
Kryssning Karibien & Centralamerika 
– regnskog, mayakultur & stränder

Resan börjar i Fort Lauderdale, Florida och därefter på lyxkryssaren Celebrity Reflection.

Första stoppet görs i strandparadiset Grand Cayman. Man besöker Cartagena i Colombia 
med sin unika kolonialarkitektur och fortsätter till Colon vid mynningen av Panamakanalen, 
mästerverket av ingenjörskonst. Kryssningen går vidare till Costa Rica med sin fascinerande 
regnskog och fantastiska djurliv. I Mexiko har stannar fartyget i Puerto Costa Maya & 
Cozumel, här kan man njuta av vackra stränder och fängslande Maya-historia.

Njut av elegansen och 
det stora utbudet av 
nöjen & bekvämligheter 
på lyxkryssaren Celebrity 
Reflection. Bättre blir det 
inte!

DATUM
9 – 22 februari 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Sky Suite
57 900:-
Balkonghytt
38 900:-
Utsideshytt med fönster
39 900:-

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

Florida – Grand Cayman – Colombia – Panama – Costa Rica – Mexiko

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se


TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg balkonghytt: 17 900:-

• Enkelhyttstillägg utsideshytt: 17 900:-

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

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

• 1 natt på 4* hotell i Fort Lauderdale inkl. frukost

• 11 nätters kryssning, ombord på Celebrity Reflection

• Helpension ombord inkl. Classic dryckespaket

• Room service 06.00 – 23.00

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Tillgång till det förstklassiga gymmet ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Samtliga transfers enligt program

• Citytur i Miami

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Kryssning Karibien & Centralamerika
– regnskog, mayakultur & stränder

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

DATUM
9 – 22 februari 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Sky Suite
57 900:-
Balkonghytt
38 900:-
Utsideshytt med fönster
39 900:-



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

9 feb  Stockholm - Köpenhamn  06.05 - 07.20  1h15

9 feb  Köpenhamn - Miami  09.15 - 13.55  10h40

21 feb  Miami - Stockholm  15.45 - 07.15+1  9h30

Vi flyger med SAS, uppgradering till SAS Plus eller SAS Business går bra. Pris på förfrågan!

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG   

10 feb  Fort Lauderdale, Florida  16.00

11 feb  Till havs  

12 feb  George Town, Grand Cayman 07:00 16:00

13 feb  Till havs  

14 feb  Cartagena, Colombia 08:00 17.00

15 feb  Colon, Panama 09:00 18:00

16 feb Puerto Limón, Costa Rica 07:00 16:00

17 feb  Till havs 

18 feb  Puerto Costa Maya, Mexiko 09:00 18:00

19 feb  Cozumel, Mexiko 08.00 18:00

20 feb  Till havs  

21 feb  Fort Lauderdale, Florida  07.00

Kryssning Karibien & Centralamerika
– regnskog, mayakultur & stränder

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



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 9 feb 
Till Fort Lauderdale, Florida

Dag 2 • 10 feb  
Fort Lauderdale, Florida

Vi njuter av en god frukost på hotellet och spendera förmiddagen på egen hand. Strax innan 
lunch åker vi en gemensam transferbuss till hamnen för incheckning på lyxkryssaren Celebrity 
Reflection. Fartyget lämnar hamnen klockan 16.00. Packa upp, gör dig hemmastadd och ta 
dig tid att upptäcka fartyget i lugn och ro.

Vi lämnar Sverige för att resa till Florida, när vi landat tar vi en gemensam transferbuss till 
hotellet och kvällen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3 • 11 feb  
Till havs

Från Florida går kryssningen mot soliga Caymanöarna. Passa på att upptäcka allt vad vår 
lyxkryssare har att erbjuda.

Njut av en kall öl i solen vid poolen, unna dig en SPA-behandling och missa inte de fantastiska 
showerna som hålls varje kväll.



Dag 6 • 14 feb 
Cartagena, Colombia

Idag anländer fartyget till den pittoreska staden Cartagena i Colombia som lockar med 
salsamusik, pirathistoria och en mix av elegans och dekadens. Innanför stadens murar möts vi 
av typisk pastellfärgad kolonial-arkitektur, vindlande gränder och romantiska katedraler.

Njut av äkta colombiansk kaffe på en av de charmiga uteserveringarna, låt dig förtrollas av 
smyckebutikernas 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 4 • 12 feb  
George Town, 
Grand Cayman

Idag anländer fartyget till Caymanöarnas huvudstad George Town, lokaliserad på den största 
och mest utvecklade ön, Grand Cayman. Ta en promenad längs den vackra hamnen, upptäck 
de många små butikerna som säljer allt ifrån diamanter och märkeskläder till souvenirer och 
lagrad fyllig rom.

