Velkommen til

Barbados

Star Tours service på reisemålet
Hjertelig velkommen til Barbados! Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få en
så bra ferie som mulig!
I denne velkomstbrosjyren har vi samlet informasjon som du kan ha nytte
av i ferien. Star Tours guider er til stede for å hjelpe deg med alt fra å
bestille utflukter til å tipse om de beste strendene.
Informasjonen i denne brosjyren er innhentet i oktober 2012. Vi tar
forbehold om eventuelle endringer.
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Hotellservice og servicetelefon
Hvis du har noen spørsmål eller behøver hjelp med noe så kan du treffe
oss guider på de fleste av våre hotell på Barbados, men du kan også
kontakte oss på vår servicetelefon. Vi finnes på det samme nummeret om
natten om noe akutt skulle inntreffe. Hvis det er noe du ikke er fornøyd med
under oppholdet er det viktig at du kontakter oss med en gang slik at vi kan
hjelpe deg.
Møt guidene
I Star Tours hotellperm, som blant annet inneholder informasjon om våre
utflukter samt hjemreisetider, kan du se når Star Tours guider kommer til
ditt hotell, eller til et hotell i nærheten.
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Verdt å vite om Barbados
Aktiv ferie
Dykking, golf, tennis, squash, vannski, jetski, dyphavsfiske, seiling og
hesteridning. Her finnes det noe for alle - kontakt guidene for mer
informasjon!
De beste strendene for windsurfing ligger på sydøstkysten ved Silver
Sands, Maxwell og Dover Beach.
Bad
Alle strendene på sydkysten er sandstrender. Fra Bridgetown til Crane
Beach sydøst er det 20 km, Miami Beach 12 km, Maxwell Beach 9 km,
Dover Beach 7 km og Amaryllis Beach 3 km. Det blåser mest ved Crane
Beach og det er også en av de vakreste strendene. Det finnes et
flaggsystem på strendene som indikerer når det er trygt å bade eller ikke;
rødt flagg betyr at det er forbud å bade, gult betyr at man skal være forsiktig
og grønt betyr at det er trygt. Badestrendene på østkysten er kjent for sine
sterke undervannsstrømmer og kraftige vind. Det er forbudt å sole seg
toppløs og bade naken på Barbados.
Strømstyrke
110 V, adapter behøves.

norske kroner i oktober 2012). Alle bussruter viser enten "to city" eller "out
of city" og det er Bridgetown det siktes til. Bussjåførene veksler ikke!
Det finnes en gratis shuttle-buss fra flere av hotellene i sør og på
vestkysten til Bridgetown, hør med resepsjonen på ditt hotell om
avgangstider. De fleste taxier kan leies til utflukter. Taksten er da per time
og bør ligge på ca. 230,-, men antall passasjerer kan påvirke prisen.
Røyking
Barbados har en streng røykelov og røyking på alle offentlige steder og
bygninger er forbudt. De fleste hotell har også ganske strenger regler og
det er ikke alltid tillatt å røyke på hotellet eller på balkongen.
Telefon
Landskode +1, retningsnummer 246.
Tidsforskjell: -5 timer. Ingen endring om vinteren.
For øvrig
Barbados har venstrekjøring og kan oppleves som veldig intensiv, spesielt
inn og ut av Bridgetown er det vanlig med kø. Hvis du leier bil må du være
eldre enn 21 år og yngre enn 70 år.

