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Förord
Tänk dig att du ska hinna besöka fyra länder 
under loppet av en semestervecka, transportera 
dig mellan dessa, ta in på hotell där du inte ens 
hinner packa upp innan det är dags att resa vidare. 
Dessutom ska du hinna uppleva något vettigt på 
varje ställe. Det låter knappast som semester. Men 
det finns ett sätt att genomföra detta till synes 
omöjliga projekt, samtidigt som du hinner koppla 
av. Lösningen stavas kryssning.

Den här boken tar inte upp kryssningens 
historia eller fartygs klassiker. Den gör inte anspråk 
på att vara en hel täckande guide och vänder 
sig heller inte till dig som är seglings proffs, har 
skeppar examen eller vill veta mer om fartygs-
teknik. Ni och alla kryssnings proffs är varmt 
välkomna att läsa boken, men främst är den 
skriven för kryss nings novisen. För den som aldrig 
kryssat men som är nyfiken, eller den som har 
prövat men gärna vill ha några hand fasta tips om 
hur man bäst planerar sin resa och livet ombord. 

Kryssa inte utan mig är också tänkt som 
inspiration till alla er som liksom jag lider av 
navigations analfabetism, sjösjuka och vattenskräck 
- och ändå mot alla odds fascineras av att glida 
fram till havs. Låt inte sådana petitesser hindra er 
från detta underbara sätt att spendera semestern, 
men kliv inte ombord utan mig!

Heidi Rovén, Stockholm, september 2009
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kroppen slutat vara lika stark och rörlig som förr 
om åren. Det är inte så konstigt med tanke på att 
det går att kryssa i de flesta vatten och därmed 
upptäcka i princip alla delar av världen. Samtidigt 
reser man bekvämt och har alla faciliteter man 
kan tänkas behöva inom räckhåll inklusive 
uppassning av trevlig personal. Så, visst finns det 
kryssningar där merparten av passagerarna är äldre, 
men att den blåhåriga amerikanska pensionären 
skulle motsvara dagens typiska kryssningsresenär 
stämmer inte. Tvärtom.

Pensionärsstämpeln på kryssningar har defini-
tivt tvättats bort. För vilken pensionär skulle 
hänga från en klättervägg 60 meter ovanför havs-
ytan, spinna loss i en piruett på isrinken inomhus, 
lära sig att vågsurfa inför publik eller kasta sig ut 
i en linbana 25 meter ovanför däck? Dagens nya 
fartyg har alltså ett brett utbud av fartfyllda och 
lite mer krävande aktiviteter som främst vänder 
sig till yngre målgrupper. Det finns också fartyg 
som vänder sig till familjer, med barn klubbar och 
aktiviteter som även passar de yngsta. Konse-
kvensen blir att åldrarna oftast är spridda och att 
kryssnings resenärer finns i alla ålders kategorier.

”Det är långtråkigt att spendera 
semestern ombord på en båt.”
Inget kunde vara mer fel. För det första erbjuder 
alla de stora kryssningsfartygen fler aktiviteter 
än man ens med bästa vilja hinner med. Utöver 
faciliteter som pool, bio, butiker, bibliotek, 

Vanliga fördomar

”Alla som kryssar är över 70 år. 

Minst.”

”Det är långtråkigt att spen-

dera semestern ombord på 

en båt.”

”Det verkar jobbigt att vara 

fast till havs, och faktiskt lite 

läskigt.”

”Livet ombord är stelt och 

stereotypt. Alla gör samma 

sak vid samma tidpunkt.”

”Jag törs inte semestra på en 

båt. Jag blir så lätt sjösjuk.”

”Kryssning? Skojar du? Hur 

skulle jag ha råd med en 

sådan lyxsemester?”

