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Moda

Nekaj te tradicije se je obdržalo še da-
nes, posebej jo gojijo na križarkah 
najvišjega cenovnega razreda. Na 

drugih križarkah se je zaželeni način oblače-
nja omehčal. Križarke so različne, podobno 
kot hoteli, zato se tudi njihove zahteve glede 
primernega oblačenja razlikujejo. 

Formalno in neformalno 
Na sedemdnevnem potovanju s križarko 
sta za goste običajno organizirana dva slo-
vesna večera, za katera je zaželeno oblačilo, 
označeno z izrazom »formal« – formalno 

, za druge večere pa z besedo »informal« – 
neformalno. Menim, da so se za tako ohla-
pna priporočila glede večerne toalete odlo-
čili zaradi množice ljudi, ki prihajajo z vseh 
koncev sveta in imajo različno kulturo obla-
čenja. Res pa je, da so na večini križark tema 
dvema izrazoma dodali opise.

Slovenci neradi upoštevamo želeni 
način oblačenja 

Slovenci neradi upoštevamo želeni način 
oblačenja, ki je pripisan vabilu. Prav bi bilo, 
da bi tudi na tem področju pokazali našo 

ozaveščenost in spoštovanje kulture obla-
čenja, ki je sicer na zahodu že tradicional-
na. Zgled naj nam bodo tisti, ki se zavedajo 
moči podobe ter izraza spoštovanja do do-
godka in gostitelja tudi z oblačili.

Na zajtrk v sproščeno elegantnih 
oblačilih 

Primerna oblačila za zajtrk na križarki 
so enaka kot v hotelih. Raven oblačenja je 
sproščena elegantna obleka ali obleka za 
prosti čas. Neprimerna so oblačila za šport 
ali kopalke; zgornji del telesa naj bo pokrit.

Kako se obleči za kosilo, je odvisno 
od tipa restavracije 

Ker je na križarkah več različnih resta-
vracij, se je treba obleči glede na tip lokala. 
Če greste v picerijo ali samopostrežno re-

stavracijo, so primerna enaka oblačila kot 
za zajtrk – sproščena elegantna obleka ali 
obleka za prosti čas. Če se boste odločili 
za restavracijo a la carte, je ustrezna raven 
sproščena elegantna obleka, torej kratke 

hlače in sandali niso primerni. Za večerje 
na križarkah je želeno oblačilo natančno 
predpisano. Le na križarkah NCL in Oce-
ania ste lahko ves čas oblečeni v sproščena 
oblačila.  

Kako se obleči 
za dopust na križarki 

Potovanja s križarkami so bila nekoč rezervirana samo za petičneže, ladje so bile razkošne, hrana najboljša 
in družba izbrana. Vedelo se je, da so za taka potovanja potrebna posebna oblačila, primerna za različne 

priložnosti, zlasti zelo elegantna za slovesne večerje. 

 KRIŽARKE CARNIVAL
»Cruise elegant dining dress code«
Pod tem izrazom je mišljeno koktajl 
oblačilo, primeren pa je tudi smoking. 
Ob zapisanem izrazu je v ladijskem pra-
vilniku dodano, da so neprimerni kratke 
hlače, kopalke, kavbojke, srajce brez ro-
kavov, majice, športna oblačila, kape s 
ščitnikom.

»Cruise casual dining dress code«
Pod tem izrazom je mišljena sprošče-
na elegantna obleka (»smart casual«). 
Pripisano je, da so primerne sproščene 
hlače in kavbojke, majice z ovratnikom 
za moške, za ženske pa sproščene oble-
ke, krila, poletne obleke ali tričetrtinske 
hlače, kavbojke. Neprimerni so kratke 
hlače, sandali za plažo, obleka za plažo, 
za moške oblačila brez rokavov.

RAZLIČNE KRIŽARKE IN NJIHOVA 
PRIPOROČILA GLEDE OBLAČIL

 KRIŽARKE CELEBRITY
»Formal (cocktail, tuxedo, dinner 
jacket)«
Zaželeni ravni oblačenja sta koktajl in smo-
king.

