
Kryssning med Azamara Pursuit
Monaco, Italien, Korsika & Spanien

Fyra ö-destinationer och sex sensationella hamnar – gör detta till den perfekta 
resan för dem som älskar att utforska mer av Medelhavet. Börja i Monte-Carlo, 
en fantastisk stad fylld med lyx och glamour på den franska Rivieran. Upptäck 
Porto Vecchio, en fashionabel stad som är känd för sina ruiner och stränder. 
I Olbia, på Sardinien, hittar du otroliga forntida landmärken som kyrkan San 
Simplicio från 1100-talet.

Promenera längs torgen i Mahon, Menorca 
med sina pittoreska kaféer och affärer, eller 
koppla av på stranden Cala’n Porter som är 
omgiven av branta kalkstensklippor. Besök 
Museum of Contemporary Spanish Art i 
Palma de Mallorca för att se legendariska 
verk, inklusive Dali och Picasso. Med en 
sen vistelse i Valencia har du gott om tid 
att besöka avantgarde-byggnader som 
samexisterar med palats och herrgårdar 
från 1500-talet. Vi besöker även kustskatten 
Tarragona. Kryssningen avslutas i Barcelona.

DATUM
11 – 19 okt 2019 

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
29 900:-
Balkonghytt
35 900:- 
Minisvit
48 900:-

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

Monte Carlo - Porto Vecchio - Olbia - Mahon - Palma - Valencia - Tarragona - Bracelona

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt: 16 900:-

• Enkelhyttstillägg balkonghytt: 21 900: –

• Enkelhyttstillägg minisvit: 33 900:-

• Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Nice // Barcelona – Stockholm inkl. alla idag kända skatter och 
avgifter

• 1 hotellnatt i Nice inkl. frukost

• Alla transfers flygplats – hotell – hamn – flygplats

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

• Helpension ombord, inkl. dryck

• AzAmazing Evening, en festkväll som anordnas av rederiet

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

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

Kryssning med Azamara Pursuit
Monaco, Italien, Korsika & Spanien
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Kryssning med Azamara Pursuit
Monaco, Italien, Korsika & Spanien

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER    

11 okt  Stockholm – Nice  09.40 - 12.40

19 okt  Barcelona – Stockholm  11.20 - 14.55

Vi flyger med Norwegian båda vägarna! Kontakt oss om ni vill flyga från annan ort!

  

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

12 okt  Monte Carlo, Monaco  17.00

13 okt  Porto Vecchio, Korsika, Frankrike 07.30 20.00

14 okt  Olbia, Sardinien, Italien 07.30 17.00

15 okt  Mahon, Menorca, Spanien 13.00 20.00

16 okt  Palma de Mallorca, Spanien 07.30 20.00

17 okt  Valencia, Spanien 07.30 22.00

18 okt  Tarragona, Spanien 07.30 14.00

18 okt  Barcelona, Spanien  19.00

19 okt  Barcelona, Spanien



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 11 okt 
Avresa

Dag 2 • 12 okt  
Nice, Frankrike

Efter en god frukost på hotellet checkar vi ut. Det är dags att bege oss med buss till 
furstendömet Monaco för att checka in på vårt fartyg som ligger för ankar i Monte Carlo. 
Under eftermiddagen kan vi bekanta oss med vårt hem för de kommande dagarna. Klockan 17 
lämnar fartyget hamnen och åker mot vårt första stopp – Porto Vecchio.

Dag 3 • 13 okt  
Porto Vecchio, Korsika, 
Frankrike

Napoléon Bonaparte skrev själv om sin födelseplats: ”På Korsika är allt bättre och skönare än 
någon annanstans”. Och öns vilda kastanjeskogar, snötäckta bergstoppar och vita stränder i 
kombination med dess okonstlade lokalbefolkning och stora matkonst ger en verkligt genuin 
känsla. Prova den typiska korsikanska förrätten där soltorkad fiskrom pressats till bitar och äts 
med bröd och olivolja eller rivs tillsammans med olivolja i en sallad, en riktig delikatess. På ön 
tillverkas även fina viner och likörer, kanske ett bra presenttips?

Dag 4 • 14 okt  
Olbia, Sardinien, Italien

Vi flyger till Nice och tar oss gemensamt till vårt hotell för att checka in.

Här är god mat och fantastiska viner, vackert språk, sofistikerad kultur och livsnjutning i största 
allmänhet ledorden. Du promenerar längs stranden, känner doften från havet och njuter av 
mat och dryck som kommer fastna i ditt gastronomiska minne för en väldigt lång tid framöver. 
Du solar, badar, besöker sevärdheter, tar del av ett fantastiskt nöjesliv och spenderar tid på 
shopping som du inte hittar på hemmaplan. Nice är lite som Franska Rivierans Rolls-Royce.

