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 NASV
Iz leta v križarjepotovanpotujemvračajo, vračajo križarje
Spodaj 
na križa VprašanpotrebeŽelimo sustrezalIZBIRA
Je križaKrižarjedosegljivin animakoliko vfrizerstv 
Kako doPoznampotovančasovna 
Kje vse Kjer kolprivlačnAmeriča 
Ali nisoNe, križapotovan 
Glede n
na križaDA! Če s 

VETI ZA
leto več potnja uvrščamnje, kjer vidimo po svetu,  kar pomeniznova in znnja porajajo
navajamo r
arjenja.  nja in odgov posameznesi namreč, dlo.  A KRIŽAR

arjenje cenoenje ponuja nve za vsak žacije na krovvas bo križarvo in masaže
olga so križmo enodnevnnja. Vsa so zea izbira je ve
lahko križai po svetu. Kni predvsemani. Križarje

o križarjenjarjenja se ranja. Tako lah
na to, da so v
arjenje?  se sami odpr

A LAŽJO
tnikov odkrmo med takemo različnene da bi zami, da se izkuova. Ker pa o mnoga vpr
različna vp

ore smo razega potnika da bi vam na
RJENJA  

ovno ugodnnajvišjo vrežep. Cena krivu in prijetnrjenje stalo (e). 
žarjenja?  na, dvodnevnelo priljubljeelika, in sicer
arim?  Karibi, Kanam Evropejcemnje pa je mo
a na istem azlikujejo šehko dve razli
vse kabine ravite na kri

O IZBIR
iva prednose storitve. Lae kraje, uživamenjali hotešeni potnikise še tako izrašanja, vam
rašanja in o

zdelili v razlirazlične, vamši odgovori 
no in ali pondnost glede ižarjenja vklno plovbo m(edina dopla
na, tridnevnena, tudi tistr od enodne
rski otoki, Sm. Tihi oceanogoče povso
področju ee glede cene,ični karibsk
dvoposteljižarjenje, je 
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O KRIŽ
sti, ki jih ponahko rečemoamo na luksel. Križarjeni zavedajo pzkušenemu m želimo pris
odgovore, k

ične skupinem ne želimolahko poma
nuja dobro na ceno! V ključuje vse omed pristanišačila so za p

na (week-enta, ki trajajoevnega do ve
Sredozemljen, Mehika inod tam, kjer 
enaka?  , ladjarja, doki potovanji p
jne ali večppotrebno d

 ARJENJ
nuja storitevo, da je križauzni ladji, seja imajo tudrednosti takpotniku preskočiti na po
ki se potnik

e, da bodo lao predlagati,agali pri izbi
o vrednost gponudbi imobroke, nastšči. Pred odhijačo, eksku
nd), štiridnevo več meseceečmesečneg

, Severna Evn Aljaska pa je voda.  
olžine potovponudita po
posteljne, aloplačilo 50—

JA  
v “all inclusivarjenje popoe zabavamodi največji odkega potovaed izbiro priomoč.  
kom zastavl

ažje dostopn, katero križiri potovanja
glede na cenamo itineratanitev, vse hodom bosturzije in oseb
vna, tedenskev. Če povema križarjenj
vropa in Bližso najbolj p
vanja in samopolnoma dr
li se lahko o—100% cen

ve”. Tudi olno organizo noč in dan dstotek gostanja in se zatmernega 
vljajo, ko po

na. Ker so žežarjenje si iza, ki bi vam 
no?  arje in ponudaktivnosti, zte natančno bne storitve
ka ali desetdmo preprosta.  
žnji vzhod spriljubljeni m

mega programrugačno dož
odpravim sne drugega l

zirano in tov, ki se to 
omislijo 

elje in zberite. najbolj 

dbe, zabavo vedeli, e: 
dnevna teje: 
o med 
ma živetje.  
sam(-a) ežišča.  



