Club Eriks noga utvalda upplevelser

Kryssning med sol och värme
Dubai – Muscat – Abu Dhabi
Upplev några av världens häftigaste platser i kombination med en riktigt härlig
kryssning. Storslagna Dubai, en ständigt växande stad, tävlandes med grannemiratet
Abu Dhabi.
Två städer där morgondagen alltid är mer spektakulär än idag. Muscat i Oman är en
av Mellanösterns äldsta städer, här möts vi av en imponerande harmoni mellan det
urgamla arvet och dagens moderniteter.
Njut av sol, värme och lata dagar vid poolen ombord vårt bekväma & fina
kryssningsfartyg Vision of the Seas. Upplevelsen kompletteras av härliga
måltider, utmärkt service och internationell underhållning i toppklass.
Vision of the Seas har
kryssningar från Dubai i
perioden december 2016
till mars 2017.

DATUM • 2017
15 jan – 23 jan
22 jan – 30 jan
29 jan – 6 feb
12 jan – 20 mar
19 jan – 27 mar
PRIS PER PERSON, del i
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
10 900 kr per person
Balkonghytt
14 900 kr per person

Så passar inte något av
ovanstående datum kontakta
oss så hjälper vi er
att hitta en lämplig avresa.
Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00
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

I PRISET INGÅR
•

Flyg Stockholm-Dubai t/r inkl. alla idag kända skatter och avgifter

•

Alla transfers flygplats-hotell-hamn-flygplats

•

1 natt på 4* hotell i Dubai

•

7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Vision of the seas

•

Helpension ombord exkl. dryck

•

24 timmars room service ombord

•

Varierad underhållning och aktiviteter ombord

•

Hamnavgifter, skatter och dricks ombord
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DATUM • 2017
15 jan – 23 jan
22 jan – 30 jan
29 jan – 6 feb
12 jan – 20 mar
19 jan – 27 mar
PRIS PER PERSON, del i
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
10 900 kr per person
Balkonghytt
14 900 kr per person

TILLÄGG
•

Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

•

Semesterförsäkring ERV på förfrågan

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

FLYG

TIDER

FLYGTID

Utresa

Arlanda – Dubai

13.35 – 22.55

6 tim 20 min

Hemresa

Dubai – Arlanda

08.10 – 11.55

6 tim 45 min

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

AVGÅNG

1

Dubai, Förenade Arabemiraten		

18.00

2

Khasab, Oman

08.00

17.00

3

Muscat, Oman

09.00

4

Muscat, Oman 		

5

Till havs

6

Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten

08.00

7

Dubai, Förenade Arabemiraten

08.00

8

Dubai, Förenade Arabemiraten

18.00
18.00

DAGSPROGRAM
Dag 1
Dubai, FAE

Strax efter lunch lämnar vi Stockholm Arlanda för att flyga till Förenade Arabemiraten och
Dubai. Väl framme åker vi direkt till vårt hotell för att checka in och säga god natt.

Dag 2
Dubai, FAE

På morgonen checkar vi ut från hotellet och reser med gemensam transfer till Dubais
kryssningsterminal där Vision of Seas väntar för check in. Vi lämnar Dubai under kvällen och
styr ut i Persiska Viken. Under natten kommer vi att segla genom det strategiskt viktiga Hormuz
Sundet, där nästan 25% av världens oljeproduktion fraktas på världens största supertankers.

Dag 3
Khasab, Oman

Khasab är beläget långs uppe på toppen av Musadam-halvön och har Persiska- respektive
Omangulfen på varsin sida. Khasab är en enklav och har Förenade Arabemiraten mellan sig
och resten av Oman. Närheten till Iran gör att smugglare har ett perfekt läge härifrån att byta
Amerikanska cigaretter mot iranska getter i sina karaktäristiska glasfiberbåtar med trimmade
utombordsmotorer som ni ser ligga kantade sida vid sida nere i hamnen.
Khasab är en liten men livlig stad som byggdes av portugisiska sjöfarare på 1600-talet. Här
kan ni med glädje strosa i gamla stan och nere i hamnen om ni inte vill snorkla i de fantastiska
vattnet. Kuststräckan är full av djupa fjordar och Khasab brukar därför kallas Arabiens Norge.