Eftermiddag & kväll spenderas på egen hand!

Olbia ligger på Sardinens vackra Smeraldakust känd för sina vackra bukter, kritvita stränder 
och klippformationer. Förr var det seglarnas egna paradis men på senare år har det även 
blivit känt som Jetsetens lustgård med fina restauranger, barer och dyra bilar och stora 
lyxyachter i hamnen. Staden Olbia har en lång historia och artefakter från så långt som 800 år 
före Kristus har hittas. Sedan dess har staden rivits, byggts upp, erövrats och vuxit med flera 
olika folk och kulturer vilket gör den till en spännande dröm för arkeologer.



Välkommen till fina, sofistikerade, pittoreska och levande Palma de Mallorca. Staden har 
internationell puls, trendiga matställen, bra shopping, kultur och sevärdheter. Dess vackra 
läge längst in i Palmabukten gör att staden även erbjuder sol och bad, och vidsträckta playor 
finns både öster och väster om staden.

Palma är en mycket gammal stad där stora delar av citykärnan är bilfri. Här möts du av 
originella husfasader, adelspalats, kyrkor och rofyllda torg. För att inte tala om kända historiska 
minnesmärken som de arabiska baden och slottet Bellver (med strålande utsikt). Landmärket 
för staden är det pampiga mästerverket katedralen La Seu, som på sin kulle bakom 
småbåtshamnen ser ut som hämtad ur en saga när den är fasadbelyst på kvällarna.

Dag 6 • 16 okt 
Palma de Mallorca, Spanien

Dag 5 •15 okt  
Mahon, Menorca, 
Spanien

Menorcas huvudort Mahons livliga gator ligger uppflugna högt upp på en klippa och här 
tar kaféer och uteserveringar upp nästan alla lediga utrymmen. Njut till exempel av klassiska 
tapas i någon mysig gränd eller av en härlig skaldjurslunch vid hamnen

Arkitekturen i denna eleganta, avslappnade stad reflekterar arvet från den brittiska 
ockupationen på 1700-talet. Promenera gärna längs gatan Carrer Isabel II där det finns 
otaliga byggnader med vackra balkonger och de välkända bågfönstren, ibland kallade 
boinders. Mahon har ett brett shoppingutbud, med allt från enklare butiker med lokalt 
producerade varor till snygga boutiquer. Missa inte sidogatorna för riktiga fynd!

Många epoker har satt sin prägel på Valencia. Idag uppvisar staden en härlig mix av sitt 
historiska arv och storslagna, moderna byggnader och skyskrapor. Det är detta spektrum som 
ger staden dess unika utstrålning och karaktär. Ett bra exempel är det futuristiska operahuset 
som är beläget i ett expanderande kvarter med mängder av museer och parker. Kvarteret 
sträcker sig stämningsfullt från staden och ut mot havet. Valencia kan även stoltsera med sina 
trevliga stränder ”mitt i staden”.

Dag 7 • 17 okt 
Valencia Spanien



Tarragona är en kustskatt på Spaniens nordöstra kust som bara väntar på att upptäckas. 
På gatorna runt om i Tarragona finns det många möjligheter att upptäcka stadens 
Medelhavshistoria. Man kan nästan säga att ett besök till denna stad är som att resa tillbaka i 
tiden, till en tid av gladiatorer, kejsare och pirater vid havet.

Den antika amfiteatern är definitivt kronjuvelen i staden, byggd bara några meter från havet, 
och med en kapacitet för 14 000 personer. I amfiteatern hölls slagsmål för gladiatorer en 
gång i tiden men idag håller den i enklare, mindre tillställningar.

Tarragona är full av terrasser, barer och restauranger där du kan ta en välbehövlig paus 
i värmen för att äta eller dricka något gott. Staden erbjuder en oändlig labyrint av 
kullerstensgator och torg i en charmig, medeltida stil.

Från centrum av Tarragona så är det bara några meter till en mängd magnifika stränder med 
fin, gyllene sand, palmer och klart, grunt vatten.

Klockan 14 kryssar Pursuit vidare till vår slutdestination, Barcelona. Här kommer vi att ligga 
över natten och man kan upptäcka stadens livliga nattliv om man önskar.

Dag 8 • 18 okt 
Tarragona, Spanien

Dag 9 • 19 okt  
Barcelona, Spanien

Idag är det dags att kliva av vårt fina fartyg för att återigen resa hem till Sverige!



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

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

Kryssningsfartyget Azamara Pursuit

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.

Azamaras tre systerfartyg Pursuit, 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.
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