Den som aldrig prövat en 
semester till havs har ofta en 
rad inre hinder att över vinna 
och fördomar som cirkulerar 

i huvudet. Jag kan förstå det. För den som varken är 
sjövan eller hör till släktet båtmänniskor ligger det 
allt annat än nära till hands att tänka hav istället 
för land på semestern, båt istället för hotell. Det 
okända föder också en rad frågor som kan verka 
för svåra att reda ut och för omständiga att finna 
svar på. Vissa kanske känner oro, någon till och 
med rädsla. Det kända och trygga är som bekant 
alltid enklast. Bäst att hålla sig till det tänker man 
och finner sig en anledning som motiverar att man 
avstår. Och vill man så finns det gott om dem. 
Här är några av de vanligaste fördomarna om 
kryssningar. 

”Alla som kryssar är över 70 år. 
Minst.”
Sant är att kryssning alltid har varit en resform 
som både passat och älskats av äldre globetrotters 
som inte tappat sin äventyrslusta bara för att 

Varför kryssa?

För dig som liksom jag redan är biten 
av kryssningsflugan kan frågan förstås 
kännas obefogad, men faktum är att 
den inte är så konstig som den låter. 
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magi. Att ha långtråkigt brukar alltså vara det sista 
problemet. Tvärtom, de flesta passagerare kliver av 
efter en vecka och är förvånade över att de varken 
har hunnit se eller göra allt ombord.

”Det verkar jobbigt att vara fast till 
havs, och faktiskt lite läskigt.”
Särskilt de som inte är vana vid att vistas till sjöss 
kan känna sig tveksamma till det här med att ”bo 
på en båt” en hel vecka eller längre. För sitt inre 
ser de en 360-graders bild av horisonten där hav 
möter himmel åt vilket håll man än tittar. Men där 
andra ser skönhet ser de bara en källa till oro. Lugn 
i båten, som man säger! Det finns ingen anledning 
till panik.

För det första är man inte fast till havs. 
Faktum är att fartyget mestadels av tiden, i alla 
fall då man är vaken, ligger förankrad i en hamn. 
Ditt flytande hotell transporterar ju runt dig för 
att du ska kunna uppleva och njuta av vackra 
destinationer, där du går i land och solar, badar, 
besöker sevärdheter eller shoppar. Dessutom är 
de största fartygen så stabila att man oftast inte 
ens känner av att man färdas på öppet hav (visst 
kan det gunga ibland men lika gärna inte). För den 
som ändå känner oro kan det vara tryggt att veta 
att man tar säkerhetsaspekten på största allvar. På 
alla kryssningar jag har varit på, oavsett om fartyget 
haft 3000 passagerare eller 100, har vistelsen alltid 
inletts med en säkerhetsövning där alla förväntas 
delta. I hytten finns flytväst som man då tar på och 

kasino, gym och spa finns även 
fartyg med klättervägg, isrink, 
vågsurfing och puttinggreen. 
Varje nytt fartyg som lanseras 
har en ny spännande aktivitet 
ombord för att underhålla sina 
passagerare. Det finns till och 
med fartyg med racing simulator, 
glas blåsning och riktig gräs matta 
där man kan ha pick nick.

Till allt detta kommer alla 
matupplevelser. På varje fartyg 
finns flera olika restauranger, 
barer och caféer där man 
kan få allt från ett skrovmål 
från buffén till en kulinarisk 
gourmetupplevelse i exklusiv 
miljö. Man kan också delta i vin-
provningar, ibland till och med i 
mat lagnings kurser liksom kurser 
i data, språk och dans. Visst är 
det så att inte alla fartyg har 
häftiga aktiviteter. En del för 
att de är inriktade på en annan 
målgrupp (den äldre, se avsnittet 
om att välja rätt fartyg) men 
också för att det kan röra sig om 
mindre fartyg där det helt enkelt 
inte får plats. Så gott som alla 
bjuder i alla fall på underhållning 
i form av shower med sång och 
dans, akrobatik, humor eller 

Dansshow på MSC Orchestra
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De östra rutterna kan 
inkludera Adriatiska havet med 
Kroatien och Italien samt Egeiska 
havet med Turkiet och Grekland 
där ofta några av pärlorna i den 
grekiska övärlden ingår som höjd-
punkt. På Mykonos till exempel 
möts man genast av massvis med 
semester känsla. En liten strand 
som inbjuder till ett dopp, färjor 
som just släppt av båt luffare, 
restau ranger vid kaj kanten där 
man gärna slår sig ned för något 
kallt att dricka. I skuggan av 
kyrkan lite längre fram har fiske-
gubbarna sin favorit bänk och 
med lite tur kanske öns maskot, 
peli kanen Petros, vaggar förbi.