Dag 4
Muscat, Oman

Under morgonen anlöper vi Muscat, Omans fantastiska huvudstad, en hamnstad känd redan
i antika Grekland. Perser, ottomaner och portugiser har under tidens lopp kontrollerat denna
viktiga handelsplats och än idag domineras Muscats hamninlopp av två fort, Al-Mirani och
Al Jalali, från 1600-talet. Missa inte att besöka en traditionell souk som ännu idag är en viktig
mötesplats och ett socialt centrum för den omanska befolkningen.

Dag 5
Muscat, Oman

En hel dag för att utforska den imponerade harmonin mellan det urgamla arvet och alla
moderniteter som präglar staden Muscat. Här finns också den tredje största moskén i hela
världen. Moskén har uppförts till sultanens ära och är öppen för icke-muslimska gäster.

Dag 6
Till havs

Denna dag är Vision of the Seas ute till havs på väg tillbaka till Persiska Viken. Njut av alla
fantastiska faciliteter ombord.

Dag 7
Abu Dhabi, FAE

Vi anländer till Abu Dhabi, Förenade Arabemiratens huvudstad och hem för den kungliga
familjen. Det som en gång var en fiske- och pärlodlingsby har utvecklats till en av de
rikaste städerna i världen och idag imponeras besökaren av en magnifik skyline, shopping
i världsklass, ett Formula 1-race och snart ett eget Guggenheim- och ett Louvre-museum.
Dessutom finns här den Stora Moskén, ett arkitektoniskt mästerverk i vitaste marmor.

Dag 8
Dubai, FAE

Idag anlöper vi åter Dubai, en stad som bara kan beskrivas med superlativer. Här finns
världens högsta byggnad Burj Khalifa (828 m), världens enda sjustjärniga hotell Burj Al Arab,
byggt som ett jättelikt segel i havet, och shoppinggallerian Mall of the Emirates där det finns
en skidbacke inomhus med sittliftar och fem nedfarter. Den gamla arabiska traditionen lever
dock vidare i de många souks som säljer allt från guld och kryddor till parfym och fisk – ett
besök här är ett riktigt ”måste” när man är i Dubai. Vi ligger kvar med fartyget över natten
vilket ger en ny chans att uppleva staden och handla det sista.

Dag 9
Hemresa

Tidig morgon kommer transfern och hämtar oss för att ta oss till flygplatsen och vårt
morgonflyg hem. Med Emirates flyger vi direkt tillbaka till Arlanda.

Kryssningsfartyget Vision of the Seas
Vision-klassen hos Royal Caribbean International har fartyg som är lite mindre i storlek och är därmed mer personliga med en
avslappnad atmosfär. Stora fönster ger soliga uterum med ljus inredning och vita marmortrappor. Här finns temarestauranger och
trevliga salonger, kasino samt pool både utomhus och inomhus.
VISION OF THE SEAS är ett vackert kryssningsfartyg i Visionklassen Under sommartid har fartyget de senaste åren varit baserat
i Skandinavien med Köpenhamn och Stockholm som hemmahamnar.
Under vintertid seglar fartyget i Karibien
Bland fartygets matupplevelser finner vi den italienska trattorian
Giovanni’s Table, den asiatiska Izumi Asian Cuisine, den mer intima
restaurangen Chef’s Table och stekhuset Chops Grille.
FAKTA OM VISION OF THE SEAS
264 meter lång
18 hyttkategorier
78.340 bruttoton
1.038 hytter
2.076 gäster
11 däck
22 knop

FACILITETER OMBORD
Pooler
Spa och friskvård
Träning
Barer och kasino
Fart och spänning
Shopping
Restauranger

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

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