Internett
De fleste hotell tilbyr trådløst Internett, enten i resepsjonen eller på
rommene. De fleste hotellene har også datamaskiner med Internett i
resepsjonen. Utenfor hotellene er internett ganske sjelden men det finnes
internettkaféer på de fleste stedene. Vi anbefaler følgende steder nær våre
hoteller: Bean N Bagel, Chattel House Village i St. Lawrence Gap. På
vestkysten finnes Café Bar Carizma i Chattel Village i Holetown, pris ca.
30,-/30 min.
Innbyggere
Ca 280 000.
Kollektivtrafikk
Lokalbussen går ca. hvert 10. minutt mellom kl. 05 om morgenen og
midnatt, og du kan reise rundt hele øya for 2 BBD (Barbadisk dollar, ca. 7
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Restauranttips

vinliste. Lunsj og middag. Middels dyr.
Bridgetown

Menyene på restaurantene preges av fisk og skalldyr. Men du finner også
både italiensk, amerikansk, vestindisk, sydamerikansk og japansk mat. Her
følger noen av våre favoritter!

Waterfront Café
Tlf. 427-0093, The Careenage, Bridgetown. Populær lunsjrestaurant i
Bridgetown som serverer tradisjonelle karibiske spesialiteter, vegg i vegg
med en internettkafé.

Christ Church
Waterside Restaurant
Tlf. 418-9750, St. Lawrence Gap, Christ Church. En litt finere restaurant
med herlig beliggenhet rett ved stranden. Perfekt for dere som har noe å
feire. Prisbelønnet kjøkkensjef og utmerket service. Bordbestilling. Pent
antrekk.

Lobster Alive
Tlf. 435-0305, Lower Bay Street, Bridgetown. Ligger rett på Carlisle Bay
Beach - Barbados absolutt beste hummer-restaurant. Veldig avslappet
strandbar om dagen og et deilig sted å være om kvelden. Her møter du
maten din ansikt til ansikt når du velger hummeren din fra et stort akvarium.
Her må du spise hummer eller andre fiskeretter - ikke noe annet. Noen
ettermiddager og kvelder er det levende musikk. Relativt lavt prisnivå.

Tides
Tlf. 423-8356, St. Lawrence Gap, Christ Church. En av de mest kjente
restaurantene på vestkysten. Vakkert beliggende på stranden i Holetown,
rolig og stemningsfullt. Menyen består av fersk fisk og skalldyr, men også
kjøtt og vegetarisk. Bordbestilling. Pent antrekk.
Tapas
Tlf. 228-0704, Boardwalk, Hastings, Christ Church. Tapas er en herlig
blanding av europeisk og karibisk atmosfære. Her finnes en tradisjonell à la
carte meny, men også en lekker tapasmeny. Populær bar med utsikt mot
solnedgangen. Lunsj og middag. Middels dyr.
Bert's Bar
tlf. 435-7924, Rockley Main Road, Rockley, Christ Church En avslappet og
trivelig sportsbar som først og fremst serverer pizza, men de har også kjøtt,
fisk og andre retter. Prøv gjerne banan-daiquiri. Litt lavere prisnivå.
Just Grillin'
(ingen telefon), Quayside, Hastings, Christ Church samt Sunset Crest,
Holetown, St. James Her behøver du ikke bestille plass, det er bare å sette
seg ned å nyte nygrillet fisk, hamburgere, kylling eller biff.
Utendørsrestaurant som finnes to steder på øya - på sydkysten og
vestkysten. Lunsj og middag. Billig!
Champers,
tlf. 434-3463, Rockley, Christ Church Champers, ved Accra Beach på
sydkysten, er en av Barbados mest populære restauranter. Menyen består
av fine fisk- og skalldyrsretter, men også kjøttretter og en imponerende
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Hvis noe skjer
Ambassade/konsulat
Royal Norwegian Consulate
c/o Windward Agencies Ltd.
Brighton Warehouse Complex
Brighton
St. Michael
BARBADOS

både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".
Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.

Tlf. + 1 246 425 7401
Faks + 1 246 425 7399
Mobil + 1 246 230 3030
Nødnummer
Politi 211
Ambulanse 511
Brannvesen 311
Sykehus
Queen Elizabeth Hospital, tlf. (+246) 436 6450.
FMH Emergency Medical Clinic, tlf. (+1 246) 228-6120. Internasjonal
privatklinikk. Kontakt guidene ved behov for lege.
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
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