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I dette nyhetsbrevet kan du lese ytterligere informasjon om vintertoktene.  Vi håper dette 
gir svar på alle spørsmål som kom opp på informasjonsmøtene, har du andre spørsmål, tar 
du bare kontakt med oss.  
 
Orkanen Irma har som kjent gjort store skader i Karibien, men vi forventer at flyplassen på 
St. Martin er restaurert innen vi kommer dit. Seilasene går etter planen. 
 
Vi har nå opprettet facebookgrupper for hvert tokt, se Christian Radichs side: 
https://www.facebook.com/seilskipetchristianradich du kan be om å få bli med i den gruppen som er 
for ditt tokt. Her håper vi dere kan kommunisere med hverandre før avreise, kanskje planlegge reise 
til eller fra sammen, for eksempel. 
Vi har laget et skriv om reisetips til og fra havn, det finner du under «nyttig informasjon om tokt» på 
vår hjemmeside www.radich.no., eller du kan be oss om å sende det. Vi håper du finner det nyttig. Vi 
har også inngått et samarbeid med Escape Travel og du kan bestille hele turen gjennom dem med 
flyreise og det hele. Har du bestilt toktet hos oss, men ønsker totalpakke av Escape, tar du bare 
kontakt med oss eller Escape Travel: 24 14 94 00, e-post: post@escape.no 
 

Har du bestilt flere tokt? 
Vår online booking klarer dessverre ikke å håndtere 10% rabatt ved bestilling av flere tokt. Vi prøver 
å luke ut de som har gjort det for å registrere inn rabatten, men har du ikke fått rabatten, eller tenker 
på å booke flere tokt, må du kontakte oss for å få 10% rabatt på turen. 
 

Vaksine: 
Folkehelsetilsynet anbefaler vaksiner både i Kapp Verde og i Karibien. Hva slags vaksine er litt 
avhengig av hvor lenge du skal være borte, om du planlegger å reise rundt på egen hånd eller om du 
flyr rett hjem. Sjekk på https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/nord-amerika-sor-amerika-og-
karibia/ hvilken vaksine som passer for deg. Vi ber også om at du sender oss kopi av 
vaksinasjonskortet på forhånd. Da vil innsjekkingen i landet forhåpentlig skje raskere.  
 
Skal du reise til eller fra Columbia (Cartagena), er det viktig at du er vaksinert mot gul feber. Andre 
anbefalte vaksiner for Colombia er bl.a. stivkrampe, hepatitt A og B, kolera og tyfoidfeber. 
 
Pass og visum til de forskjellige toktene: 
Forskjellige land krever forskjellig dokumentasjon. Da vi ønsker å være mest mulig forberedt, ber vi 
om at du sender oss følgende informasjon i god tid før avreise:  
 

• Passets utstedelsesdato. 
• Passets utløpsdato. 
• Hvor passet er utstedt (f.eks Oslo politimyndighet).  

Er du usikker, send oss gjerne en kopi av passet.  
• Send oss også kopi av vaksinasjonsattesten.  

Husk å oppgi bookingnummer, ev. navn og tokt så vi lett finner din bestilling. 
 
Dersom du ikke er norsk statsborger, ber vi deg sjekke reglene som gjelder fra ditt land. Vi har lastet 
ned all informasjon fra UDI: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-
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land/id2414273/ og de skriver at ting kan endre seg, så les gjerne disse sidene selv, de gir mye nyttig 
informasjon om reise i de forskjellige landene. 
 
Las Palmas – St. Maarten: 
Las Palmas er vi nordmenn vant til å reise til og St. Maarten er nederlandsk. På Kapp Verde trengs 
visum. Dette søkes ved ankomst. Passet må være gyldig minimum 6 måneder etter avreise og hvis 
man har vært i et land rammet av ebola i løpet av de siste 30 dagene, slipper man ikke inn. 
 
Grenada: 
Nordmenn trenger ikke visum til Grenada, men passet må være gyldig min. 6 måneder etter avreise. 
 
Curacao som vi sannsynligvis besøker underveis er nederlandsk. 
 
Cartagena: 
Nordmenn trenger ikke visum til Columbia. Det er viktig å påse at man får stempel i passet, da 
opphold uten stempel kan føre til problemer ved utreise. Man må betale en utreiseskatt når man 
drar ut av Columbia (3-500 NOK), dette er inkludert i flybilletten for deg som flyr hjem herfra og i 
reisen for deg som seiler med Christian Radich. Man kan ikke reise inn til Colombia med nødpass.  
 