 

 KAKO KrižarjeinformaPo preglpreverijnaredi oOb potrddni, v obrezervac KAKO  
Na kaj nZa križaaktivnos Dodatne— Taksetakse.  — Alkoh— Strošpristani— Strošhotelu, t— Stroš— Izleti— Naku— Zavar— Napit— Indiv
 
Kako jeNapitninpribližnpostreščladijskezadnji d   

REZERVIenje je najboacije, nasveteledu ponudbo prosta meopcijska rezeditvi rezervbdobju 45 dncije zavaruje
PRIPRAV

naj pomisliarjenje je lahsti na ladji in
e podrobnose in pristojbholne pijačešek transferjšču parkirnšek čakanja/transferji in ški individuai.  upi.  rovanje riziktnine.  vidualna por

e z napitninne so stvar oo 3 dolarje pčka (nekatermu osebju ldan v posebn

IRAM KRIolje rezervirae in gradivabe in glede nesta v želeniervacija, ki jacije se vplani pa je potrete za riziko
VITI PROR

m, ko priprhko izdelati pn hrana so n
sti, ki jih je tbine, med kae, ustekleničja do ladje, la pristojbin/bivanja v probroki na kalnih ogledo
ka odpovedraba na ladji

nami?  osebnih željpo osebi na ri ladjarji naahko daste nni kuverti.  

ŽARJENJEati osebno v. Možna je tuna svoje želji kategoriji ko agencija uača varščinarebno celotno odpovedi. 
RAČUN  
ravljam proproračun, kena splošno v
treba vključiatere spadajena voda in etalske vozoa, če niso vkristanišču pkopnem.  ov mest: stro
i potovanja i: igre na sre
a, so pa del dan za sobaapitnine vkljnapitnine po
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E?  v specializiraudi telefonsje lahko izbekabine. Če jeupošteva prea v višini 30 no vplačilo. P

oračun za ser je ves provedno vključ
iti v proračuo letališke p priložnostnovnice, ki niključene.  red križarjeoški taksija, 
in zdravstveečo, masaža,
pomorske tarja in natakjučujejo v ceo lastni ocen

 
ani agenciji,ka rezervacerete ustreze v izbrani kedvidoma št% potovanjPriporočam

voje potovaogram križačene.  
un:  pristojbine, ane brezalkohiso vključenenjem in po dodatni obr
eno zavarov, fotograf, le
radicije. Splkarja in pribeno in vas boni. Napitnine

 kjer dobite ija ali rezervno potovanjategoriji kabtiriindvajseta, če je do omo vam, da se

anje?  rjenja vključ
administratiholne pijače e v paketu, snjem, kakorroki, vstopni
vanje.  potni salon,
ošno praviloližno poloviodo o tem oe ni treba da

 vse potrebnvacija po intje, za katerebina prosta,t ur brez obvdhoda najme ob potrdit

čen v ceni. K
ivni stroški e niso vključshuttle servr so nastanitine na kopn
, telefon …  
o je, da si vrico tega za obvestili). Drajati sproti, 

ne ternetu. ega se , se veznosti. manj 45 tvi 

Kabina, 
in luške ene.  vice ali v tev v nem …  

računate rugemu temveč 



 

 KAKO  
Kako la— Rezer“zadnji — Kupokrižarje— Boditprihrani— Zahte 
Kakšne— Popu— Članskabine).— Paketkrižarje 
Ali morČe rezerladja slanovimi vrezervacrezervir 
Ali obstDa, ladjaki so že za goste 
KakšnoKer se sposameleto. Ko potovan 
Kako prKer si lakrižarjeobstajajkot na oponudb 
Kako naLahko seKer je zapovpraš

DOBIM K
ahko dobimrvirajte zgod

minuti”. Zgovanje po intnj.  te fleksibilni veliko denaevajte poseb
e vrste proguste lahko izstvo v loyalt.  ti (letalski pnja z vključe
ram rezervirvirate zgodabše zasedenvelikimi križcije omejenerali.  
tajajo posebarji so začelikrižarili z ise, ki se vrača

o je križarjeezone križaznega križaladjar spremnje do izhodi
rivarčujemadjar želi polnja se razliko. Čeprav boobičajnih poto, vključno z
aj dobim nae odločite zaa zaposlene ševanja za št

KRIŽARJEN
m križarjenjdaj! Cene regodnja rezerternetu je lai pri načrtovarja.  bne popuste
gramov s pokoristijo razty klubu vkljprevoz, križaenimi aktivn
irati zgodajdaj, imate vena glede na žarkami je re na majhno
bni popustii, kot to že pstim ladjarjeajo, z že vklju

enje, imenorjenj spremrjenja, da bimeni prograiščne luke n
m z “repositilno zasedenkujejo od oboste morda tovanjih, boz dobro hran

ajveč za svoa štiridnevntežje oditi ntiridnevno k

NJE PO NA
e po najugoezervacij so drvacija na krahko najhitrvanju potove, do katerih 