Uppe i de smala, stenbelagda 
gränderna lockar små butiker till 
sommar shopping av färg glada 
smycken och svala tunikor. För en 
fisk- och skal djurs lunch, fortsätt 
mellan de vitkalkade husen till 

”lilla Venedig”. Härifrån har man 
utsikt över öns typiska landmärke 
- de fem väderkvarnarna. Kyrkan 
Paraportiani med sin säregna 
arkitektur får man inte heller 
missa.

Angränsande till de tre kontinenterna Europa, 
Afrika och Asien står Medelhavet för både närhet 
och exotism. Ofta är det här många upplever sin 
första riktiga kryssning och hit de sedan också 
återvänder år efter år. Antalet lockande hamnar är 
många vilket gör variationerna, om inte oändliga 
till antalet, så i alla fall tillfredställande många. 
Relativt få flygtimmar, eller tågtimmar för all del, 
gör även transporten till utgångshamnen till en 
behaglig start på äventyret. Inte för tröttande och 
utan besvärande jetlag eller behov av att offra en 
extra semesterdag i restid. 

Ibland kan vi vara av uppfattningen att nära 
skulle vara sämre vilket förstås är en befängd 
tanke. Nära för oss är långt borta för andra vilket 
ger termen exotiskt olika innebörd beroende på 
var vi kommer ifrån. Den som redan känner sig väl 
bekant med till exempel Grekland, Spanien och 
Italien kan välja en kryssning som också gör stopp i 
Istanbul och längs den södra delen av Turkiet, eller 
varför inte snegla mot den nordafrikanska kusten 
och kryssningar som angör hamnar i Egypten, 
Libyen eller Marocko? Vissa längre Medelhavs-
kryssningar kombinerar Medelhavet med ett besök 
på Kanarieöarna, Madeira eller Azorerna genom 
att kryssa genom Gibraltarsund och fortsätta ut 
i Atlanten. Oavsett vilken rutt man väljer, delas 
Medelhavskryssningar traditionellt upp i östliga 
och västliga.

Mykonos

Mykonos

Att kryssa i Medelhavet
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murarna från 1200-talet ligger Stari Grad, den 
gamla stadskärnan. På stora gågatan Placa och 
runtikring, ligger många butiker såväl med dyra 
märken som billigare, mindre välkända. De vita 
gatstenarna blänker i solen, välnötta av tramp 
från ett oändligt antal skosulor. Tröttnar fötterna 
kan man göra ett stopp på något café eller en 
restaurang, till exempel bekvämt nedsjunken 
i en av korgstolarna på Hemingway Bar. Runt 
staden finns också möjlighet till bad från klippor 
och stenstränder. Den som är historieintresserad 
kan välja en guidad rundtur. Här finns gott om 
välbevarade kyrkor, torg, palats och kloster. Eller 
så nöjer man sig med att promenera på den två 
kilometer långa stadsmuren. 

Längst upp i norr, på andra sidan Golfo 
di Venezia, sticker landskapet Istrien ut som 
en vass tand i havet. Hit åker flera av de små 
kryssningsfartygen för ett besök i charmiga Rovinj 
som brukar kallas Istriens Montmartre efter alla 
konstnärer som söker sig hit. Stämningen i de 
vindlande gränderna är dock snarare italiensk än 
fransk, vilket inte minst märks på köket. Stilla 
hungern med en tallrik musslor (till behagligt 
kroatisk prisnivå) innan du fortsätter för att se St. 
Eufemiakyrkan. 

