
                
 

Kompletterande resevillkor kryssning 
 
Betalningsvillkor. I samband med bokning betalas en handpenning för kryssningen. 
 

Rederi Handpenning            Slutbetalning 
Royal Caribbean 4.000:-/per person. Full betalning senast 45 dagar innan avresa. 
Celebrity Cruises 4.000:-/per person. Full betalning senast 45 dagar innan avresa. 
MSC Cruises 30% av totala kryssningspriset, 

minimum 4.000:-/person 
Full betalning senast 45 dagar innan avresa. 

NCL, Norwegian Cruise Line 30% av totala kryssningspriset, 
minimum 4.000:-/person 

Full betalning senast 45 dagar innan avresa. 

 
Handpenningen på kryssning är i tillägg till handpenning för övriga arrangemang. Vid bokning senare än 65 dagar före 
avresa från Sverige skall hela kryssningspriset erläggas omgående. Vissa hyttkategorier och specialkryssningar kan ha 
högre handpenning och strängare avbokningsvillkor. 
 
Avbeställningsvillkor per person 
 

 Royal Caribbean och Celebrity Cruises 
Tidigare än 35 dagar före 

 
1.500:- 

34-19 dagar före avresa 30% 
18-12 dagar före avresa 60% 
11dagar eller senare 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kryssningsresor med svensk reseledare: För villkor på kryssningsresor med svensk reseledare och rundresor med 
kryssning, se betalnings- och avbeställningsvillkor för respektive resa. 

 
Swanson´s ordinarie avbeställningsskydd gäller ej. Vi rekommenderar att ni tecknar en separat avbeställningsförsäkring 
från ERV, som betalas och tecknas i samband med handpenningen. Försäkringspremien är ca 7% av försäkringsvärdet. 
 
 
VIKTIGA FÖRBEHÅLL: Reservation görs för angivna resrutter och tidsangivelser. Ändrade eller uteblivna 
hamnanlöpningar föranleder ej rätt till eventuell reklamation eller kompensation. 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar.  
 

 Norwegian Cruise Line 

Tidigare än 35dagar före 
 

25% minimum 1.500:- 
34-20 dagar före avresa 60% 
19-13 dagar före avresa 80% 
12 eller senare 100% 

 MSC Cruises – 
kryssning kortare 

än 15 nätter 
Tidigare än 65 dagar före 

 
20% minimum 1.500:- 

64-35 dagar före avresa 30% 
34-26 dagar före avresa 45% 
25-19 dagar före avresa 65% 
18-10 dagar före avresa 85% 
9 eller senare 100% 

 MSC Cruises –  
kryssning 15 nätter   

och längre 

Tidigare än 95 dagar före 
 

20% minimum 1.500:- 
94-65 dagar före avresa 30% 
64-56 dagar före avresa 45% 
55-40 dagar före avresa 65% 
39-19 dagar före avresa 85% 
18 eller senare 100% 

 MSC Cruises 
World Cruise 

Tidigare än 65 dagar före 
 

20% minimum 1.500:- 
64-15 dagar före avresa 80% 
14 eller senare 100% 

 MSC Yacht Club 
(oavsett reslängd) 

Tidigare än 125 dagar 
  

20% minimum 1.500:- 
124-95 dagar före avresa 30% 
94-65 dagar före avresa 45% 
64-35 dagar före avresa 65% 
34-20 dagar före avresa 85% 
19 eller senare 100% 



 
 
 
Viktigt att veta

Online Check-In: Det är obligatoriskt att registrera sina personuppgifter hos respektive rederi. För 
kryssningar med MSC görs detta på rederiets hemsida av resenären senast 40 dagar före avresa. Är det mindre 
än 40 dagar till avresa måste check-in göras så fort bokningen är gjord. För kryssningar med Royal Caribbean 
och Celebrity Cruises görs detta på rederiets hemsida av resenären snarast efter att kryssningsbiljetten är 
mottagen. För kryssningar med NCL är online check-in ej obligatoriskt, kan dock göras tidigast 30 dagar före 
avresa. Därefter går det att själv skriva ut sin kryssningsbiljett. Med NCL fungerar även kryssningsbekräftelsen 
som biljett för traditionell check-in på plats i hamnen.  
Fartygen: Alla fartygen har minst en pool, shoppingarkad, teater, hiss och rumsservice. 
Hytterna: Alla hytter har privat dusch/toalett, telefon, TV och A/C. 
Måltider: Alla måltider ombord ingår i kryssningspriset. Det finns även specialrestauranger där man betalar en 
extra avgift. På kryssningar med Royal Caribbean, Celebrity Cruises och MSC sker middag i två sittningar. 
Önskemål om speciell sittning kan lämnas vid bokningstillfället. Möjlighet finns också till My Time/My Choice 
Dining där man själv väljer tidpunkt för middag. På kryssningar med NCL väljer man själv tid för måltider. 
Dricks: Dricksavgifter betalas hemifrån. 
Klädsel: Lätt informell klädsel, något finare vissa kvällar. Stilen varierar dock kryssningar med NCL mer 
informell, speciellt Hawaiikryssningar. Celebrity Cruises något mer elegant. 
Barn: Minimiålder är 6 månader. På Transatlantiska, Transpacific, Hawaii och vissa kryssningar i Sydamerika 
gäller 12 månader. 
Åldersgräns: Ingen person under 21 år får resa utan förälder, vårdnadshavare eller annan person som fyllt 21 
år. Personer under 18 år som inte reser med förälder/vårdnadshavare måste ha skriftligt medgivande från 
föräldrar. 
Graviditet: Du kan resa på kryssning fram t.o.m. 23:e graviditetsveckan. Du måste ha med dig ett läkarintyg 
som upplyser om hur långt du är i graviditeten, samt att du inte är en s.k. högriskgraviditet. 
Vad ingår: Det mesta ombord ingår, helpension och ett omfattande aktivitets- och underhållningsprogram. 
Drycker, personliga utgifter samt utflykter iland ingår ej. 
Vaccinationer: För tillfället krävs giltig vaccination för Covid-19.  För exakta villkor kontrollera med 
respektive rederi. Utöver Covid-19 krävs inga andra vaccinationer, men kontakta en läkare före avresa för 
rekommendationer. 
Pass: Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter det att kryssningen är avslutad. 
Visum: Till Nordamerika gäller normala villkor, dvs att de flesta skandinaver behöver ej visum. Inresetillstånd, 
ESTA, krävs dock till USA och anländer man med flyg till Kanada, krävs eTA. Till övriga öar i Västindien erhåller 
man uppehållstillstånd på plats. Vid kryssningar till andra länder måste kraven kontrolleras från fall till fall. 
Resenären har alltid eget ansvar att kontrollera eventuella visumkrav oavsett destination. 
Utflykter: Vi rekommenderar att ni bokar utflykter i förväg på rederiets hemsida. Utflykter kan även bokas 
ombord men de mest populära turerna blir snabbt fullbokade, dessutom kan priserna vara högre vid bokning 
ombord. 
Kreditkort: Måste ni ha då ni skriver upp allt ni köper ombord på en nota. Observera att kontanter ej 
accepteras ombord, undantaget kasino. 
Efter kryssning: Det tar cirka tre timmar efter ankomst innan alla tullformaliteter är avklarade. Flyg vidare 
bör bokas tidigast sex timmar efter fartygets ankomst. 
 
För mer information, se respektive rederis katalog eller hemsida. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
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