»Casual (smart casual and above)«
Pod tem izrazom se pričakuje sproščena 
elegantna obleka ali še višja raven. Zapi-
sano je, da so za ženske primerne urejene 
hlače ali krilo s puloverjem ali bluzo. Bluze 
morajo imeti rokave. V restavracijah so ne-
primerne majice, kopalke, zgornji deli brez 
rokavov, sandali za plažo, obleke za plažo, 
za moške pa oblačila brez rokavov. Kratke 
hlače in sandali za plažo so neprimerni v 
večernih urah. Po 18. uri je ta raven oblače-
nja primerna le v manj formalnih restavra-
cijah in kavarnah.

 KRIŽARKE COSTA
»Formal«
Družba na svoji spletni strani pojasnjuje, da 
izraz označuje koktajl obleko ali bolj spro-
ščena oblačila.
»Informal«
Ko je vabilu pripisano »informal«, je zaže-
lena raven sproščena elegantna obleka. Pri-
pisano je še, da je izbira odvisna od gosta in 
njegovega načina uživanja na križarjenju.

 KRIŽARKE CRYSTAL
Družba priporoča tri ravni oblačenja za ve-
čerjo.
»Formal evening attire«
Zaželeni ravni oblačenja sta smoking ali 
koktajl obleka. Pripisano je, da je dolžina 
obleke odvisna od mode, moški pa lahko 
izbirajo med smokingom in koktajl obleko.
»Informal evening attire«
Zaželena raven je koktajl obleka, za moške 
je zaželen suknjič, kravata ni obvezna.
»Casual evening attire«
Zaželena je sproščena elegantna obleka.

 KRIŽARKE CUNARD
Na križarkah Cunard priporočajo tri ravni 
oblačenja.
»Formal evening attire«
Zaželeni ravni oblačenja sta smoking ali 
koktajl obleka. Smoking se lahko tudi naja-
me na križarki.
»Semi–formal evening attire«
Pripisano je, da je zaželen suknjič s kravato 
ali koktajl obleka za moške ter koktajl oble-
ka ali hlačni kostim za ženske.
»Elegant casual evening attire«
Sodi v raven dnevna poslovna obleka, ker 
so pripisali, da je za moškega obvezen su-
knjič brez kravate. Ženska lahko izbira med 
obleko, krilom ali hlačami. Neprimerne so 
kavbojke.

 KRIŽARKE FRED OLSEN, ROYAL 
CARRIBEAN
Na križarkah Fred Olsen in Royal Carribe-
an za večerjo priporočajo tri ravni oblače-
nja.
»Formal evening attire«
Zaželen je smoking, ženske imajo lahko 
tudi koktajl obleko.
»Informal evening attire«
Za moške je zaželen suknjič s kravato, za 
ženske obleka ali hlačni kostim.
»Casual evening attire«
Zapisano je, da je primerna sproščena ele-
gantna raven oblačenja.

 KRIŽARKE HOLLAND AMERI-
CA, MSC, PRINCESS, REGENT SE-
VEN SEAS
»Formal«
Pripisano je, da sta na dveh slovesnih 
večerih za moške zaželena smoking ali 
koktajl obleka in za ženske koktajl oble-
ka. Dodajajo, da ta oblačila niso obvezna.
»Casual«
Pripisano je, da je primerno sproščeno 
oblačenje. Majice brez ovratnika, kav-
bojke, majice brez rokavov, kopalke niso 
primerne.

Več o ravneh oblačenja, poimenovanjih v 
tujem in slovenskem jeziku in izbiri posa-
meznih oblačil za vsako raven oblačenja 
ali »dress code« lahko preberete v knjigi 
Obleka – kaj, kdaj, kako.

Lea Pisani, Kultura oblačenja 
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 KRIŽARKE NCL, OCEANIA
Na teh križarkah ste lahko ves čas oblečeni 
neformalno. Bolj formalna oblačila (koktajl 
obleka) so predvidena le za eno restavraci-
jo, drugače ste vsepovsod in vedno lahko 
oblečeni v sproščeno elegantno ali sprošče-
no obleko.
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