Club Eriks noga utvalda upplevelser

Azamara Pursuit genom Panamakanalen
Upplev underverket Machu Picchu
Miami – Colombia – Panamakanalen – Lima – Cusco – Sacred Valley
Machu Picchu
Kliv ombord det nya mindre och mer genuina lyxfartyget Azamara Pursuit i Miami
och låt dig färdas mellan de solstänkta paradisöarna söderut genom de klarblå
karibiska vattnen.
Strosa på kritvita stränder och svalka dig
med en läskande drink i skuggan under
en palm. Njut av goda middagar och fina
viner. När du är som mest avslappnad och
mår som allra bäst bjuds du på de riktiga
upplevelserna; Ingenjörsmästerverket
Panamakanalen och som absolut höjdpunkt
Peru och underverket Machu Picchu högt
uppe bland Andernas toppar.

DATUM
19 nov – 6 dec 2018
PRIS PER PERSON
Balkonghytt (V2)
81.900:Minisvit (N2)
93.900:-

Club Eriks färdledare är med på resan.
Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@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

Kryssning med Azamara Pursuit genom
Panamakanalen – Upplev underverket Machu Picchu

I PRISET INGÅR
•

Club Eriks färdledare

•

Flyg Stockholm/Köpenhamn/Göteborg– Miami // Lima – Stockholm/Köpenhamn/
Göteborg inkl. alla idag kända skatter & avgifter

•

1 natt på hotell 4* i Miami, inkl frukost

•

11 nätters kryssning ombord Azamara Pursuit, del i dubbelhytt i vald kategori

•

Helpension ombord

•

Öl, vin och sprit i urval

•

Vatten på flaska, kaffe/te och läskedrycker

•

AzAmazing Evening, en festkväll som anordnas av rederiet

•

24 h room service ombord

•

Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

•

Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

•

Alla transfers mellan hotell, flygplatser och fartyg enligt program

•

Inrikesflyg Lima – Cusco t/r inkl alla idag kända skatter och avgifter

•

2 nätter på hotell i Sacred valley, inkl frukost

•

1 natt på hotell i Cusco, inkl frukost

•

1 natt på hotell i Lima, inkl frukost

•

Alla guidade turer i Lima, Cusco, Machu Picchu m.m. enligt program

•

4 luncher och 4 middagar i Peru

DATUM
19 nov – 6 dec 2018
PRIS PER PERSON
Balkonghytt (V2)
81.900:Minisvit (N2)
93.900:-

TILLÄGG
•

Tillägg Enkelhytt: :- (Balkonghytt)

•

Tillägg Enkelhytt: :- (Minisvit)

•

Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

•

Semesterförsäkring ERV 770:- per person

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

Kryssning med Azamara Pursuit genom
Panamakanalen – Upplev underverket Machu Picchu

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG

FLYG

TIDER

FLYGTID

19 nov

Stockholm – Paris

06.05 – 08.45

2h 40

19 nov

Paris – Miami

13.50 – 17.20

9h 30

5 dec

Lima – Amsterdam

21.35 – 16.40 +1

12 h 05

6 dec

Amsterdam – Stockholm

20.05 – 22.35

2h 30

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

20 nov

Miami, Florida		

21 nov

Till havs

22 nov

Till havs

23 nov

Cartagena, Colombia

24 nov

Cartagena, Colombia		

25 nov

Transit genom Panamakanalen

25 nov

Fuerte Amador, Panama

26 nov

Fuerte Amador, Panama		

27 nov

Till havs

28 nov

Till havs

29 nov

Salaverry, Peru

08.00

30 nov

Lima, Peru

08.00

1 dec

Lima, Peru		

AVGÅNG
17.00

13.00
12.00

18.00
13.30

14.00
Avstigning

DAGSPROGRAM
Dag 1 • 19 nov
Avresa till Miami

Tidig morgon går flyget från Norden och tar vi oss vidare till Miami där vi landar på kvällen.
Vi möts på flygplatsen av vår lokala representant och vi tar oss gemensamt till vårt hotell i
Miami..

Dag 2 • 20 nov
Miami, Florida

Efter en härlig frukost på hotellet möts vi åter av vår lokala guide och tar oss gemensamt ner till
hamnen och vårt lyxiga hem de kommande veckorna – Azamara Pursuit.
Ät en god lunch och avnjut en läskande drink vid poolen när ni lär känna fartyget. Klockan
17.00 lättar vi ankar och färden söder ut tar sin början.

Dag 3–4 • 21–22 nov
Till havs

Idag spenderar vi dagen till havs då vårt fartyg fortsätter sin färd söder ut genom mexikanska
golfen.
Azamara Pursuit är ett mindre, mer gemytligt och elegant charmigt fartyg som erbjuder all lyx
du kan förvänta ombord ett av dessa högkvalitativa fartyg. Hon har fyra unika restauranger,
ett gym och spa i världsklass, åtta salonger och barer och kasino.
Med bara 684 gäster att skämma bort för den 400 professionellt välutbildade
personalstyrkan är servicen av yppersta klass.

Dag 5–6 • 23–24 nov
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 kaffe på en av de charmiga uteserveringarna, låt dig förtrollas av
smyckesbutikernas 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 7 • 25 nov
Till havs genom kanalen

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. Den77 kilometerlånga kanalen består av två konstgjorda sjöar,
flera konstgjorda kanaler och tre grupper av slussar. Efter 12 timmars passage genom
mästerverket har vi bytt ut Karibiska havet mot Stilla havet.

