Club Eriks noga utvalda upplevelser

Kryssning med Island Princess
Los Angeles • Mexiko • Panamakanalen
Los Angeles – Centralamerika – Sydamerika – Aruba – Ft. Lauderdale
Karibisk värme, grön regnskog, svalkande blått hav och drömmarnas stad.
Följ med på kryssningen som har ett paradis för alla smaker. Vi besöker härliga stränder på
Aruba och i Mexiko, Cartagena med sin unika kolonialarkitektur, den fantastiska regnskogen
och djurlivet i Costa Rica och mäktiga vulkaner i Nicaragua.
En av resans höjdpunkter är självklart Panamakanalen, ett mästerverk av ingenjörskonst.
Svårt att tro att detta är en och samma resa.

DATUM
15 okt – 2 nov 2016
PRIS PER PERSON
Minisvit med balkong
55.900:Balkonghytt
50.900:Utsides
45.900:-

Projektledare
Andrea Rosso
andrea.rosso@cluberiks.se
08-20 55 00
Tel: 08 – 20 55 00 • Fax: 08 – 21 34 35
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

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

Kryssning med Island Princess
Los Angeles • Mexiko • Panamakanalen

I PRISET INGÅR
•

Club Eriks värd

•

Flyg Stockholm – Los Angeles//Miami – Stockholm inkl. alla idag kända
skatter & avgifter

•

2 nätter på 4* hotell i Los Angeles inkl. frukost

•

15 nätters kryssning med Island Princess

•

Helpension ombord exkl. dryck

•

24 h roomservice ombord

•

Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

•

Tillgång till gymmet ombord

•

Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

•

City-tur inkl. lunch i Los Angeles

•

1 middag inkl. dryck i Los Angeles

•

Samtliga transfers enligt program

DATUM
15 okt – 2 nov 2016
PRIS PER PERSON
Minisvit med balkong
55.900:Balkonghytt
50.900:Utsides
45.900:-

TILLÄGG
•

Minisvit enkelhyttstillägg 21.000:-

•

Balkonghytt enkelhyttstillägg 16.00:-

•

Utsideshytt enkelhyttstillägg 13.000:-

•

Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

•

Semesterförsäkring ERV 890:- per person

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

Kryssning med Island Princess
Los Angeles • Mexiko • Panamakanalen

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG

FLYG

TIDER

FLYGTID

15 okt

Stockholm – Los Angeles

09.55–12.15

11.20 h

01 nov

Miami – Oslo

16.45 - 06.50 + 1

9.05 h

02 nov

Oslo – Stockholm

07.45 - 08.45

1h

Avresa från Köpenhamn och Göteborg på förfrågan.
Det finns möjlighet att uppgradera sig till Economy Extra och Business mot en extra kostnad.

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

AVGÅNG

17 okt

Los Angleles, Kalifornien

Stig ombord!

16.00

18 okt

Till havs

19 okt

Till havs

20 okt

Puerto Vallarta, Mexico

08.00

17.00

21 okt

Till havs

22 okt

Huatulco, Mexico

08.00

17.00

23 okt

Till havs

24 okt

San Juan del Sur, Nicaragua

07.00

18.00

25 okt

Puntarenas, Costa Rica

07.00

19.00

26 okt

Till havs

27 okt

Panama Canal, Panama (Full Transit )

06.00

16.30

28 okt

Cartagena, Colombia

08.00

14.00

29 okt

Aruba

13.00

19.00

30 okt

Till havs

31 okt

Till havs

1 nov

Ft. Lauderdale, Florida

07.00

Avstigning

DAGSPROGRAM
Dag 1 • 15 okt
Avresa till Los Angeles

Idag har det blivit dags att
fly årets troligtvis gråaste
månad. Vi flyger till Los
Angeles. Väl framme möts vi
av vår lokala representant för
transfer till vårt hotell i Santa
Monica. Efter att vi checkat in
så gör vi en liten promenad
i området och äter en
gemensam middag.

Dag 2 • 16 okt
Los Angeles

Denna dag i Los Angeles börjar med en härlig frukost på hotellet och sedan bär det av på
en citytur med svensktalande guide. Eftermiddagen kan ägnas åt egna upptäckter i t.ex. det
glamourösa Beverly Hills, spännande Venice Beach eller kändistäta Hollywood.

Dag 3 •17 okt
Ombordstigning på
Island Princess

Vi spenderar förmiddagen på egen hand innan vi tillsammans beger oss till vår kryssare. Efter
ombordstigningen serveras en god lunchbuffé ombord och fartyget lämnar hamn.

Dag 4–5 •18–19 okt
Till havs

Från södra Kalifornien sätter vi nu kurs mot Mexiko. Passa på att upptäcka allt vad vårt lyxiga
fartyg Island Princess har att erbjuda. Njut av en kall öl i solen vid poolen, unna dig en
spabehandling, delta i någon av alla de aktiviteter som erbjuds och missa inte de fantastiska
showerna som hålls varje kväll.

Packa upp, gör dig hemmastadd och ta dig tiden att lära känna fartyget i lugn och ro.

Dag 6 • 20 okt
Puerto Vallarta, Mexiko

Puerto Vallarta som tidigare var en sömnig fiskeby, blev snabbt en populär turistort efter att
filmen ”Iguanans natt”, med Richard Burton och Ava Gardner, spelades in här. Här kan ni njuta
av stränderna eller åka på intressanta utflykter till den mexikanska landsbygden.

Dag 7 • 21 okt
Till havs

Spendera tid med nya vänner och njut av den utmärkta servicen ombord.

