
Kjære konferansedeltakere 
 
 
Det nærmer seg konferansecruise med Color Line. Her finner dere viktig informasjon. Les nøye 
og forsikre dere at dere stiger om bord 5. oktober kl. 10.30. Konferansen begynner kl. 11 på 
konferansedekk. Ta med bagasjen opp til konferansedekket og sett den i anvist rom. Lugarene 
må først vaskes før vi kan flytte in siden båten kommer rett fra Kiel. Innsjekk er kl. 13.15.  
 
Denne informasjonen går til alle som har bestilt konferanseturen med oss.  
 

Bookingnummer 
AFP7294 
Skal dere bestille parkering (se litt lenger ned), trenger dere dette nummeret.  
 

Pass 
Pass er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Reiser du 
mellom Norge og Tyskland må du derfor ha med deg pass.  

Det er forsterket grensekontroll til Norge. Alle passasjerer må kunne vise frem gyldig 
legitimasjon. Vi ber om forståelse for at dette kan medføre noe lengre ventetid på våre terminaler. 

 

Billett og innsjekk 
Klokken: 10 (henting av boarding kort) 
Vi ber alle passasjerer om å møte opp i god tid. Boardingkort deles ut ved gruppeinnsjekk på 
høyre side i avgangsterminalen. Vi plasserer en Rotary beach flag slik at dere lettere finner 
veien. Dessuten vil to av våre hyggelige konferansehosts være til stede og hjelpe dere med råd 
og tips. Konferansedeltakere og deres ledsager går om bord kl. 10.30. Konferanseteamet, 
studentene, DYEO, assDYEO og noen representanter fra House of Friendship går om bord kl. 
10.00. Navnene på disse har blitt videreformidlet til Color Line.  
NB! Boardingkort fungerer som lugarnøkkel. 
 

Boardingkort 
Husk å ha med pass og boardingkort når du forlater båten i Kiel. Dere trenger pass og boarding 
kort når dere går om bord igjen kl.13.30. Hvis ikke dere kan framvise disse dokumentene, 
risikerer dere å ikke komme om bord.  
 
 

Ombordstigning 
Klokken 10.30 
Når dere har hentet billettene går dere opp trappene og/eller tar heisen til avreisehallen. Når dere 
har kommet om bord, så tar dere heisen opp til konferansedekk på dekk 11. Ha med bagasjen 
deres og sett den i anvist rom. Dere henter bagasjen kl. 13.15 og setter den på lugaren deres. 
Men OBS, ikke vær på lugaren og ta en lunsjlur (selv om det frister), lunsjbuffeten er klar kl. 
13.30 og konferansen fortsetter kl. 14.30.  
 

 
 
 



Ombordstigning utstillere «House of Friendship» 
Utstillere har mulighet til å gå om bord sammen med konferanseteamet for å sette opp stand. De 
som ønsker å gjøre dette må hente billettene lørdag 5.10. kl. 9.30 og navnene av vedkommende 
må sendes til DG innen tirsdag. Dette gjelder kun utstillerne, ikke regulære 
konferansedeltakere/ledsagere.  
 

Foredragsholdere 
Foredragsholdere bes sende presentasjon på forhånd til distriktssekretær Petter Sponberg 
(petter@sponberg.no). Vi har et veldig spennende og stramt program, og for at alt skal gå på 
skinner, bes foredragsholdere om å holde tiden. Bruk gjerne pausene og mingling i House of 
Friendship til å diskutere foredragene.  
 
 

Bagasje 
Når dere har kommet om bord gå rett til konferansesalen på dekk 11. Her finner dere et rom hvor 
dere kan sette fra dere bagasjen. Lugaren er ikke klare når vi kommer ombord. De skal først 
rengjøres og være klare til vanlig boarding kl. 13.00. 
 
 

Parkering 
Vi tilbyr parkering i parkeringshus på Hjortneskaia i Oslo. De som ønsker å benytte seg av dette 
tilbudet, kan forhåndsbestille parkering på telefon 229 44 200 senest 24 timer før avgang.  
 
 

Internettilgang og mobildekning om bord  
Det er trådløst nettverk forbeholdt konferansegjester i hele konferanseområdet på dekk 12. 
Internettforbindelsen går over satellitt under overfarten, så noe treghet og enkelte begrensninger 
må påregnes. Ved landligge i Oslo og Kiel, samt ut Oslofjorden er kapasiteten bedre, da det 
benyttes WiFi og mobilt 3/4G som en del av tjenesten. Tjenester som nedlastning av film og 
musikk, samt Skype og Viber er ikke tilgjengelig. NB! Filer og presentasjoner må lastes ned på 
forhånd. 
 

Mat 
Konferansedeltakere og ledsagere får servert 2 frokost, 1 lunsjbuffet med mineralvann, 1 
middagsbuffet med drikkepakke (enten ½ l vin, 2 øl eller 2 mineralvann) og 1 3-retters middag 
med drikkepakke (enten ½ l vin, 2 øl eller 2 mineralvann).  
3-retters middag består av: 
Røkt reinsdyr med hasselnøtter, solbærrømme, nøttevinaigrette og bakverk 
Torskeloin med rettich, aspargesbønner, soyasmør og gulrotkrem 
Konfektkake med kirsebær og vaniljekrem 
Drikkepakke (enten ½ l vin, 2 øl eller 2 mineralvann) 
Kaffe 
 
Vi har spurt om tilbakemelding om noen har matallergier eller er vegetarianer osv. 
Vegetarianerne får en annen meny; de som har angitt at ikke de toller det ene eller andre, har vi 
videreformidlet til kjøkkenet. 
I konferanseavdelingen serveres det forfriskninger mens konferansen foregår. Dette tilbudet 
gjelder kun konferansegjestene.  
 