osebnimi pozna podjetjaučuje popusarjenje, hotenostmi med 
j, da bi dobič možnosti, bližajoči se rezervacija »o število ljud
i za goste, kpočno letalskem. Večina loučenimi pop

ovano “repoinjajo na razi obdržal priam potovanjnovega progr
ioning cruisnost ladje tudičajnih križavideli popolste doživeli no in prired
oj denar nano križarjenjna dopust mkrižarjenje in
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AJUGODN
odnejši cendražje, čim brižarjenjih prejši in najlažanja. Izbor k ste upravič
opusti so na, upokojencste in nadgrelska nameskrižarjenjem
il dobro cenda dobite, kodhod, lahk»v zadnji mdi, ki bi lahk

ki se vračajki prevoznikoyalty klubopusti ali pos
ositioning czličnih kontivlačnost prja, na primerama potova
se"?  di na teh poarjenj in pralnoma drugi popolno spditvami po b

a krajšem kje med tednmed tednom n tako lahko

 NEJŠI CEN
ni?  bolj se bližapomeni vsaj žji način prikrižarjenja zčeni.  
a voljo?  ci, otroci in traditev nametitev, transfm in po njem
no?  kar si želite pko kupite kri
inuti« še veo odšli takoj
o?  ki, ponujati pov izdaja puebnimi ponu

cruise” ?  tinentih, ladjogramov in r s Karibov anja imenuj
otovanjih, poavzaprav zeli del sveta inprostitev in distveno ugo

rižarjenju?om namestokakor ob koo dobite poc

I  
odhod, raze120 dni premerjave razzunaj sezone

tudi večje drestitve (višjferji ...) vkljum.  
po nižji ceniižarjenje po edno možnaj na potovan
posebne popblikacije proudbami.  
jar včasih spzasedenostna Aljasko ae »repositio

onuja zelo uglo malo ljudn boste mandobili celotndnejši ceni. 
?  o tridnevnegoncu tedna, jceni tisti dod

en za potovaed odhodomzličnih cen e vam lahko
ružine.  a kategorijaučujejo zniža
i. Izjemoma  ugodni cen. Vendar so nje oziroma 
puste za tistogramov kri
premeni smt ladje v skozali Evropo, soning cruise
godne popudi ve, da splonj časa v prisno pripadajo 
ga med vikeje manj datni dan.  

anja v .  
o 

a ano ceno 
kadar je i Z te takoj 

te goste, ižarjenj 
er zi vse se «  

uste. Ta oh staniščih očo 
endom. 



 

AKTIV 
Kaj lahk— Imeli— Mogoladij ima— Lahk— V lad— Zabav— Priklj— Počiv— Na vo 
Na ladji— Ladja— Večindostavlj 
Ali se mNe, ni trpotovan
 
Ali so kVedno vnadzoroplavajo, odkrivanotroci z oprezatizabavalimalčkovotroke.  
Je križaBrez dvosprehoddodatnesvojem azaobljub
Ali lahkSeveda! počastitrožah invnaprej   

VNOSTI NA
ko počnemi boste velikoče boste žea opremljeno poskusite ijski kinotekvajte se in ujučite se plevajte na paluoljo so vam t
i se dogaja ar obvešča gna ladji ima va v vašo kab

moram udelreba. Ladja pnje in uživajt
križarjenja pveč družin z ovane aktivnse ukvarjajnju novih krneverjetno i in skrbeti, i. Moderne kv do najstnik
arjenje primoma. Križarjd po palubi oe posebne stagentu, ki vaba.  
ko praznujeVečina ladjtev priložnon kanapejih. obvestite sv

A KRIŽAR
 na ladji meko možnosti leli odstranne telovadnicsrečo v casiki vas čakajouživajte ob žesnemu tečaubi in ujemittudi drugi z
toliko stvargoste o urnikv svetovnih bino.  
ležiti vseh aponuja različte, kot sami 
primerna zotroki se odnosti za otroo s športomrajev, bodo nlahkoto prilkje so. Mladkrižarke ponkov. Dodatn

merno za mjenje ponujaob sončnem toritve — šaam bo poved
emo posebnarjev bo še dsti. Vaš rojstLahko se orvojega agen