Passa på att prova den berömda Tortuga Rum Cake, en saftig delikatess som påminner om 
gyllene sockerkaka bakad med aromatisk rom och krispiga valnötter.

Stingray City är världens kanske mest berömda grunda dykningsplats. Här kan du stå på knä 
i den mjuka sanden omgiven av vackra stingrockor och få möjlighet att både kela med och 
mata de vänliga djuren, en fantastisk upplevelse!

Dag 5 • 13 feb  
Till havs

Idag är det en dag till havs! Starta dagen med ett pass i det välutrustade gymmet eller bara 
njut av sol och värme med en spännande bok i solstolen! Varför inte ett dopp i poolen för 
att svalka dig!

Dag 7 • 15 feb  
Colon, Panama

Panamas andra största stad Colon ligger precis vid Panamakanalen, och här har du möjlighet 
att upptäcka två av människans mest enastående underverk.



Dag 7 forts.
Colon, Panama

Panamakanalen skär genom Centralamerika och förbinder Atlanten med Stilla Havet, och den 
ingenjörskonst som utvecklats vid bygget av kanalen är i klass med Egyptens pyramider.

I anslutning till kanalen ligger världens största sjö skapad av människan. Colon har även 
många trevliga caféer och restauranger, här hittar vi världens näst största frihandelsområde 
och chansen att göra fynd är stor.

Dag 9 • 17 feb
Till havs

Sola , bada , njut av kalla drinkar ombord på Celebrity Reflection då dagen spenderas 
ombord ute till havs.

Dag 8 • 16 feb
Puerto Limon, Costa Rica

Costa Rica har idag en av världens främsta biologiska mångfalder, den lummiga regnskogen 
är hem åt tusentals djurarter och här finns en chans att verkligen komma naturen nära. Idag 
lägger fartyget till i hamnstaden Puerto Limón, bubblandes av afro-karibisk kultur.

Redan 1502 landsteg Cristopher Columbus i närheten av denna plats och enligt historien 
hälsades han av leende indianer med guldringar i både näsa och öron. Detta inspirerade 
senare den spanske upptäcktsresaren Gil Gónzalez Dávila att döpa landet till Costa Rica – 
Den rika kusten.

Dag 10 • 18 feb
Puerto Costa Maya, 
Mexiko

Costa Maya på Yucatanhalvön är den perfekta utgångspunkten för utflykter till områdets 
mayaruiner och historiska lämningar. I det mexikanska köket hittas en rad olika specialiteter. 
Varför inte stimulera smaklökarna med en äkta mexikansk guacamole, salsa eller en syrlig 
Margarita.

Här ges även chansen till total avkoppling på stranden..



Dag 11 • 19 feb
Cozumel, Mexiko

Idag stannar fartyget på den mexikanska ön Cozumel. Denna förtjusande ö bjuder på ljuvliga 
stränder där vi kan njuta av en färsk kokosnöt med fötterna nerborrade i den kritvita sanden, 
eller testa någon av de många fartfyllda utflykter som erbjuds.

Uppfyll en dröm och simma med delfiner, snorkla bland färgglada fiskar eller ta en ridtur 
genom den grönskande djungeln.

Här finns också möjlighet att besöka en indianby 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 12 • 20 feb
Till havs

Sista dag tillbringas ute till havs på vägen tillbaka till Fort Lauderdale. Passa på att njuta av 
fartygets alla faciliteter eller bara njut av en dag i värmen. Vattnet svalkar kallt i poolen.

Dag 13 • 21 feb
Fort Lauderdale, Florida

Tidig morgon ankommer fartyget tillbaka till Fort Lauderdale och efter en god frukost ombord 
är det dags att gå i land och vinka adjö till Celebrity Reflections för denna gång.  Avnjut en 
spännande city-tur i Miami som avslutas på Miamis flygplats. Flyget till Sverige går hem!

Dag 14 • 22 feb
Hemresa

Välkomna hem!



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

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Kryssningsfartyget Celebrity Reflection
Celebritys senaste fartyg är i den trendiga Solsticeklassen. Speciellt 
för denna är till exempel den stora gräsmattan på övre däck, ett 
modernt SPA samt den höga klassen på restaurangerna och servicen 
ombord.

På gräsmattan på översta däck kan ni spela bocchia, crocket 
eller bara njuta av en picnic i solnedgången. Fartyget erbjuder 
många restauranger. Flertalet ingår i kryssningspriset och vid vissa 
specialrestauranger bokar man bord för en mindre summa. För 
Aquaclass exklusivt ingår restaurang Blu.

Flera pooler, både inom- och utomhus samt gym med klasser och 
stor SPA-avdelning förenar nytta med nöje. Har ni Aquaclass har ni 
fri tillgång till SPA-avdleningen hela kryssningen.
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