
REISE

Hadde Jack Sparrow 
sett The Royal 

Clipper, hadde han 
satt rommen i halsen. 
Men så er heller ikke 

denne skuta som 
andre cruiseskip. Det 

sørger fem master, fire 
tonn seil og en yppig 

gallionsfigur for. 
Perfekt hvis du har 

sansen for nostalgi og 
vind i håret!

D
et finnes cruise, også finnes det 
seilas. Første kvelden pakker vi ut 
i kabinen som er preget av dyprød 
mahogni og pusset messing. Så må 
vi titte på utsikten gjennom kuøyet 
vårt. – Det er som å være inne i en 
vaskemaskin, sier reisefølget. Det 
skummer i Middelhavsbølger, og 

hadde det ikke vært for at denne skuta har krysset ver-
denshavene i snart tjue år, så kunne panikken ha festet seg. 
Men det er noe beroligende over kapteinens stemme når 
han meddeler kurs, vindstyrke og antall knop vi seiler i. Så 
spraker det i høyttaleren igjen, og 
den ikoniske filmmusikken «1492: 
Conquest of Paradise» av Vangelis 
sprer seg over dekket. Kroppshår 
reiser seg, eventyrlysten vekkes. 
Så er vi i gang. Sammen med 200 
andre passasjerer er vi på bøljan 
blå under fulle seil!

– Dette er vårt andre seilas, 
og vi elsker det. Perfekt for oss 
som ikke orker store skip, og 
som liker nærheten til havet, 
sier Christina Weppelmann. 
Hun reiser med mannen 
Patrick, og begge liker den 
uformelle stemningen, de 
hyggelige medpassasjerer  
og muligheten til å legge til  
i små, sjarmerende havner.

Unik opplevelse: Å stå på  
dekk etter at solen har gått ned, 
og skue opp på stjernehimmelen 
mens det blafrer i seilet, er  
Merete Degerstrøms favoritt- 
minne fra turen med Star Clippers.
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FERIE PÅ  
DE SYV HAV

SPLITTE MINE BRAMSEIL!

SEILSKUTENES  
GULLALDER
The Royal Clipper er det største 
skipet i Star Clippers sin flåte. De 
har to mindre skip, og et nytt er 
underveis. Hjernen bak det hele er 
svensken Mikael Krafft. Han gjorde 
guttedrømmen til virkelighet da 
han startet det eneste moderne 
cruiserederiet som bruker tradisjonelle 
tall ships for tretti år siden. Nå finnes 
det omtrent 100 tall ships igjen i hele 
verden. Halvparten ligger fortøyd og 
brukes som barer og restauranter. 
– Det er en måte å reise på som vi 
nesten har glemt i dag, sier kaptein 
Sergey Utitsyn. Han føler seg  
beslektet med sjømenn fra fordums  
tid som har temmet vinden til sin 
fordel. Som passasjerer på The Royal 
Clipper kan vi bare ane noe av dette, 
mens vi fråtser i bobler på dekk og 
femretters middag.

Tips! Bruk sommerferien på å 
planlegge neste års eventyr! 
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2. Gallionsfiguren alle snakker om: Det går et 
rykte om at gallionsfiguren på Royal Clipper er  
modellert etter eieren, Mikael Krafft, sin egen datter.
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3. Maritime aktiviteter: Glem surfesimulatorer 
og broadwayshow. Star Clipper tilbyr aktiviteter 
som klatring i masten og knuteknyting.
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Første rad: Å seile på de syv hav med en 
stor seilskute gir deg anledning til å oppleve 
solnedgangen på første rad hver eneste kveld. 
Uforstyrret stjernehimmel er også en bonus!

1. Koselig kabin: Selv om kabinene er små, er de 
koselige, og utsikten fra kuøyet tar pusten fra deg! 
Dusj og bad er romslige.

4. Totalt avslappet: Å seile på et av verdens 
største seilskip gjør noe med deg. Noe deilig!

5. VIP: Når Royal Clipper seiler inn på Ibiza får 
hun den beste beliggenheten. Akkurat som den 
peneste jenta som slipper forbi nattklubbkøen.

Tips! Du velger selv hva du vil gjøre  
om bord, men gå ikke glipp av stjernehimme-
len og soloppgangen på soldekket!
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GÅ IKKE GLIPP AV
Klatre i masten: Skipet har fem master og 
hele 42 seil. Om bord på skipet finnes det 
en spesialsymaskin og en skredder som kan 
håndtere den – i tilfelle et av seilene skulle 
spjære underveis. Vil du klatre opp i masten, 
får du en sele som sikrer deg mens du 
klatrer i tauene. 
Kveldsunderholdning: På store skip får 
du broadwayshow, sjokoladefontener og 
karuseller til havs. På The Royal Clipper 
gjøres det langt enklere, men det er fortsatt 
gøy å være med på musikkquiz (filmmusikk) 
og talentshow. Her deltar både passasjerer 
og ansatte, og når frokostkokken drar i gang 
Gangnam style, jubles det høyt.

2. Romantisk: Christina og Patrick er på 
sitt andre Star Clipper cruise. Det første 
var i Karibia, nå sjekker de ut Middelha-
vet. Fellesnevneren for begge cruisene 
er den avslappede følelsen om bord.
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1. Delfiner: Når vi legger til kai i Ibiza 
dukker det opp to delfiner ved siden av 
skipet. En bedre velkomst kunne vi ikke 
ha drømt om!

