Club Eriks noga
utvalda upplevelser

Kryssning Singapore till Sydney
Australien och Stora Barriärrevet
Singapore - Bali - Darwin - Cairns - Airle Beach - Brisbane - Newcastle - Sydney
Stora Barriärrevet är världens största system av korallrev som sträcker sig
260 mil från norr till söder.

DATUM
9 nov – 4 dec 2018

Följ med på en 19 nätters kryssning från den asiatiska metropolen Singapore via paradiset Bali till unika norra Australien med dess fantastiska naturoch djurliv. Vi färdas ner längs Queenslands vackra kust söderut längs med
Stora Barriärrevet och många spännande stopp på vägen till Sydney.

PRIS PER PERSON , del i
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt med fönster
67.900:Balkonghytt
74.900:Minisvit
81.900:-

Som om det
inte vore nog så
erbjuds vi även
läckra måltider,
mängder av roliga aktiviteter och
internationell
underhållning i
toppklass ombord på Norwegian
Cruise Lines
Jewel.

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

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00
Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Kryssning Singapore till Sydney
Australien och Stora Barriärrevet

I PRISET INGÅR
•

Club Eriks värd

•

Flyg Stockholm/Köpenhamn – Singapore/ Sydney – Stockholm/Köpenhamn,
inkl. alla idag kända skatter & avgifter

•

2 nätter på 4* hotell i Singapore, inkl. frukost

•

Sightseeingtur i Singapore

•

1 lunch och 1 middag i Singapore

•

19-nätters kryssning med Norwegian Jewel

•

Helpension ombord, inkl. dryckespaket*

•

Underhållning och aktiviteter ombord

•

Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

•

Alla transfers enligt program

•

2 nätter på hotell**** Sydney, inkl. frukost

•

Guidad citytur i Sydney med besök i Operahuset

•

1 lunch och 1 middag i Sydney

•

Alla transfers i Singapore och Sydney mellan flygplaster, hotell och ham

•

Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

DATUM
9 nov – 4 dec 2018
PRIS PER PERSON , del i
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt med fönster
67.900:Balkonghytt
74.900:Minisvit
81.900:-

*Dryckespaket “Premium” – vin på glas, öl (både på flaska/draft), cocktails,
läsk & juice i alla barer/restauranger. Specialkaffe vid måltiderna. 1 flaska
vatten per person/dag i hytten.

TILLÄGG
•

Enkelhyttstillägg utsideshytt, 34.000:-

•

Enkelhyttstillägg balkonghytt, 41.000:-

•

Enkelhyttstillägg minisvit, 46.500:-

•

Gouda avbeställningsskydd, 5% av beloppet som ni önskar skydda

•

Semesterförsäkring ERV tillägg till hemförsäkring, 1.130:- per person

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

Kryssning Singapore till Sydney
Australien och Stora Barriärrevet

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG

FLYG

TIDER

FLYGTID

9 nov

Stockholm - Singapore

09.10 - 06.15+1

14h05

9 nov

Köpenhamn - Singapore

12.30 - 07.30+1

12h00

3 dec

Sydney - Sinagpore

16.10 - 21.20

8h10

4 dec

Singapore - Stockholm

00.15 - 07.45

13h05

3 dec

Singapore - Köpenhamn

23.55 - 06.00+1

14h30

Vi flyger med Singapore Airlines. Om ni önskar flyga från annan ort än Stockholm eller Köpenhamn eller
önskar uppgradera till Premium Economy/Business class, vänligen kontakta oss för tidtabell och prisuppgift.

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

AVGÅNG

12 nov

Singapore

Stig ombord!