Cuba: 
Nordmenn trenger visum for innreise til Cuba. Turistvisum fås ved å kontakte den cubanske 
ambassaden i Oslo: Tlf: 23 08 32 60, e-post: enoruega@online.no. Det er gyldig i 6 måneder. 
Turister som nettopp har kommet fra land med Ebola-virus, kan bli nektet innreise til Cuba. 
 
Det er egne regler for innreise til Cuba via USA, les mer på: https://www.norway.no/es/cuba/for-
nordmenn/om-innreise-til-cuba-via-usa/ 
 
Skal du i transit via USA, må du også søke reiseautorisasjon i USA, les mer her: 
http://www.esta.us/norge.html 
 
Bermuda er britisk og Azorene er portugisisk. A Coruna i Spania og Harlingen i Nederland er land de 
fleste nordmenn er godt kjent med. 
 
Valuta i de forskjellige landene: 
De fleste steder kan man bruke de vanligste kredittkortene (VISA og Mastercard) 
 
Kapp Verde: 
Myntenhet: Kappverdiske escudo (CVE). Euro aksepteres enkelte steder. Det finnes banker i alle 
større byer og også på noen mindre steder og de fleste har minibank der kredittkort aksepteres. 
 
St. Martin: 
Valutaen er euro og dollar. NB De bruker lik kurs på euro og dollar. Vanlige kredittkort som Visa, 
Mastercard, Amex og Diners aksepteres av de fleste hoteller, restauranter, butikker og firmaer. 
 
Grenada: 
Valutaen er østkaribisk dollar. Vanlige kredittkort som Visa, Mastercard, Amex og Diners aksepteres 
av de fleste hoteller, restauranter, butikker og firmaer. 
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Cartagena: 
Det er enkelt å foreta uttak i lokal valuta fra minibanker. De fleste typer internasjonale kredittkort 
aksepteres. 
 
Cuba: 
Det er to gyldige myntenheter på Cuba, konvertible pesos (CUC) og cubanske pesos («moneda 
nacional»/MN) 1 CUC = ca. 24 cubanske pesos. Som besøkende forholder man seg stort sett bare til 
CUC. Verdien på CUC er i utgangspunktet det samme som 1 USD, men pga vekslingsgebyret blir den 
dyrere. Vekslingsgebyret på amerikanske dollar er høyere enn på andre valutaer, så derfor kan det 
være lurt å ta med kontanter i euro.  
Visa er det eneste kortet som fungerer i minibanker. Ved uttak i minibank blir en belastet med et 
(vanlig) gebyr. 
 
Bermuda er britisk og Azorene er portugisisk. 
 

Mobilnettet fungerer stort sett godt i de landene vi besøker, men sjekk din leverandør for 
kostnader. Til og fra Cuba derimot, er det vanskelig og dyrt. Hvis du skal bruke mobiltelefon på Cuba, 
sjekk at din mobilleverandør har avtale med landet. Tilgang på wifi er også vanskelig på Cuba. 
 

Mat og drikke: Ved besøk på land oppfordrer vi dere til å ta hensyn til hva dere spiser og drikker. 
Vann fra flaske er det sikreste. Mer nøyaktig informasjon finner dere også om dette emnet på UDI 
sine sider. 
 

Om bord:  
Vi henviser til pakkelisten du fikk/får ved bestilling til hva du kan ha med deg om bord. Kiosken vil ha 
et lite utvalg av snus og sigaretter. Snus kan vi måtte rasjonere ut, da det er umulig å få kjøpt på land. 
Mange har spurt om vasking av tøy og på de lengre toktene vil vi sette opp vasketider. Likevel råder 
vi deg til å ta med deg nok undertøyskift for en uke. 
 
Allergier: 
Husk å melde fra om allergier på forhånd, da kan stuert gjøre innkjøp i forhold til det. 
 
Kontakt med pårørende: 
Når skuta er til havs, vil det ikke være mobildekning. Dersom pårørende må ha kontakt med 
medseilere om bord, kontaktes kontoret mellom kl. 0800 og 1600, mandag –fredag: tlf: 22 47 82 70, 
e-post: postmaster@radich.no. Etter kl. 1600 og lørdag og søndag samt helligdager, telefon:  
Einar Corwin: 95 76 58 56 eller Ida Rosenvinge: 97 06 26 30. 
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