TO PÅ SEILCRUISE
– I utgangspunktet liker jeg ikke vann, jeg 
blir redd på båt og er bekymret for å bli 
sjøsyk. Jeg hadde overhodet ikke sansen 
for å dra på seilcruise, men mannen min 
overtalte meg. Det er jeg glad for. Dette er 
vårt andre cruise med Star Clippers, og jeg 
elsker det, sier Viv Burgess fra England. 
Faktisk har flesteparten av passasjerene 
reist med et av Star Clippers-skipene en 
eller flere ganger før, så det kan virke som 
en tilstand man blir smittet av. Jeg spør 
Melanie Koeppen fra Tyskland hva hun 
liker best med seilasen? – Det sosiale 
aspektet gjør dette til en veldig inkluderende 
reiseform. Jeg reiser med moren min, og 
her er det noe å gjøre for oss begge. Under 
måltidene blir vi kjent med andre, og det 
er alltid noen å slå av en prat med, sier 
hun, mens hun nipper til vinglasset som 
har en hyggelig seilerpris. Tretti kroner for 
et vinglass er under halvparten av det man 
betaler på større cruiseskip.
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3. Mor- og dattertur: Melanie Koeppen 
fra Tyskland har tatt med seg moren på 
cruise. – Vi elsker det! sier hun.

DROPP HØYE 
HÆLER!
Det er en uformell kleskode 
om bord, så la de høye 
hælene bli igjen hjemme. 
Kle deg for vind og vær 
på dagtid, og pynt deg 
gjerne litt på kvelden uten 
å ty til de mest glitrende 
paljettkjolene. Sørg for 
å ta med både solkrem 
og badetøy. På varme 
dager kan du bade i 
saltvannsbassengene på 
soldekket, og når skipet 
ankrer opp kan du drive 
vannsportaktiviteter som 
kajakk, vannski og vindsurf 
fra plattformen akterut.

4. Majestetisk: The Royal Clipper er 
verdens største femmasters seilskip. Hun 
har plass til 220 passasjerer, og trives 
best når seilene er oppe.
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4 CRUISE DU IKKE  
HAR HØRT OM
SeaDream: Norskeid rederi som har 
spesialisert seg på yachting. Reis rundt i sus 
og dus mens andre gjør det meste for deg.
Hurtigruten: Visste du at de tilbyr 
spennende ekspedisjoner også utenfor 
norsk farvann? Både Mexico, Karibia og 
Mellom-Amerika står på reiseruten.
Temacruise: Hva med et yogacruise, 
vincruise eller dansecruise? Eller kanskje  
et Mamma Mia-cruise? 
Celebrity Edge: Dette skipet tar maritim 
design til nye høyder. Med base i Miami er 
det en stilsikker måte å oppleve Karibias 
øyperler på.

Havets vakreste: Ikke rart 
passerende båter henter 

fram kameraene når denne 
skjønnheten duver forbi!

Hvor: Star Clippers seiler  
i Middelhavet i sommer-
sesongen, og ellers i året  
i Karibia, Asia og Panama-
kanalen. Du kan også delta  
på Atlanterhavskrysningene. 
Hvem: Amerikanere, briter, 
tyskere og franskmenn. 
Gjennomsnittsalder cirka 55 år.
Priseksempel: Cirka 17.000 
kroner for et sjudagers seilas  
fra Roma.

EN TYPISK DAG  
OM BORD
Om du starter dagen med å se 
soloppgangen på dekk, eller får med 
deg morgentrim klokka 8 er opp til deg. 
Frokost serveres fra klokka 07.00 – 10.00, 
og er en fristende buffé med frukt, mysli, 
egg, brød, bakervarer og andre godsaker. 
Frokostkokken tilbereder omelett med 
akkurat det tilbehøret du ønsker. 
Etter dette er det på tide å legge til 
havn, og å utforske nye steder. Det kan 
varmt anbefales å spise lunsj på dagens 
destinasjon, for matkultur er som kjent 
en viktig del av å være på reise. Så er 
det tilbake til skipet, og på tide med en 
sundowner på dekk. Sørg bare for å være 
ved brua når skipet legger fra kai. Da 
spilles den ikoniske Vangelis-sangen over 
høyttaleren. Kall det gjerne Star Clippers 
kjenningsmelodi. Middagen er nokså 
avslappet affære. De fleste setter seg 
til bords i åttetiden, og det er ikke faste 
bordplasseringer. Du må allikevel belage 
deg på å dele bord med andre med mindre 
du ber om et av tomannsbordene. 

Reiseinfo
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Tips! Spaet om bord heter Nemo og ligger under  
havoverflaten. Der kan du få en fantastisk  
massasje, 750 kroner for 50 minutter.

1. Gudmor: Dronning Silvia er gud-
moren til The Royal Clipper. Et symbol 
på rederiets svenske røtter.

4. Klassisk: Chesterfield-sofaer og 
fløyel setter et luksuriøst preg på 
seilskutas interiør.

3. Flytende massasje: Carmencita og 
Delanda driver skipets spa, og første 
dagen tilbyr de en gratis smakebit av 
det som venter.

2. Populært: Når kaptein Sergey Utitsyn 
holder foredrag om hans liv til sjøs er 
salen full. Han forteller at det kun finnes 
omtrent 100 tall ships igjen i verden, og 
bare halvparten av dem seiler fortsatt.

SEILEGLEDE
Med Star Clippers kan du oppleve små 
havner som større skip ikke kan legge til i. 
I Europa stopper de for eksempel på Ibiza, 
Mykonos og Valletta. Men fokuset for dette 
rederiet er opplevelsen av å seile. Hvis du er 
mer opptatt av strender og shopping, så er 
nok ikke dette ferien for deg. 
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