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ONLINE CHECK-IN HOS REDERIET NCL 
 
Til udfyldelsen af online check-in, bedes du have din tilsendte skibsbillet samt pas parat. 
Venligst gå ind på: www.ncl.eu og tryk på ’ONLINE CHECK-IN’. 
Bemærk, hvis I er flere, der rejser sammen, skal I udfylde online check-in for hver enkelt person.  
 
Skærmbillede 1 
 

-Reservation Number: skriv dit 
reservationsnummer (8 cifre, der findes på 
første side af skibsbilletten). 
-Ship Name: vælg skibets navn (findes på 
første side af skibsbilletten). 
-Sail Date: skriv skibets afsejlingsdato 
(findes på skibsbillettens sidste side). 
-First name: skriv dit fornavn (præcis som 
det står på din skibsbillet). 
-Last name: skriv dit efternavn (præcis som 
det står på din skibsbillet). 
Klik på knappen: Submit 
 
 
 
 
 
Skærmbillede 2 
 
-Title: Vælg din titel. 
-Date of birth: Skriv din fødselsdato (dato, 
måned, årstal). 
-Birth nation: Vælg det land du er født i. 
Country of citizenship: Vælg din 
nationalitet. 
-Preferred language: Vælg English.  
-Email Adress: skriv din email adresse. Hvis 
ikke du har en, skal du lade feltet stå 
blankt. 
-Have you ever cruised on another cruise 
line?: Vælg yes, hvis du før har været på 
krydstogt, men med et andet rederi end 
NCL. Vælg no, hvis dette er dit første 
krydstogt med NCL. Bemærk, hvis du 
vælger YES, skal du vælge det rederi, du før 
har sejlet med. 
Klik på knappen: Save & Continue 
 
Skærmbillede 3 
 

http://www.ncl.eu/
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-Street Address 1: skriv din adresse. 
City / Town: skriv navnet på den by du bor 
i. 
-Postal Code: skriv postnummer på den by 
du bor i. 
-Country: Vælg det land du bor i. 
-Home / Primary Phone: skriv dit 
fastnettelefonnummer. 
-Mobile / Secondary Phone: skriv dit 
mobilnummer, eller dit andet 
telefonnummer, hvis du har et sådan. 
-Emergency Contact Person: skriv navnet 
på den person der skal kontaktes, i 
tilfælde af en ulykke. 
-Emergency Contact Phone: skriv 
telefonnummeret på den person der skal 
kontaktes, i tilfælde af en ulykke. 

Klik på knappen: Save & Continue 
 
 
 

Skærmbillede 4 
 
-Passport Number: skriv dit pasnummer. 
-Passport Issuing Country: vælg det land dit 
pas er blevet udstedt i. 
-Passport Expiration Date: skriv den dato 
dit pas udløber. 
Klik på knappen: Save & Continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herefter vises der et skærmbillede med alle dine indtastede oplysninger. Når der står ’Check-in for [DIT 
NAVN] is now complete’, betyder det, at du har gennemført online check-in.  
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 36 98 98 98.  
 
Rigtig god rejse! 
 
 
 