17.00

13 nov

Till havs

14 nov

Semarang, Indonesien

08.00

17.00

15 nov

Till havs

16 nov

Bali, Indonesien

17 nov

Bali, Indonesien		

16.00

18 nov

Komodo, Indonesien

17.00

19 nov

Till havs

20 nov

Darwin, Australien

21 nov
22 nov

Darwin, Australien		
Till havs

23 nov

Till havs

24 nov

Cairns, Australien

25 nov

Cairns, Australien		

17.00

26 nov

Airle Beach, Australien

10.00

18.00

27 nov

Till havs

28 nov

Brisbane, Australien

08.00

17.00

29 nov

Till havs

30 nov

Newcastle, Australien

08.00

17.00

1 dec

Sydney, Australien

06.30

08.00
08.00
09.00
17.00		

10.00

DAGSPROGRAM
9 nov
Flyg till Singapore

Vi lämnar Sverige och flyger över natten till Singapore.

10 nov
Singapore

Vi anländer till Singapore tidig morgon lokal tid. Efter bagagehämtning och immigration möts
vi av vår lokala guide och åker till hotellet för att checka in. Efter lite tid att landa på hotellet
möts vi för en guidad stadstur med lunch. Kvällen är sedan fri för egna upptåg.
Republiken Singapore är en ö-nation och stadsstat och Sydostasiens minsta land. Här har
man en av Asiens högsta levnadsstandarder. Singa (lejon) och pura (stad) blev en brittisk
kronkoloni 1867 och fick officiell suveränitet 1965. Staden är belägen en grad norr om
ekvatorn och präglas av en kulturell mångfald med kinesiska, malajiska, indiska, eurasiska och
arabiska grupper.

11 nov
Singapore

Idag har vi en dag på egen hand i Singapore. På kvällen möts vi för middag på hotellet.

12 nov
Ombordstigning på Jewel

Vi avnjuter hotellets frukost och checkar ut från hotellet för vidare färd ner till hamnen där vi
kliver ombord vårt hem de kommande tre veckorna; Norwegian Cruise Lines fartyg Jewel.
Njut av lunch ombord och lär känna fartyget och alla dess faciliteter. Helpension med dryck
ingår under hela kryssningen.

13 nov
Till havs

Äventyret har nu börjat på allvar. Under natten har vi kommit ut på havet och vi spenderar
dagen ombord och tar del av allt som fartyget har att erbjuda. Njut av utsikten från översta
däck när vi kryssar genom Indonesiens klarblå vatten fyllda av små öar, hoppande delfiner
och storslaget läckra vyer. Bada bubbelpool, gå på vinprovning eller varför inte koppla av i
den moderna spaavdelningen

14 nov
Semarang, Indonesien

Kuststaden Semarang på Java har tydliga spår av sin historia som Holländsk koloni och
tidigare kinesiska seglare. Semarang är det naturliga stoppet för att besöka världsarvet
Borobudur – värdens största buddisttempel – som ligger inne i Javas djungel..

15 nov
Till havs

Passa på att upptäcka allt vad vårt fartyg har att erbjuda. Njut av en kall öl i solen vid poolen,
unna dig en spabehandling, läs en spännande bok och missa inte de fantastiska showerna
som hålls varje kväll.

16–17 nov
Bali, Indonesien

Bali har sedan länge varit ett paradis för alla smaker. Naturen, kulturen, historien, stränderna
och surfingen är alla av världsklass. Här kan ni besöka regnskog, vulkaner, tempel eller bara
låta er förundras av den vackra och spännande naturen. Här ordnar rederiet mängder med
utflykter och givetvis går det även bra att på egen hand besöka ön.

18 nov
Komodo, Indonesien

Finns det drakar? Svaret är ja, och nu kan du säga att du sett dem med egna ögon! På den
lilla paradisön Komodo lever dessa enorma varaner som bara finns här och är därför även
kända som Komodovaraner eller på engelska Komodo Dragon. Nästan tre meter långa och
med en vikt på över 100 kilo är det världens största ödlor och dominerar sin omgivning.

19 nov
Till havs

Spendera tid med nya vänner, njut av den utmärkta servicen och ha det skönt. Varför inte
starta dagen på gymmet och avsluta med en svalkande drink i solnedgången.