RJENJU  
ed plovbo?uživati v poiti nekaj odvce in organiinoju.  o aktualni fiivi glasbi. ju.  te kakšen soabavni prog
ri. Kako boku dejavnosjezikih nati
aktivnostihčne aktivnosnajbolje ves
za družine zdloča za križoke, še posebm, igrajo igricnavdušeni nlagodijo živldi in usposobnujajo najraa prednost s

mladoporočea atmosferozahodu, pleampanjec in dal, kako se 
no priložnododala praztni dan ali organizira tudta.  
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 ogovoru ob vvečnih kalorzirano aerolmi.  
ončni žarek.gami in aktiv

om vedel kati in programisnjene dnev
h?  sti zaradi raste.  
z otroki?  žarjenja. Večbno med šolce, gledajo finad družinskljenju na ladbljeni animaazličnejše akso različni p
ence?  , ki je kot naes pod zvezdzajtrk v pos lahko na la

ost?  znično torto obletnica bo di zasebna z

 
večerji.  rij, ki ste jih biko in vodn

 vnosti.  
aj, kdaj in kjmih z obvesvne program
azličnega int
čina ladijskihlskimi počitilme in so nakim križarjedji, vam pa natorji jim boktivnosti, pripopusti oziro
alašč za romdnato nočjo stelji. Za poddji izvede po
in zborček zprecej bolj szabava. Vse, 

zaužili z izvno telovadbo

je?  tilom, ki je pme in jih v ve
teresa potnik
h družb ponnicami. Če vavdušeni naenjem. Odkrine bo treba vdo naložili »lagojene vseoma brezpla

mantiko: veče… Večinomadrobnosti seoročni obre
z »Vse najboslavnostna okar morate 

vrstno hranoo.  

pri recepcijiečernih urah
kov. To je va

nuja najrazlivaši otroci raad avanturamili boste, da vsako minut»naloge« in em starostimačno potova
erja v dvoje,a ladjarji poe pozanimajtd ali obnovi
oljše …« za ob šampanjc narediti, je,

o. Večina 

i.  h 
aše 
ičnejše adi mi pri se to jih m, od anje za 
, onujajo te pri i 
cu, , da 



 

 
Kaj lahkKo se naprogramladij imakapitano
Ali je trNe. Na kživo, naj
Ali ostaZ lahkotprostorifaks povelektron
 
Kaj je te— Križa— Priprladji.  — Je lah— Lahk 
Ali mi bLahko seobstajajrezervirmu tema         

ko počnema nebu pojavmi v živo, noa tudi casinoova večerja,
reba doplačkrižarjenju pjboljši izbor
anemo v stikto. Na križari so opremljvezave in čenske pošte.  
ematsko krarjenje, osreravljeno je lahko slavnosto obravnava

bo všeč teme neizmernoo tematska rati, velika za križarjenja

 na ladji povijo zvezde, čni klubi, proje. Vaše biv »passenger
čati za zabaponudi zabar filmov in vs
ku z zunanjrkah je dneveni s televizdalje več je 

rižarjenje? dotočeno naahko za posetno križarjena zabavno te
matsko križao zabavate, tkrižarjenja, aključena ska ne ustreza

onoči?  ladja resničredvajanje nvanje bodo dr talent nigh
vo?  vo ladjar. Nse je vključe
jim svetomvno glasilo z zijami in satetakih, kjer s
a določeno tebno skupinnje, kjer se bemo, na prim
arjenje?  toda le, če izki bi vam nkupina ljudia ali ker nist
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čno zaživi. Nnajnovejših fdodatno popht«, Broadwa
ikjer ni vstoeno v ceno k

m?   novicami, belitskimi ozso »internet
temo.  no potnikov boste družilmer country
zberete potoajbolje ustrei. Verjetno site član velike

 
a razpolagofilmov in zabpestrili poseay-style sho

opnin ali konkrižarjenja. 
borznimi tečiroma mobikavarne« za

in vključujei z znanimi y, jazz ali kla
ovanje s praezala, in ali bi ne želite pre zaključene

o so vam plesbave z novimebni dogodkiws in »Las V
nzumacije. V
čaji in športnlnimi telefoa sporazume

e posameznaosebnostmiasično glasbo
vo temo. Prbo na križarreživeti poče skupine lju

sišča, zabavmi prijateljiki, kot na priVegas-type r
Vse predstav
nimi rezultani. Večina laevanje prek

a predavanji.  o.  
repričajte serjenju, ki si gitnic kot čududi.  

vni . Večina mer revues«.  
ve so v 
ati. Javni adij ima k 

a na 

, ali ga želite dak, ki 



 

 INFOR 
Kaj morMorda vštevilu p
Kako po— MišljeLadja je razlike. — Ladjeaktivnosintimno— Poznaktivnos— Manjkrižarjeintimnej 
Ali ima — Da, v— Nekadesno st— Redk— Velja kazni.          

