Club Eriks noga
utvalda upplevelser

Höstlovskryssning i Karibien med världens
största fartyg Symphony of the Seas
Florida - Honduras - Mexiko - Bahamas - Florida
Med Royal Caribbeans nya fartyg Symphony of the Seas kryssar vi i Mexikanska
golfen och får njuta av vackra stränder, god mat och upplevelser utöver det vanliga.

DATUM
25 okt – 3 nov 2019

Äventyret startar med storstadspuls i Miami – den första och mest kända badorten
i Florida. Vi får sedan en dag till havs innan vi når vårt första stopp Roatan, som är
den största av Honduras öar men som ändå är liten och lättillgänglig. Här finns orörd
regnskog och fantastiska finkorniga sandstränder.

PRIS PER PERSON,
del i dubbelhytt/dubbelru

Vidare kryssar vi mot Mexiko, där god mat och möjligheten att uppleva äkta mexikansk kultur och historia är höjdpunkterna.

Balkonghytt
28 900: -

Utsideshytt
27 900: -

Följ med rederiet på dess utflykter eller utforska på egen hand. Sista stoppet blir
Royal Caribbeans egna ö i Bahamas, Perfect Day Cococay, där det stora aktivitetsutbudet garanterat har något för alla. Eller vad sägs om vattenland, restauranger,
pooler, lekland, stränder för avkoppling, liveband och mycket mer.
OBS! Detta är en resa utan Club Eriks värd!

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@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

Höstlovskryssning i Karibien med
världens största fartyg Symphony of the Seas

I PRISET INGÅR
•

Flyg t/r Stockholm – Miami inkl. alla idag kända skatter och avgifter

•

Alla transfers flygplats – hotell – hamn – flygplats

•

1 natt på hotell i Miami

•

7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Symphony of the Seas

•

Helpension ombord, inkl. vatten, kaffe, te & juice

•

24 timmars roomservice ombord

•

Varierad underhållning och aktiviteter ombord

•

Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

•

Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

DATUM
25 okt – 3 nov 2019
PRIS PER PERSON,
del i dubbelhytt/dubbelru
Utsideshytt
27 900: Balkonghytt
28 900:

OBS! Detta är en resa utan Club Eriks värd!

TILLÄGG
•

Enkelhyttstillägg utsideshytt:

•

Enkelhyttstillägg balkonghytt:

•

Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

•

Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring

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

Höstlovskryssning i Karibien med
världens största fartyg Symphony of the Seas

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG

FLYG

TIDER

25 okt

Stockholm – Frankfurt

06.20 - 08.30

25 okt

Frankfurt - Miami

10.45 - 14.50

02 nov

Miami - München

19.55 - 10.15+1

03 nov

München - Stockholm

12.10 - 14.25

Vi flyger med Lufthansa!

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

AVGÅNG

26 okt

Miami, Florida		

27 okt

Till havs

28 okt

Roatan, Honduras

09:30

18:00

29 okt

Puerto Costa Maya, Mexiko

08:00

17:00

30 okt

Cozumel, Mexiko

07:00

18:00

31 okt

Till havs

1 nov

Perfect Day Cococay, Bahamas

08:00

17:00

2 nov

Miami, Florida

06:00

16:30

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

DAGSPROGRAM
Dag 1 • 25 okt
Miami, Florida

Vi lämnar höstiga Sverige bakom oss och välkomnas till Miami! Vi möts upp på flygplatsen
av vår lokala guide på plats och tar oss gemensamt till vårt hotell. Kvällen är fri för egna
aktiviteter.

Dag 2 • 26 okt
Miami, Florida

Strax före lunch checkar vi ut från hotellet och tar en gemensam transfer till hamnen i Miami
där det är dags att checka in på fartyget, Symphony of the Seas. Vi kastar loss kl. 16:30 så här
finns hela kvällen att bekanta sig med vårt hem för de närmaste dagarna.

Dag 3 • 27 okt
Till Havs

Vi får en heldag till havs nu när fartyget lämnar Miami för att kryssa mot vårt första stopp –
Roatan i Honduras. Nyttja fartygets alla faciliteter eller bara njut av lugnet på havet.

Dag 4 • 28 okt
Roatan, Honduras

Roatan är den största av Bahiaöarna, vilka alla är en del av Honduras, och ön är känd i hela
världen för sin fantastiska dykning. Det inbjudande turkosblå vattnet håller en behaglig
temperatur och den som vågar ge sig ner på djupet belönas rikligt. Tropiska fiskar i
regnbågens alla färger, nyfikna delfiner och sköldpaddor, spännande skeppsvrak och
korallrevens enastående färgprakt – denna svindlande undervattensvärld känns som en
vacker saga!
Självklart kan vi välja att bara njuta av omgivningarna med en läskande drink i handen.

Dag 5 • 29 okt
Costa Maya, Mexiko

Costa Maya på Yucatanhalvön är den perfekta utgångspunkten för utflykter till områdets
mayaruiner och historiska lämningar. Här ges även chansen till total avkoppling på stranden.

Dag 6 • 30 okt
Cozumel, Mexiko

Idag anländer vi till den mexikanska ön Cozumel. Denna förtjusande ö bjuder på ljuvliga
stränder där vi kan njuta av en färsk kokosnöt med fötterna nerborrade i den härliga sanden,
eller testa någon av de många fartfyllda utflykter som erbjuds. Här finns också möjlighet att
åka över till fastlandet och lära sig om Mayafolkets sedvänjor. Cozumel är en av Karibiens
populäraste tullfria hamnar och det finns gott om möjligheter till shopping. Passa på att
botanisera bland allt från diamanter och ädelstenar till lokalt hantverk och souvenirer.

Dag 7 • 31 okt
Till Havs

Vi får en dag till havs som ger tid att smälta alla intryck från resans första dagar.

Dag 8 • 1 nov
Perfect Day Cococay,
Bahamas

Kryssningens sista stopp innan vi återvänder till Miami blir Royal Caribbeans egen ö i
Bahamas. Här finns allt från zip lines, vattenkanoner och pool med vågmaskin till restauranger,
liveband och möjligheten att flyga heliumballong. Här finns ingen risk för att du får tråkigt!

Dag 9 • 2 nov
Miami, Florida

Så är vi tillbaka i Miami och det är dags att vinka adjö till vårt fartyg för denna gång. Flyget
hem till Stockholm går senare under dagen så när vi ätit frukost och checkat ut åker vi på en
gemensam stadstur som avslutas på flygplatsen.

Dag 10 • 3 nov
Sverige

Vi landar i Sverige igen!

Kryssningsfartyget Symphony of the Seas
Royal Caribbean Symphony of the Seas
Oasis-klassen: Välkommen ombord på
världens största kryssningsfartyg! Banbrytande
design och innovativa lösningar, och fullspäckat
med upplevelser för alla åldersgrupper.
Fartygen bjuder på sju stadsdelar med totalt
sju temaområden som har faciliteter och
aktiviteter du aldrig sett tidigare. Delar av
utbudet ombord är Central Park, Boardwalk,
Aquatheater och den första karusellen som
finns till havs!
Här erbjuds ett varierat underhållningsutbud
på både dag- och kvällstid, med bländande
fullskaleproduktioner varje dag – inkluderade
i kryssningspriset. Bland annat Tonyvinnande Broadwaymusikaler, isshower,
simhoppsuppvisning, storband, ljusshow och
otroligt talangfulla artister från hela världen.

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

