
Kryssning Japan och Sydkorea 
Vackert klätt i körsbärsblom

Tillsammans upplever vi ett Japan vackert färgat, klätt rosa körbärsblom. Vi 
upplever Tokyo – en av världens mest pulserande städer. Från Kobe besöker vi 
den gamla huvudstaden Kyoto där historien är väl bevarad. Vi upplever även 
Kochi, Aomori, Fukuoka och den mäktiga vulkanen Fuji. Som ett extra plus besöker 
vi även Busan i Sydkorea.

Bada i varma källor, besök vackra tempel, shoppa och bekanta er med den unika 
kulturen och maten.

Ombord Celebrity 
Millennium kan ni slappna 
av och njuta av fartygets 
faciliteter. Pooler, barer, 
flera restauranger och 
härlig spa-avdelning. 

Personalen gör allt för att 
ni ska känna er välkomna.
På kvällarna bjuds det på 
underhållning och shower 
i teatern.

DATUM
7 – 21 april 2020 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
 
Utsideshytt 
56.900:- 

Balkonghytt
64.900:-

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

Tokyo - Osaka - Mt Fuji - Kobe - Kyoto - Kochi - Aomori - Fukuoka - Busan

Club Eriks noga utvalda upplevelser

mailto:viktor.falk%40cluberiks.se?subject=Club%20Eriks%20v%C3%A5rkryssning%20till%20Japan
mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se


TILLÄGG
• Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger 

utanför vår kontroll.

• Enkelhyttstillägg: Utsides: 24.500:- / Balkong: 32.500:-

• Avbeställningsskydd genom Gouda Reseförsäkringar: 5% av beloppet som ni önskar skydda

I PRISET INGÅR
• Club Eriks färdledare

• Flyg Stockholm – Tokyo – Stockholm inkl. alla idag kända skatter och avgifter

• 2 nätter på hotell 4* i Tokyo, del i dubbelrum, inkl. frukost

• Utflykter i Tokyo enligt program

• 3 luncher och 2 middagar i Japan inkl. dryck (vatten, öl, läsk)

• 11 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Celebrity Millennium

• Helpension ombord inkl. Classic Dryckespaket

• Roomservice kl. 05.00 – 24.00 ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Alla transfers enligt program

• Utflykt i Shimizu enligt program

• Utflykt till Kyoto enligt program

• Utflykt i Yokohama enligt program

• Dricks till lokalguider och busschaufförer i Japan

• Engelsktalande lokalguider i Japan

• Lojalitetsbonus på 2% av resans pris, att använda vid framtida resor med Club Eriks

Kryssning Japan och Sydkorea 
Vackert klätt i körsbärsblom

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

DATUM
7 – 21 april 2020 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
 
Utsideshytt 
56.900:- 

Balkonghytt
64.900:-

Läs mer om avbeställningsförsäkring från Gouda-Rf här: 

https://www.gouda-rf.se/privat/reseforsakring/avbestallningsforsakring


Kryssning Japan och Sydkorea 
Vackert klätt i körsbärsblom

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

7 apr  Stockholm - Helsingfors  13.30 - 15.25  0h55

7 apr  Helsingfors - Tokyo  17.15 - 08.55+1  9h40

21 apr  Tokyo - Helsingfors  11.00 - 15.20  10h20

21 apr  Helsingfors - Stockholm  16.00 - 15.55  0h55

Det går lika bra att flyga från Köpenhamn eller Göteborg.

Hör av er om ni vill uppgradera er flyg till Business Class eller om ni har andra frågor.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG  

10 apr  Tokyo (Yokohama)   17.00

11 apr Shimizu, Mt Fuji  07.00 17.00

12 apr  Osaka  13.00 23.00

13 apr Kobe  07.00 18.00

14 apr  Kochi 07.00 15.00

15 apr  Fukuoka 08.00 19.00

16 apr  Busan, Sydkorea 10.00 17.00

17 apr  Till havs

18 apr  Aomori 10.00 19.00

19 apr  Till havs 

20 apr  Yokohama 08.00 

21 apr  Yokohama



DAGSPROGRAM

7 april
Avresa

8 april 
Tokyo

När vi landat och gått igenom passkontrollerna möts vi av vår lokala representant. Vi tar oss 
in till stan och checkar in på hotellet där vi får lite tid att ”landa” på hotellet. Vi möts sedan i 
lobbyn för en tur till fots med guide i närheten av hotellet och avnjuter lättare lunch.

På kvällen möts vi åter för gemensam middag på en japansk restaurang.