Dag 8 • 26 nov
Fuerte Amador, Panama

Fort Amador byggdes av amerikanerna som armébas för att skydda den nybyggda kanalen
genom Panama. Hamnen ligger ca 3 mil från Panama Citys stadskärna.
Panama City grundades 1519 av de spanska conquistadorerna och är idag en av de mest
kosmopolitiska städerna i Centralamerika och hem åt en stor arkitektonisk och etniskt
mångfald. Denna mångfald återspeglas framförallt av de många kulinariska stilar och
panamanska rätter, som är en unik blandning av spanska, afrikanska och indianska rätter.
Se även till att besöka stadsdelen Casco Viejo, det historiska hjärtat av Panama City.

Dag 9–10 • 27–28 nov
Till havs

Vi kryssar över på södra halvklotet. Ni kommer väl och skålar ”The Crossing of the Line” med
ett glas champagne, som sig bör enligt traditionen när vi seglar över ekvatorn!

Dag 11 • 29 nov
Salaverry, Peru

Idag kommer vi till Peru. Salaverry är en hamn strax utanför staden Trujillo som grundades av
conquistadoren Pizzarro 1534. Gatorna av fortfarande kantade av byggnader med spansk
kolonialarkitektur. I närheten finns även flera intressanta utgrävningar från indiankulturer som
levde här innan européerna kom.

Dag 12 • 30 nov
Lima, Peru

Vi lägger till i Callao/Lima, Perus huvudstad som grundades av den spanska conquistadoren
Francisco Pizarro år 1535.
Stadens koloniala centrum är oerhört vackert och utnämndes till världsarv 1991. Plaza Mayor
med regeringspalatset, kommunalhuset, katedralen, ärkebiskopen palats och San Francisco
klostret vittnar om tiden då Peru var Spaniens rikaste provins.
Vi möts utanför fartyget av vår lokala guide och gör en stadsrundtur med lunch. På
eftermiddagen beger vi oss tillbaka till fartyget för en sista natt ombord.

Dag 13 • 1 dec
Lima – Cusco, Peru

Idag checkar vi ut från fartyget på morgonen och beger oss till flygplatsen för avfärd till den
gamla inkastaden Cusco som är belägen 3.400 meter över havet uppe i Anderna. Cusco var
huvudstad och religiöst centrum för Inkariket och i området kring staden finns mängder av
tempel, byar och städer från tiden då riket blomstrade.
Vi checkar in på vårt hotell i Sacred Valley som ”bara” ligger på 2.800 meters höjd. Vi äter
lunch på en lokal restaurant.
Efter lunch får vi uppleva mer av inkarikets historia och kultur. Vi återvänder till hotellet för
gemensam middag. Passa på att vila lite då höjdskillnaden brukar ta ut sin rätt.

Dag 14 • 2 dec
Pisaq Market &
Ollantaytambo

Idag fortsätter vi med en heldag i inkafolkets fotspår. Vi besöker en lokal marknad och staden
Ollantaytambo – ett monumentalt arkitektoniskt verk från inkatiden där stadens gårdar
och gränder fortfarande har sin ursprungliga form och den enda staden från inkatiden som
fortfarande är bebodd.
Vi äter lunch tillsammans på en lokal restaurant. På kvällen avnjuter vi även middag tillsammans.

Dag 15 • 3 dec
Heldag till Aguas Calientes
och Machu Picchu

Tidig morgon checkar vi ut från hotellet i Sacred Valley och hoppar vi på tåget till byn Aguas
Calientes i dalen nedanför Machu Picchu åtta mil norr on Cusco. Tågresan är mycket vacker
genom dalarna kantade av de mäktiga bergen. Väl framme fortsätter vi med buss upp till
Machu Picchu där vi får en guidad tur.

Dag 15 • forts.

Machu Picchu, byggd på en brant bergstopp upptäcktes aldrig av de spanska kolonisatörerna
och övergavs snart även av Inka-folket. Staden upptäcktes först 1911 när en brand avtäckt
grönskan som skymt husen och byggnaderna. Den lilla staden tros ha varit en typ av
semesterställe för de mäktigaste delarna av Inka-folket då staden inte var självförsörjande.
Vi äter lunch under turen och på kvällen tar vi tåget tillbaka till Cusco där vi avnjuter middag
tillsammans på hotellet. Vårt bagage finns redan på vårt nya hotell och väntar på oss vid
incheckningen.

Dag 16 • 4 dec
Cusco, Peru

Idag efter frukost är det dags att checka ut från vårt hotell. Vi gör en liten stadstur till fots i
Cusco med guide innan det är dags att bege sig till flygplatsen och färd tillbaka till Lima. När
vi kommer till Lima spenderar vi en sista natt på hotell.
Vi avnjuter en sista middag tillsammans på en lokal restaurant.

Dag 17• 5 dec
Hemresa

Ikväll går flyget hem till Sverige och dagen är fri för egna aktiviteter i Lima.

Dag 18 • 6 dec
Åter i Sverige

Idag är vi åter hemma. Utvilade och fulla av nya härliga upplevelser, spännande erfarenheter
och goda bekantskaper.

Kryssningsfartyget Azamara Pursuit
Azamaras två systerfartyg Quest och Journey 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
besättningsman 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.

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
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

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

