
Kryssa från Aten till Venedig
med Adriatiska havets vackra pärlor!

Vi börjar vår resa i antikens Aten och kryssar sedan vidare i det krispigt klarblå Adriatiska 
havet, vi upplever fantastisk historia i Katakolon och sköna stränder på Korfu. Vi stannar till 
i Dubrovnik och upptäcker den vackra medeltidsstaden och upplever sen de dalmatiska 
pärlorna Zadar och Koper. Vi avslutar vår kryssning i Venedig bland vindlande kanaler och 
romantiska gondoler!

Azamara Journey är ett 
av de mest uppskattade 
kryssningsfartygen i världen. 
Med knappt 700 gäster 
och en mycket dedikerad 
besättning på 408 personer är 
vi garanterade bästa tänkbara 
service.

Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Aten - Katakolon - Korfu - Dubrovnik - Zadar - Koper - Venedig

Club Eriks noga 
utvalda upplevelser

DATUM
2 – 10 oktober 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
36 900:-

Balkonghytt
40 900-

Minisvit
50 900-

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00
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http://www.cluberiks.se


I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Aten// Venedig – Stockholm/Köpenhamn inkl. alla 
idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell i Aten inkl. frukost

• 1 lunch i Aten inkl. vin/öl

• Utflykt i Aten enligt program

• 7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Journey

• Helpension ombord

• Öl, vin & sprit i urval

• Vatten på flaska, kaffe/te & läskedrycker

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning & aktiviteter ombord

• AzAmazing Evening, en festkväll i land anordnad av rederiet

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Alla transfers enligt program

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2% av resans pris (värdecheck översändes efter 
avslutad resa)

Kryssa från Aten till Venedig
med Adriatiska havets vackra pärlor!

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.

DATUM
2 – 10 oktober 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
36 900:-

Balkonghytt
40 900-

Minisvit
50 900-

TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: 22 900:- (Balkonghytt)

• Tillägg Enkelhytt: 18 900:- (Utsideshytt)

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG      

2 okt Stockholm// Köpenhamn - Aten

10 okt Venedig – Stockholm // Köpenhamn

Flygtider kommer senare!

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

3 okt Aten (Pireaus), Grekland Stig ombord 17.00

4 okt Katakolon, Grekland 11.00 18.00

5 okt Korfu, Grekland 08.00 17.00

6 okt Dubrovnik, Kroatien 08.00 20.00

7 okt Zadar, Kroatien 13.00 18.00

8 okt Koper, Slovenien 08.30 23.00

9 okt Venedig, Italien 09.00

10 okt Venedig, Italien Avstigning

Kryssa från Aten till Venedig
med Adriatiska havets vackra pärlor!



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 2 okt 
Avresa 

Dag 2 • 3 okt
Aten, Grekland

Efter att vi har avnjutit en god frukost checkar vi ut från hotellet för att åka på en gemensam 
tur till bl.a. Akropolis. Turen avslutas i hamnen där vi checkar in på vårt kommande hem den 
nästkommande veckan, Azamara Journey. Lär känna fartyget, njut av en god lunch innan det 
är dags för fartyget att lämna hamnen kl.17.00.

Idag flyger vi till Aten. Vid ankomst möts vi av vår lokala guide och åker till en restaurang för 
att äta en gemensam lunch innan vi tar oss till hotellet. Kvällen spenderas på egen hand.

Dag 3  • 4 okt    
Katakolon, Grekland

Idag anländer vi till Katakolon, en grekisk kuststad som är porten till ruinerna av Olympia.

Passa på att boka en utflykt där man följer de grekiska hjältarnas fotspår på en resa tillbaka 
till de dagar då den största traditionen inom idrotten debuterade. Ruinerna av Ancient 
Olympia upptäcktes först 1875. Idag presenterar de en av arkeologiens mest fascinerande 
fynd. Gå genom porten till den ursprungliga olympiska stadion och föreställ dig att det är 
packat med 40 000 jublande medborgare. Se resterna av det forntida templet i Zeus, där en 
massiv guld- och elfenbenstaty av guden en gång stod som ett av de sju underverken i den 
antika världen.

Efter att ha utforskat denna heliga mark kan man besöka Arkeologiska museet i Olympia 
för djupare insikt i de stora spelen. Se en unik samling av grekiska skulpturer och se antika 
rustnings- och bronsfigurer som har återhämtats under grävningarna.