Dag 8 • 22 okt
Huatulco, Mexikon

Huatulco är en vacker kustremsa nästan längst söderut i Mexiko, koncentrerad runt fyra
städer med nio bukter, flera av dem naturskyddade som nationalparker. Hit åker främst
Mexikaner på semester eftersom flygförbindelserna till USA och Europa varit få. Av de 36
stränderna längs kusten är många exotiskt orörda. Taxi är billigt och ni kan enkelt hitta just er
strand att spendera dagen på.

Dag 9 • 23 okt
Till havs

Denna dag tillbringas till havs. Passa på att varva ned och smälta alla nya intryck medan ni är
på väg mot nästa spännande destination.

Dag 10 • 24 okt
San Juan del Sur,
Nicaragua

San Juan del Sur är en av Nicaraguas mest populära turistorter. Som många andra populära
turistmål vackert belägna vid havet har San Juan del Sur vuxit från en liten sömnig fiskeby till
ett riktigt semesterparadis för surfare, äventyrare, kärlekspar och familjer som bara vill ta det
lugnt på stranden. Här finns flera moderna restauranger, hotell och shoppingmöjligheter
längs havet men den lokala charmen finns kvar i byn där ni bland annat finner den mysiga
frukt- och grönsaksmarknaden.

Dag 11 • 25 okt
Puntarenas, Costa Rica

Caldera heter hamnen som servar semesterstaden Puntarenas på Costa Ricas västkust. Hit
kommer huvudstadsborna från San José på semester och den livfulla strandpromenaden i
staden myllrar av restauranger, caféer och shoppingställen.
Costa Rica är ett relativt litet land men är ett av världens mest ekologiskt variationsrika.
Landet som betyder just ”den rika kusten” tar upp ungefär 0,3 % av jordens yta men ni kan
hitta ungefär 5 % av jordens alla växt- och djurarter här.
Från Puntarenas kan ni göra mycket intressanta turer till både regnskog, vulkaner och
kaffeplantager. Ni kan paddla kajak på floder, vandra i djungeln eller shoppa vackra
souvenirer längs stränderna.

Dag 12 • 26 okt
Till havs

Ännu en härlig heldag till havs ombord på magnifika Island Princess. Njut av den kravlösa
tillvaron ombord, att bara vara är underbart.

Dag 13 • 27 okt
Genom Panamakanalen

Tidig morgon ger vi oss in i Panamakanalen. Konstruktionen är bland de största och svåraste
ingenjörsprojekt som någonsin genomförts. Kanalen har ett mycket stort inflytande på
sjöfarten, eftersom fartyg inte längre behöver fara den långa och vådliga resan via Kap
Horn, Sydamerikas sydspets. De första idéerna till en kanal i Panama framfördes i mitten av
1500-talet, men det första
försöket att konstruera en kanal
skedde 1880 under franskt
ledarskap. Efter att försöket
fullständigt kollapsat, blev
arbetet fullbordat av USA
och kanalen kunde öppnas
år 1914. Den 77 kilometer
långa Panamakanalen består
av två konstgjorda sjöar, flera
konstgjorda kanaler och
tre grupper av slussar. Efter
närmare 11 timmars passage
genom mästerverket har vi
bytt ut Stilla havet mot de
klarblå karibiska vattnen.

Dag 14 • 28 okt
Cartagena, Colombia

Den pittoreska staden Cartagena i Colombia lockar med salsamusik, pirathistoria och en mix
av elegans och dekadens. Innanför stadens murar möts vi av typisk pastellfärgad kolonialarkitektur, vindlande gränder och romantiska katedraler. Njut av en äkta colombiansk kopp
kaffe på en av de charmiga uteserveringarna, låt dig förtrollas av smyckebutikernas vackra
smaragder eller shoppa gediget läderhantverk. Den gamla delen av Cartagena utsågs år
1984 till Colombias första världsarv av UNESCO, och en promenad genom staden känns
verkligen som en resa genom tid och rum.

Dag 15 • 29 okt
Aruba

Idag spenderar vi dagen på paradis-ön Aruba, en fröjd för både ögat och själen. Stränderna
är kritvita, vattnet klarblått och palmerna svajar grönt bland de färggranna husen med
trädörrar och stora öppna verandor i klassisk holländsk stil. Framför allt är det sol- och
vattensporter som snorkling och utflykter till vackra stränder som gör sig bäst på Aruba men
Oranjestad erbjuder även spännande marknader och bra shopping.

Dag 16–17 • 30–31 okt
Till havs

Njut av dessa sista två heldagar till havs när vi kryssar fram genom de karibiska vattnen med
sikte mot Florida.

Dag 18 • 1 nov
Ankomst Fort Lauderdale

Vi ankommer Fort Lauderdales hamn på morgonen och efter en god frukost är det dags att
stiga iland. Vi hämtas vid hamnen och reser med buss till Miami där vi gör en stadsrundtur
med svensk lokalguide. Tillsammans med vår guide beger vi oss sedan till flygplatsen för att
påbörja vår resa hemåt.

Dag 19 • 2 nov
*Åter i Norden

Vi landar på morgonen i Stockholm. Utvilade och fulla av nya erfarenheter och bekantskaper.

Kryssningsfartyget Island Princess
Kryssningsfartyget Island Princess byggdes 2003 i ”Panamax
storlek” – det betyder att hon byggdes med den maximala storleken
på ett kryssningsfartyg för att kunna segla genom Panamakanalen.
Bayou Café och steak är en unik middagsrestaurang ombord där du
kan njuta av det äkta New Orleans-köket tillsammans med levande
jazz.
FAKTA
Byggår: 2003
Senaste renovering: Maj 2015
Hytter: 987
Besättning: 900
Passagerare: 2.214
Tonnage: 92.000
Antal däck: 11
Längd: 964 fot

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!
Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här »
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Tel: 08 – 20 55 00 • Fax: 08 – 21 34 35
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

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