De västra Medelhavsrutterna rör sig längs 
den spanska, franska och italienska kusten med 
stopp till exempel i Barcelona, Villefranche och 
Civitavecchia. Ofta lägger fartygen även till på 
någon av öarna Korsika, Sardinien och Sicilien. 
Den spanska ögruppen Balearerna med Ibiza, 

Santorini, en annan Grek-
lands  pärla, möter med en brant 
klippa som man tar sig uppför 
med linbana eller åsna. Båda 
sätten känns ungefär lika farliga, 
men det är kul och väl uppe får 
man sin belöning: huvud orten 
Fira som bjuder på vidunder-
ligt vacker utsikt åt ena hållet 
och mysiga gränder inåt ön. 
Här trängs guld smeder med 
souvenir  butiker som säljer oliv-
tvålar, tvätt  svampar och chica 
accessoarer. Fastna dock inte 
här utan ta en lokalbuss eller 
taxi ut på ön - till exempel till 
vingården Kutsoyianopulos eller 
Kamari Beach. När solen börjar 
sjunka är det till byn Oia i norr 
som de flesta beger sig. Kvällstid 
går det knappt att komma fram 
i den del som vetter mot havet. 
Varje mur, hustak och trappsteg 
är full med folk som kommit för 
att se solen sjunka i havet. 

Utöver de grekiska 
öpärlorna finns flera hamnar i 
Kroatien som ofta ingår på de 
östliga turerna. I Dubrovnik är 
det till exempel lätt att fördriva 
tiden och njuta genom att bara 
strosa omkring. Innanför stads-

Oia, Santorini

Dubrovnik
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där fartygen går att likna 
vid stora upplevelse världar, 
klassiska och formella 
kryssningar samt lyxiga 

champagne kryssningar. Flod kryssningar är ytter-
ligare en variant. Vilken man väljer handlar om 
var och ens personliga smak. Man kan också 
hålla utkik efter särskilda tema kryssningar som 
rederierna eller fristående reseföretag anordnar då 
och då.

Den vetgirige lockas kanske av kryssningar 
där varje strandhugg föregås av kunskapsspäckade 
föreläsningar. Golfaren lär fastna för en kryssning 
med golftema eller där fartyget har extra bra 
golfservice. Seglingsfantasten går nog i spinn över 
kryssningarna med något smäckert segelfartyg, 
och den hälsointresserade söker sig förmodligen 
till fartygen med wellness-utrymmen på flera 
tusen kvadratmeter som inkluderar gym, fina 
bastuavdelningar och möjlighet att ta sköna 
spabehandlingar. Här följer några exempel på hur 
rederierna kan delas in samt några beskrivningar 
av olika temakryssningar.

Lite grovt indelat skulle man kunna 
säga att det finns trestjärniga charter 
kryssningar, familje inriktade mellan
klass kryssningar, aktivitetskryssningar 

Kryssningskoncept 
och temakryssningar

Aktivt och informellt 

Carnival Cruise Line 

Royal Caribbean International

Valfrihet och flexibilitet 

Norwegian Cruise Line 

Princess Cruises

Familjeprisvänligt 

Costa Cruises 

MSC Cruises

Avslappnat på lyxyacht 

SeaDream Yacht Club 

The Yachts of Seabourn 

Äventyrligt och naturinriktat 

Azamara Cruises 

Hurtigruten

Charterkryssningar 

Ocean Village (Ving) 

Thomson Cruises (Fritidsresor)

Stilfullt och elegant 

Celebrity Cruises 

Cunard Line 

Holland America Line 

Princess Cruises

Kanal- & flodkryssningar 

Alexander the Great 

Göta Kanal rederi 

Sea Cloud Cruises 

Lyx och flärd 

Crystal Cruises 

Hapag Lloyd Cruises 

Silversea Cruises 

Regent Seven Seas Cruises

Seglingskryssningar 

Sea Cloud Cruises 

Star Clippers 

Windjammer Cruises
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