 



Spektakulære show i Show Lounge 
Opplev Norges mest sette show, helt gratis. Hver kveld kan du se spektakulære show i Color 
Magic og Color Fantasys teatersal Show Lounge. Velkommen inn! 
Color Lines musikalartister fremfører hver kveld et fyrverkeri av dans, musikk, farger og 
spilleglede. Last ned Color Lines mobilapp før du reiser og bestill drikke enkelt fra mobilen i 
Show Lounge, eller fra servitørene som går rundt i salen. Len deg godt tilbake og gjør deg klar for 
å nyte en herlig reise inn i musikalens verden. Showene på Color Magic og Color Fantasy er 
inkludert i billetten. 

Skipene har forskjellige show, med forskjellige tema. Det ene showet fremføres på strekningen 
Oslo-Kiel, det andre på Kiel-Oslo. 

Show på vei til Kiel: Silverscreen  
Silverscreen tar publikum med inn i en verden av sang og film med fantastiske vokalister, 
dansere og moderne eleganse. Showet har en eksplosiv åpning som hedrer et av verdens mest 
elskede band; Queen, før det fortsetter med hits som Footloose, Skyfall og en medley fra 
Mamma Mia. Avsluttes med en nydelig, skreddersydd versjon av Rewrite the Stars fra The 
Greatest Showman. 

Show på vei til Oslo: Style & Rhythm 
En oppslukende opplevelse som kombinerer stil og rytme – det ikoniske og det moderne. Uansett 
hvilke rytmer du foretrekker vil du finne dem på denne reisen gjennom populær musikk. Fra 
Havanas latinske rytmer, til Ed Sheerans moderne, akustiske lyd og Grace Kellys lekene verden. 
Før showet er over får også du sjansen til å vise din stil og rytme. 
 
Color Spa & Fitness Center 
Et fullverdig treningssenter, behandlingsrom med egne massører. Her kan du trene, slappe av 
eller nyte en spa-behandling med utsikt utover havet. Bruk av Spa & Fitness Center er ikke 
inkludert i prisen. 

Det kan lønne seg å forhåndsbestille behandlinger. Forhåndsreserveringen kan gjøres på 
telefon 22 94 42 00 eller på nett senest 48 timer før avreise. Reiser du med en gruppe eller 
konferanse gjelder andre frister. 

Det er mulig å reservere spa-time fra kl. 1030. Har du behandling før klokken 1300 den dagen du 
skal reise, får du gå om bord før andre passasjerer. Dette gjelder ikke passasjerer med bil. 

Har du bestilt spa-behandling som varer lengre enn 30 minutter, eller har oppgradert til suite, er 
entré inkludert i prisen. 

På avreisedagen er det mulig å ringe spa-avdelingen om bord (mellom kl. 0800 og 1200) for å 
bestille spa-behandlinger på dagens avgang eller returen dagen etter. Telefon: 22 94 41 75 
 
Taxfree shopping om bord 

Butikkene om bord bugner av kvalitetsvarer til gode priser. 
Benytt anledningen allerede nå til å dele tilbudene med dine medpassasjerer. 

Kvotebestemmelser 



For salg om bord gjelder norske aldersgrenser. 

Uansett om du er borte på kort eller lang tur kan du ta med deg inntil 10 kilo kjøtt og ost. 

Reise som overstiger 24 timer 

Dersom du har vært ute av Norge i mer enn 24 timer er du velkommen til å ta med deg toll- og 
avgiftsfrie varer til en total sum av 6 000,- 

Dette inkluderer alkohol- og tobakkskvotene. 

 
Opplevelser i Kiel 
 
Loppemarket i Kaistraße/Gablenzbrücke (Hørn/Querkai) 
 

 
 

Bottleshop  

Ligger i umiddelbær nærhet til båten, på vei til togstasjon, før man går over brua. Åpen søndag 
6.10. fra og med kl. 10 
Adresse: Gaarden-Ost/Germaniahafen 1 

REWE Supermarkt 
Har alt fra brød til drikkevarer 
Åpen søndag 6.10. fra og med kl. 7 
Adresse: Sophienblatt/Hauptbahnhof 25-27 
 

Ta gjerne en tur gjennom byen, her finnes det en del koselige kaféer og restauranter, 
blant annet 



Ratskller:  (https://www.ratskeller-kiel.de/index.php)  

Wirtshaus (http://www.wirtshaus-kiel.de/das-wirtshaus.html) 

Kieler Brauerei, alter Markt 9:  
Her kan dere se hvordan det lages øl. Her finnes det god mat.  
 

 
 

Museer 
De fleste museer ligger i Düsternbrooker Weg i nærheten av hverandre. Det tar ca 40 å gå ditt, 
noe som kan være fristende når man har sittet på båten i noen timer.  

Kunsthalle: https://www.kunsthalle-kiel.de/de/ausstellungen/  
Düsternbrooker Weg 1 

Aquarium GEOMAR: https://www.aquarium-geomar.de 
Düsternbrooker Weg 20 

Warleberger Hof: 
https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/museum/stadtmuseum_warleberger_hof.php 
Dänische Straße 19, 24103 Kiel 

Andre museer: 
https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/museen_am_meer/index.php 
  

  

 