RMACIJE O
ram vedeti vas bo zanimpotnikov, ki 
omembna jenje, da je vlahko manj e »velikankesti. (stena zasti. Včasih samo tudi »vsti (igrišča, vše ladje (5.5nju, saj še vjšem vzdušj
ladja prostečina ima pratere imajo ztran (starboke ladje pa so opozorilo, d

O LADJAH
o ladji, premala velikostjih ladja spr

je velikost lvečja ladja boša, a popolne« (90.000—a prosto plese zdijo prevvečje« ladje (več bazenov500—40.000edno premoju.  
tore za kadrostore, razza to posebnoard side) zao izključno sda je treba n

H  
eden rezervt ladje, ki je rejme. Neka
ladje?  oljša, ni vednoma nove iz—150.000 BRzanje, golf igveč obljuden(40.000—90v, gledališče 0 BRT) so šeorejo od 100
ilce ?  deljene za kne prostore, a nekadilce, samo za nekna ladji strog
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viram križaizražena v bateri stavite 
no pravo mzdelave in vRT) imajo nagrišče, drsalne.  0.000 BRT), ...), le da nise vedno »ve0—220 m. N

kadilce in nenekatere palevo (port skadilce.  go upošteva

 
arjenje?  bruto tonažina letnico iz
erilo. Ljudjevrhunske kva voljo predlišče …), zato, ki imajo prso tako obljulikanke«, šeNudijo nam p

ekadilce.  a preprosto side) pa za kati predpise 

i, na primer zdelave ali p
e imamo namalitete. Zatovsem več pro pa manj osav tako velikudene.   posebno, čeprav tako ud

razdelijo skkadilce.  o kajenju, d

60.000 BRTprenove.  
mreč različnorej poglejmrostora za rasebnosti in ko dodatnihe smo prvič dobje kot ve
kupne prost
da bi se izogn

T, ali v 
ne okuse. mo azne 
h na elike, a v 
ore na 
nili 



 

 PRVI, D 
Ali so laNe. Skorna istih  
Če ne ob— Na ce(brez okpreselitebivalneg— Če cecelo s kalahko ugkotička  
Kaj morZunanjeodpreti,pogled n PREHR
Ali je kuVse, karizbiro jepokušatjedi ali shrane, nnizkokakar najb 
Ko se ljuZaradi kprigrizepriložno
 
Ali se kvSeveda, najbolj epozanimtudi na lzelo dob 

DRUGI AL
adje še vednraj vsaka ladzabavah kot
bstajajo razeno vpliva vkna) so v noe v zunanjo ga prostora ena pri vas nabino z balkgotovite, kakza sončenje
ram vedeti,e kabine s po razen če nina morebitn
RANA NA
uhinja na kr ste slišali oedi (predjedti različne kusladic. Ampane pomeni, dalorični, zdrabolj navdušu
udje vrnejokvalitete in kek ali čaj, večosti jesti kot
valiteta hravečina ladjaeksotično hrmali, katero pladjarjevi Wbro in kakov

LI TRETJI 
no razdeljedja ima skupt drugi potn
zredi, zakaelikost, kontranjem delkabino (z okše balkon inne igra pomekonom ozirokšno bo vreme.  
, preden plaogledom na mate izhodano razburkan

A LADJI  
križarkah re kuhinji na ki, solate, juhuhinje ali noak čeprav lada se boste daviliški, vegeuje: na noben
o s križarjekvantitete hčerja, polnočt prav na lad
ane razlikuarjev posvečrano za najbpotovanje vWEB—strani vostno hrano

RAZRED.
ene v razredpne prostoreniki.  
j je takšna figuracija, pu ladje in prknom) ali nan so najdražjembne vlogema apartmame. V apartm
ačam za razmorje imajoa na balkon/no morje po

es na najviškrižarjenjih,he, zelenjavaove jedi, si ladijska kuhindomov vrniletarijanski anem meniju
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, v isti jediln
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odeljeni izmhodu na ladjžarjenja.  a vas bo čakan jo pokažet
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nje?  vilo sedežev pljenih v pakdacije se veli med prevoSea vključenos prtljage do
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