20–21 nov
Darwin, Australien

Längst upp i norra Australien ligger Darwin, huvudstaden i Northern Territory. Det är en
stad med stor kulturell mångfald. Runt staden har det tropiska klimatet skapat ett varierat och
spännande landskap, med kraftig regnskog, lodräta bergväggar med brusande vattenfall, långa
slingrande floder och en fantastisk flora och fauna. Staden har en spännande historia och har
förstörts till grunden och byggs upp på nytt två gånger under 1900-talet. Först efter japanska
bombningar under andra världskriget och sedan efter en stor cyklon 1974.

22–23 nov
Till havs

Vi seglar vidare ner längs Australien kust och Stora Barriärrevet. Passa på att smälta alla intryck
och jämföra upplevelser med dina reskamrater. Ät en extra gång på din favoritrestaurang
ombord eller bara njut i poolen med en läskande drink.

24–25 nov
Cairns, Australien

Staden Cairns i norra Queensland är den mest populära utgångspunkten för att uppleva Stora
barriärrevet. Cairns är en liten, ren och prydlig stad med behagligt tempo och ett stort utbud
av restauranger och barer. Ingen annanstans kan man på land komma så nära revet och havet
men även den intressanta regnskogen i nationalparken Daintree.

26 nov
Airlie Beach, Australien

Semesterorten Airlie Beach är som gjord för vattensporter och segling i de vackra turkosa
vattnet. Ta en dagstur till Whitsunday Island och White Haven Beach, en av de mest
fotograferade platserna i Australien med sitt klara vatten och kritvita sand. Om ni vill stanna i
byn är Airlies vackra lagun perfekt för avkoppling. Strosa längs havspromenaden och ta en fika
på gräset.

27 nov
Till havs

Vi fortsätter söderut längs Queenslands kust ombord vårt fartyg.

28 nov
Brisbane, Australien

Brisbane är Australiens tredje största stad och Queenslands huvudstad. Denna moderna,
livfulla stad erbjuder mycket att se och göra. En varierad blandning av parker, kaféer,
boutiquer, museer och gallerier att utforska.
Lummiga berg i bakgrunden erbjuder fantastisk utsikt. Närliggande, fantastiska skogar och
vingårdar väntar den som vill ta en dagstur.

29 nov
Till havs

Sista dagen till havs idag så passa på att njuta lite extra i solen på däck.

30 nov
Newcastle, Australien

Denna charmiga, avskilda strandstad strax norr on Sydney erbjuder en vacker kustlinje och
olika naturliga landskap som sträcker sig från frodiga regnskogar till bevarade våtmarker till
kustområden.

1 dec
Sydney, Australien

Idag på morgonen seglar vi in i hamnen i Sydney. Vi kliver av fartyget för den här gången och
möts av vår lokala guide för en citytur med lunch och besök i operahuset. På eftermiddagen
åker vi till vårt hotell för incheckning. Kvällen är fri för egna upptåg.

2 dec
Sydney, Australien

Idag efter hotellets härliga frukost har ni hela dagen på egen hand i Sydney. På kvällen möts vi
åter för en gemensam avslutningsmiddag.

3 dec
Sydney, Australien
- Hemresa

Vi njuter av hotellets frukost i lugn och ro. Framåt lunchtid är det dags att checka ut och
åka till flygplasten för hemfärd.

4 dec
Åter i Norden

Idag, tidigt på morgonen landar vi i Norden igen, utvilade och fulla av nya roliga upplevelser
och goda bekantskaper.

Vi flyger hem på eftermiddagen och landar i Norden dagen efter.

Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line startade 1966
och var pionjärer med de första
kryssningarna i Karibien.
Rederiet vänder sig till en publik som
fokuserar på – förutom på mat och
god service – aktiviteter ombord. Om
du uppskattar ett stort och fritt urval
av restauranger, levande musik, många
aktiviteter, shower och lekar är NCL
bra alternativ.
NCL har fjorton fartyg i åtta
fartygsklasser. Antalet gäster ombord
varierar mellan 880 och 4300
beroende på fartyg.

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

