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Duvende luksus
I sus og dus på cruise

i Middelhavet

En cruiseferie er som skapt for å la hverdagen seile 
sin egen sjø. Her begrenser bekymringene seg til 
om du skal la deg dulle med av hudpleierne, eller 
bare slappe av i dekkets boblebad.

◼ «Would you like some more 
wine, ma’am?»

Hvorfor ikke, tenker jeg, og 
smiler et «yes please» tilbake. 

Solen er i ferd med å senke seg 
i Middelhavets svake krusninger, 
og bak oss bades den vesle, itali-
enske klippelandsbyen Sorrento  
i gylne solstråler.

Vi får vinglasset av en kelner 
med alle sansene skjerpet mot 
gjestenes behov. Et kvarter senere, 
da solen har tatt kvelden, kommer 
han med pledd. Det dufter nyvas-
ket, og er fortsatt lunkent fra vas-
keriet. Kunne jeg ha trykt på pau-
seknappen, er det dette øyeblikket, 
med rubinrød drikke, italiensk ho-
risont og oppmerksom oppvart-
ning, som best oppsummerer crui-
sets essens: En reise man tar for  

å få sitte deilig tilbakelent i det 
gode liv.  

Ikke bare i flokk
Før jeg gikk om bord, hadde jeg 
en forutinntatt fornemmelse av 
at cruiseferier passer best for 
dem med sans for å bevege seg 
i flokk. Men jeg tok grundig feil. 
Cruiseturisme er like variert som 
annen turisme, og holder man 
seg til en del gylne regler, slip-
per man å føle seg som et flokk-
dyr. De få gangene jeg ble stå-
ende i kø, begrenset det seg som 
regel til fem minutter mens vi 
ventet på båtene som skulle 
frakte oss i land i havner som er 
så små at det ikke finnes noen 
kai å legge til ved.

På min ferd gjennom Middelha-
vet var vi i overkant av 700 pas-
sasjerer om bord, to pr. beset-
ningsmedlem. Det er disse tallene 
cruiseveteranene forholder seg til 
når de skal velge skip.

– For meg er det den personlige 
oppmerksomheten som betyr 
mest. Jeg liker å kunne kjenne 
igjen andre gjester etter et par da-
ger, og om bord på dette skipet 
har jeg til og med opplevd at noen 
av de ansatte vet hva jeg heter, 
forteller amerikanske Kate. 

Hun vet godt hva hun snakker 
om. Det er hennes 86. cruise. 

Høstbrun
Leker du med tanken på din  første 
cruiseferie, er et middelhavscruise 
en fin jomfruferd. Avstandene er 
korte, bølgene er som regel mo-

Fakta
Hjemmets reporter 
reiste med Azama-
ra Club Cruises fra 
Roma til Barcelona. 
www.azamaraclub-
cruises.com
Cruiset tok en uke, 
og var innom Sor-
rento, Sicilia, Malta, 
Menorca og Barce-
lona.

derate, og kulturen såpass lik vår 
egen at ingenting oppleves som 
veldig fremmed. Da vi legger fra 
kai i Romas naboby  Civitavecchia, 
er det oktober  måned, og høyse-
songens kaos er tilbakelagt. 

De hyggeligste cruisetilbudene 
får du utenfor høysesongen, og 
som en ekstra bonus slipper du 
de mest intense sommertempera-
turene. Høstsolen i middelhavs-
landene er langt mer behagelig 
enn fellesferiens zenith-sol, og det 
er fortsatt fullt mulig å  lokke frem 
brunfargen for dem som investe-
rer litt tid på soldekket.

Gourmetverden
Amalfi-kysten glir sakte forbi 
mens vi beveger oss i retning Si-

Privat: Velger 
du rom med 
balkong, har du 
horisonten helt 
for deg selv.

Morgenmat: Dagens  
vakreste måltid, badet  
i middelhavssol.
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Tid til å nyte: Man har god tid til 
å slappe av ved bassengkanten. 

VALLETTA: Havnen  
og St. John Cathedral  
i Maltas  hovedstad.

◂ SJØLIV: En ubuden 
frokostgjest tar seg til 
rette på balkongen.

Utsikt: I innseilingen til  
Menorca kan vi beundre vakre 
middelhavsvillaer på tett hold.
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Gourmetrestaurant: Menyen 
om bord overgår det de fleste 
restauranter på land kan tilby. 

Morgenstund: Står man tidlig 
opp, belønnes man med solopp-
gangens lune lys. På Sicilia våknet 
vi til Etna dekket av snø.

▴ SkIp o’HoI: Intet cruise er 
komplett uten at man har vinket 
til forbipasserende skip.

Trim: Skipet har et joggedekk der 
man kan ta seg en tur. Det kan være 
greit mellom slagene i restauranten.

• Å lese om destinasjonene 
du skal til på forhånd.  
Cruiseskipets informasjon 
er begrenset til de typiske 
turistområdene. Så hvis du 
vil oppleve mer, bør du ha 
med egen informasjon.
• Å være ute i god tid. Sjekk 
inn på skipet tre til fire timer 
før avgang på avreisedagen.
• Å ta med E-111-kortet 
som du får på trygdekonto-
ret. Det gir deg gratis lege-
hjelp i Europa.
• Å ta med treningstøy. 
Trimrommene er velutstyrte, 
og passer for alle.
• Å ta med gode sko. 
• Å sjekke om cruiset er av 
d et formelle eller tilbake- 
lente slaget. Azamara kjører  
en uformell stil der det ikke 
stilles krav til kjole og dress.

