
Nyttig info 

 

Måltider:  

Helpension er altid inkluderet i prisen. Det betyder, at der er en buffet restaurant og en a la carte restaurant 

til fri afbenyttelse samt diverse snacksbarer. Som udgangspunkt er der altid adgang til mad fra kl. 6 om 

morgen til kl. 2 om natten. I krydstogtsprisen er der også inkluderet vand, te og kaffe fra 

selvbetjeningsautomaterne. Vand til frokost i selvbetjeningsautomaterne. Man kan vælge imellem 2 

forskellige faste spisetider: 

• Tidlig spisetid: ca. kl. 19.00  

• Sen spisetid: ca. 21.00  

Det er også muligt at benytte forskellige specialrestauranter (et måltid koster typisk 20 euro og opefter pr. 

pers.).  

Prisniveau på drikkevarer ombord:  

Priserne er kun vejledende, men giver en god indikation af prisniveauet ombord. Ruby Rejser tager 

forbehold for prisændringer. 

• Sodavand: ca. 3 euro 

• Øl: ca. 5 euro  

• Vand på fl.: ca. 2 euro  

• Kaffe og te: 2 euro  

• Cocktails: ca. 7 euro  

• Vin (fl.): fra ca. 15 euro 

Valuta:  

Vi anbefaler, at man medbringer valuta i euro samt/eller et af følgende kreditkort: Eurocard/ Mastercard, 

American Express, Diners eller Visa/Dankort. Evt. kan du medbringe lidt lokal valuta til brug i land. 

Internet:  

Det er muligt at tilkøbe internetadgang ombord på alle Costa skibe. Priserne starter ved 0,50 euro pr. min., 

men man kan også købe større datapakker. Fx koster en pakke med 1 times internetadgang ca. 20 euro, og 3 

timer ca. 48 euro. Man skal betale et engangsbeløb på ca. 3 euro for at oprette en bruger, som giver adgang 

til internettet ombord. De ovenstående priser er kun vejledende, og Ruby Rejser tager forbehold for 

ændringer. 

Anden nyttig info:  

• Obligatoriske drikkepenge (hotel service charge) er inkluderet i rejsens pris. Dog er det kutyme at 

give drikkepenge til personalet, hvis I er tilfredse med deres service.  

• Strømstyrken er 220V. Derfor er adapter ikke nødvendig. 

• Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter rejsen slutter  



 

For at se hele listen over forbudte varer henviser vi til dette link:  

https://www.costacruises.dk/useful-links/prohibited-articles.html 

 

https://www.costacruises.dk/useful-links/prohibited-articles.html