Dag 5 • 6 okt  
Dubrovnik, Kroatien

Författaren George Bernard Shaw skrev – ”Om du vill se himlen på Jorden, åk till Dubrovnik!” 
Dubrovnik ligger längst ned i södra Kroatien och anses vara en av världens vackraste städer.

Balkans pärla bjuder på en spännande blandning mellan gammalt och nytt, och här blir du en 
del av vimlet bland gamla stans medeltida gränder.

Om man sett serien Game of Thornes vet man nog att mycket utav serien är inspelad här i 
Gamla stan i Dubruvnik.

Dag 4 • 5 okt 
Korfu, Grekland

Korfu är den nordligaste av de joniska öarna utanför Greklands och Albaniens kust. Här visar 
Grekland upp ett av sina vackraste, men också mest annorlunda ansikten. Öns skönhet, det 
klara vattnet och de långa, mjuka stränderna på västkusten har lockat besökare från när och 
fjärran i alla tider.

Det vackra och gröna landskapet omges av silverskiftande olivlundar, cypressträd och mysiga 
badvikar. Det milda klimatet och öns subtropiska grönska beror på det fördelaktiga läget vid 
Greklands västkust där Joniska havet möter Adriatiska havet.

Dag 6 • 7 okt  
Zadar, Kroatien

Zadar är en viktig hamnstad som ligger på en halvö i norra Dalmatien. Staden har anor från 
romartiden och har en mängd lämningar från den tiden. Vi kryssar in till staden genom en 
skärgård bestående av drygt 300 öar.

Halvön som Zadar har varit bebodd sedan cirka 400 år före Kristus, men staden som den ser 
ut idag har sina rötter i romartiden. Det märks på många håll, inte minst på stadsplanen med 
de raka gatorna. Det vimlar av sevärdheter från förr, pampigast är den stora katedralen S:ta 
Anastasia med sitt höga klocktorn och S:t Donats kyrka.



Dag 7 • 8 okt   
Koper, Slovenien

Koper är Sloveniens största hamnstad med vacker arkitektur från medeltiden, renässansen 
och barocken. Vårt fartyg ligger i hamn här hela dagen så det finns gott om tid till att 
utforska staden och dess omgivningar. Här i Koper håller Azamara sin AzAmazing Evening, 
som går i musikens tecken.

Dag 9 • 10 okt   
Venedig, Italien

Vi checkar ut från fartyget efter frukost och beger oss till flygplatsen för att återvända hem till 
Sverige. Tack för denna gång.

Dag 8 • 9 okt   
Venedig, Italien

Vackra Venedig, staden som är byggd på miljontals träpålar av ek och alm, är vårt sista 
stopp på kryssningen. Staden klassades som världsarv 1987 och är kanske mest känd 
för sina många kanaler och trånga gränder. Här tillåts ingen biltrafik utan man går på de 
ojämna gatorna och över de många trappbroarna, eller tar egen båt, gondol eller båttaxi 
för att ta sig fram. Fartyget lägger till här på morgonen den 9:e så vi har hela dagen och 
natten på oss att njuta av omgivningarna.



Tel: 08 – 20 55 00 
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Kryssningsfartyget Azamara Journey

Azamaras två systerfartyg Journey och Quest är lite 
mindre och finare kryssningsfartyg, så kallade ”Boutique 
cruise ships”. Azamara är ett helägt dotterbolag till norsk-
amerikanska Royal Caribbean och är deras 5-stjärniga 
premiumprodukt.

Med knappt 700 gäster ombord och nästan en besättnings-
man på två gäster är stämningen på deras kryssningar familjär 
och servicen i världsklass.

Ombord finns flera bra restauranger, pooler, pianobar caféer 
och en kabaré-lounge där gästerna bjuds på uppträdanden 

och intressanta föreläsningar. Mat för alla smaker:  Här finner 
du ett urval av sex olika matställen, inklusive rumsservice. 
Oavsett om du är ett fan av haute cuisine eller husmanskost, 
kommer du att älska de färska ingredienserna, de noggranna 
förberedelserna, och de olika menyvalen.

Unna dig hälsa, skönhet och exotiska massagebehandlingar 
på spa. Prova akupunktur eller koppla av med yoga i 
solnedgången. Om du vill komma i form finns många fitness- 
och nutritionklasser ombord – gratis. På sköna pooldäck 
finns en joggingbana. För extra kostnad kan du även anlita en 
personlig tränare.
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