Penger
Cruiseselskapet registrerer kreditt-
kortet ditt ved innsjekking, og kob-
ler det opp mot nøkkelkortet du 
bruker om bord. Dette kortet bruker 
du istedenfor penger, for eksempel 
i spaet eller i baren. All mat er inklu-
dert, med mindre du spiser i en av 
spesialrestaurantene der de tilbyr 
gourmetmat av ypperste klasse, 
samt et mer utførlig vinkart.

▴ VETERAnER: Kate (t.v.) har 
vært på 86 cruise, og liker best 
muligheten til å se nye steder kom-
binert med at alt ordnes for deg.  
Til høyre sitter søsteren Dot. 

!
måten oppleve stedets høyde-
punkter uten å anstrenge seg 
stort. I utfluktsprogrammet står 
det nøye beskrevet hvordan man 
bør kle seg, om det er trapper 
som må bestiges, og hvor langt 
man må gå. Dermed er det ingen 
som risikerer å begi seg ut på noe 
de ikke har helse til. Det er like-
vel få som deltar på utflukter 
hver eneste dag. Det er vel så ko-
selig å rusle rundt i havnebyene 
på egen hånd, og mange av de 
reisende velger også å la være  
å gå i land hver dag til fordel for 
et par timer på soldekket eller  
i skipets kasino. Selv opplevde 
jeg til min forundring at timene 

gikk altfor fort. For selv om crui-
serytmen er rolig, er det mer enn 
nok å ta seg til.   

Trim for alle
Dag nummer fire har jeg omsider 
avtale med tredemølla i niende 
etasje. Det er på tide å stikke 
 hodet opp av sanden etter å ha 
spist for et lite land tre dager på 
rad. Rundt meg er det folk i alle 
aldre og størrelser. Noen deltar på 
fellesklasser i alt fra spinning til 
yoga. Andre trener styrke og kon-
dis på apparater og tredemøller. 
Jeg nyter joggeturen min med 
blikket festet på middelhavshori-
sonten. 

Minus
• Du har begrenset tid i hver havn, og rekker kanskje ikke å få med deg alt.• Skipene ankommer nye steder i løpet av natten, eller tidlig om morgenen, så man må opp tidlig for å få størst mulig utbytte av destina-sjonene.

▾ Aperitiff: Linda fra Norge nyter 
et iskaldt glass hvitvin på terrassen 
før middag.

Husk

cilia. Det er grillfest på dekk med 
sjømat i alle tenkelige varianter. 
Ristede kamskjell, hvitvinsdam- 
pede hjerteskjell, scampi på spyd, 
grillet sverdfisk og mye annen 
 eksotisk fisk som jeg knapt vet 
navnet på. Kvelden er temperert 
nok til å  sitte ute, og på dekk er 
det levende musikk og stappfullt 
dansegulv. Nok en gang serveres 
vinen etter behag — og desser-
tene som følger middagen, er av 
typen det er umulig å takke nei 
til: New York Cheesecake, crème 
brûlée og after eight-sjokolade-
mousse. Ved midnatt samles vi på 
styrbord side av skipet, og det 
 viser seg at Kaptein Smiths løfte 
om cruisets høydepunkt lever opp 
til forventningene. Stromboli, en 
av Europas mest aktive vulkaner, 
luktes nesten før den ses. Naturen 
har rigget til et spektakulært fyr-
verkeri med sprutende lava og 
svovellukt i luften. I fem magiske 
minutter står vi ansikt til ansikt 
med jordens  indre. Så glir vulkan-
øya bort, og det er som om vi  
i fellesskap husker å puste igjen.

på tokt
På dagtid, når skipet ligger i 
havn, står man fritt til å velge den 
rytmen man ønsker. Mange be-
nytter seg av cruisets skredder-
sydde utflukter, og får på den 

En drøy time senere har jeg be-
stilt ansiktsbehandling og dyptgå-
ende massasje på skipets spa. Jeg 
tvinger hverdagen på en armleng-
des avstand. Fra å ha egen butler 
som rydder og sørger for room 
service, er det snart min tur til å 
falle tilbake i rollen som  familiens 
butler hjemme. Kontrasten er 
enorm, og nettopp derfor kan jeg 
med hånden på hjertet si at et 
cruise er en kvinnes beste venn. 
 ◆

hjemmet@hm-media.no

÷

+Pluss
• Du har én base, selv 

om du ser nye steder 

hver dag. Sakene dine 

ligger trygt i lugaren, 

samtidig som du beve-

ger deg fra land til 

land. 
• Alt er tatt 

hånd om: 

servering, opprydning, 

underholdning, trans-

port og oppvartning.

• Du «tvinge
s» inn i et 

rolig tempo hvor det er 

lett å senke skuldrene.

• Høy stand
ard og ut-

merket service.

POMPEII

◂ pARTy: Om kvelden er det duket 
for fest på dekk. Et stort utvalg artister 
sørger for at man ikke får lyst til å gå 
og legge seg.

TRIM-
RoMMET

Store smil: De ansatte 
virker ikke lei av jobben,  
til tross for at de jobber 
seks måneder i strekk. 

Et hav av muligheter
på cruise
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