde med
sovesofa. (22 kvm)

Grand Suite - Dæk 8
To enkeltsenge (kan laves om til dobbelt-
seng), privat balkon, siddeområde med
sovesofa og privat bad med badekar. 
(33 kvm, balkon 11 kvm)

Junior Suite - Dæk 8
To enkeltsenge (kan laves om til dobbelt-
seng), privat balkon, privat bad med
badekar og siddeområde med sovesofa. 
(22 kvm, balkon 6 kvm)

Note: Kahyt 8086 og 8586 har delvis 
reduceret udsigt. 

Kahyt med balkon mod havet 
Dæk 7
To enkeltsenge (kan laves om til dobbelt-
seng), privat balkon, siddeområde med
sovesofa og privat bad med brus. 
(18 kvm, balkon 4 kvm)

Note:
Alle størrelsesangivelser for kahytter og
balkoner er cirka angivelse.
• Det findes safety bokse i alle kahytter.
• Køleskab er til rådighed på forespørgsel

afhængig af tilgængelighed. 
Alle kahytter og suiter hos Royal
Caribbean International har eget bad med
brus, sminkebord, hårtørrer, TV og telefon. 

Dæk 2, 3, 4 Dæk 3, 4

Dæk 3 Dæk 2

Kahyt med havudsigt
To enkeltsenge (kan laves om til dobbelt-
seng), siddeområde med sofa, sminkebord
og privat bad med brus. (14 kvm)

Note: Kahytterne 2010–2014, 2510–2514,
3000–3014 og 3500–3514 har to koøjer i
stedet for et vindue. 

Dæk 2, 3, 4, 7, 8  

Dæk 2, 3

Indvendig kahyt 
To enkeltsenge (kan laves om til dobbeltseng),
sminkebord og privat bad med brus. (13 kvm)

Superior indvendig kahyt - Dæk 8
To enkeltsenge (kan laves om til dobbeltseng),
sminkebord og privat bad med brus. (16 kvm)

Dæk 2, 3, 4, 7, 8 

Dæk 2, 3, 4

Stor indvendig kahyt
To enkeltsenge (kan laves om til
dobbeltseng), sminkebord og privat
bad med brus. (14 kvm) 

SKIBSFAKTA

• Længde: 279 m

• Bredde: 32 m

• Dybde: 7,5 m

• Passagerkapacitet: 2 435

• Besætning: 765

• Bruttotonnage: 78 491 tons

• Hastighed: 22,5 knop (44,4 km/t)

• Strøm: 110/220 volt
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76 Dækplan for Brilliance of the Seas finder du i vores hovedkatalog eller på vores hjemmeside www.royalcaribbean.dk



Brilliance of the Seas® har et smukt, strømlinet super-yacht design. Med glas fra gulv til loft på fælles områderne
giver det et perfekt lys som fremhæver de elegante møbler og indretning. På de glasinddækkede elevatorer, som
vender ud mod havet, har du hele tiden mulighed for at nyde synet og udsigten fra skibet. Om bord finder du alt
fra klatrevæg, fitnesscenter, børneklub, butikker, barer og restauranter. Over halvdelen af de udvendige kahytter har
egen balkon. Her er komfort kombineret med mere plads i kahytterne.

Vision of the Seas® har helt sin egen stil og personlighed. Der er en varm og intim atmosfære, med solrige atrier
og soldæk og smukke åbne dæk som giver en følelse af elegance og luksus. Hvad enten du vil tage en forfriskende
dukkert, smutte i et spabad, prøve en af de mange aktiviteter eller nyde en afslappende frokost ved poolen, 
sikrer det prægtige skydetag, at vejret aldrig spiller dig et puds. Der er 11 dæk med aktiviteter, underholdning og
forskellige restauranter, så her finder alle garanteret noget af interesse. 

Fram
sidebilde: M

orten S
trandhus

KAHYT

I kahytten er der en lille sofagruppe, TV,

telefon, brusebad, safe, sminkebord med

hårtører og garderobe. Alle kahytter har

egen kahytspersonale.

MÅLTIDER

I har mange muligheder, når I ønsker at

spise ombord:

•  Skibets elegante hovedrestaurant

•  Den uformelle buffèt-restaurant, 

Windjammer

•  Is-café

•  Café med snacks og midnatsbuffèt

•  Roomservice 05.00 – 24.00

SPA- OG FITNESSCENTER

I skibets ShipShape spa- og fitness-center

kan I benytte det mest avancerede 

træningsudstyr, der findes til søs!

•  Stepmaskiner, motionscykler, løbebånd,

alle typer vægte og meget mere

•  Aerobic- og spinninghold

•  Sauna og flere typer af Jacuzzi

AKTIVITETER OMBORD

Langt de fleste aktiviteter ombord er

inkluderet i prisen, bl.a.:

•  Klatrevæg

•  Swimmingpool og jacuzzis

•  Løbebane

•  Diverse kurser (f.eks dans og 

servietfoldning)

•  Quizzer og andre konkurrencer

UNDERHOLDNING OM BORD

De fleste underholdnings-aktiviteter

ombord er inkluderet i prisen, bl.a.:

•  Musik og underholdningsshows 

i teateret

•  Pianobar

•  Karaoke

•  Diskotek i Viking Crown

...og meget mere

AKTIVITETER FOR BØRN

Børne-og ungdomsklubben Adventure

Ocean:

•  alderstilpassede aktiviteter inddelt i syv

alderstrin: 6-18 mdr., 18-36 mdr., 3-5 år,

6-8 år, 9-11 år, 12-14 år, 15-17 år.

•  Eget ungdomsdiskotek

•  Børnemenuer i restauranten

•  Gratis is under hele cruiset

ALT DETTE ER INKLUDERET I PRISEN:

For bestillingsvilkår og rejsebestemmelser henviser vi til vores
hjemmeside: www.royalcaribbean.dk. Royal Caribbean tager
forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer. 

For mere information og bestilling, kontakt jeres 
rejsebureau eller Royal Caribbean direkte:

TELEFON: 33 12 76 00
WWW.ROYALCARIBBEAN.DK/NORDEN