9 pril  
Tokyo

Efter frukost på hotellet ska vi ut på en heldagstur med lunch i Tokyo.

Tokyo betyder ”den östra huvudstaden”. Den västra och ursprungliga huvudstaden var Kyoto. 
Vi besöker en av stadens vackraste japanska parker, Rikugi-en, skapad på 1700-talet. Därefter 
blir det en tur upp till toppen av Tokyo City Hall, stadshuset, varifrån man har en fantastisk 
utsikt. Eftermiddagen ägnas åt Meiji Shrine, ett shinto-tempel, dedikerat till ett kejsarpar som 
dog i början av 1900-talet. Vi promenerar också från Harajuku Takeshita Street, där den 
japanska tonårskulturen har sin högborg, till Omotesando Hills shoppingcenter.

Vi återvänder till hotellet på eftermiddagen och möts återigen i lobbyn för gemensam 
middag på en lokal restaurang.

På eftermiddagen lyfter vårt flyg och via Helsingfors tar vi oss till Japans huvudstad Tokyo där 
vi landar på morgonen följande dag.

10 pril
Tokyo - Yokohama

Idag efter frukost checkar vi ut från hotellet och gör en förmiddagstur till Asakusa Kannon 
Temple och shopping-marknaden Nakamise innan det är dags att åka till hamnen i Yokohama 
där vårt fartyg Celebrity Millennium väntar. Klockan 17.00 lättar vi ankar.



11 april 
Shimizu, Mt Fuji

Idag går vi i land i Shimizu som är en liten hamn söder om Yokohama där huvudmålet för 
stoppet är den för Japanerna, inte bara heliga vulkanen, utan idag närmast en symbol för 
självaste nationen Japan, nämligen Mount Fuji. Vi möts utanför fartyget på förmiddagen av 
vår guide och gör en halvdagstur där vi i det förhoppningsvis klara vädret får en fantastisk 
utsikt över Fuji och dess omgivningar.

12 april
Osaka

Idag anländer vi till Osaka

13 april 
Kobe - Kyoto

14 april
Kochi

Kochi är beläget på ön Shikoku i södra delen av Japan. Orten är berömd för sina fina 
surfingmöjligheter vid Katsurastranden. Tisdag till söndag är det alltid marknad i staden, den 
sträcker sig från Kochislottet och en kilometer bort där de säljer bland annat mat, kläder, träd 
och lokala specialiteter.

Idag anländer vi till Kobe vilket ger oss en fantastisk möjlighet att göra en gemensam tur med 
guide till Kyoto.

Kyoto var Japans huvudstad före Tokyo, från 794 till 1868. Staden är mycket vackert belägen 
i bergen och är än i dag den stad där kejsaren kröns. Den är också en av landets stora 
vallfartsorter. I Kyoto finns mer än 1 600 buddhist- och shintotempel bevarade; Staden 
skonades i stort från bombräder under andra värdskriget.
Vi möts utanför fartyget på förmiddagen av vår guide och gemensamt åker vi till Koyto. Vi 
besöker Ryoan-Ji templet med sin vackra trädgård och gyllene paviljonge, Kinkaku-ji.



15 april
Fukuoka

I sundet mellan Korea och Japan på samma breddgrad som Los Angeles, ligger Staden 
Busan med en av världens största handelshamnar. Denna världsmetropol har enorma 
shoppingcenter, höga skyskrapor med förtjusande vyer över havet och charmiga parker där 
du kan strosa runt och koppla av.

16 april  
Busan, Sydkorea

Idag får vi chansen att njuta av fartygets faciliteter hela dagen. Luta er tillbaka och smällt alla 
era nya erfarenheter över en drink i någon av barerna. Ombord finns även gym med olika 
klasser, föreläsningar, vinprovningar och andra intressanta kurser och tävlingar.

17 april  
Till havs

Idag anländer till Aomori som ligger längst norr ut på stora ön Honchu.18 april  
Aomori

Idag spenderar vi hela dagen till havs. Passa på att verkligen luta er tillbaka och njut av 
fartygets alla faciliteter.

19 april 
Till hvs

Vi anländer Yokohama igen och fartyget ligger kvar här över natten. Idag gör vi en 
halvdagstur med guide.

20 april  
Yokohama

Idag på morgonen beger vi oss till flygplatsen för hemfärd.21 april 
Hemresa



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 Celebrity Millenium
Putsad marmor, vackra träslag och stora glaspartier 
är utmärkande för fartygen i Milleniumklassen. De är 
teknologiskt avancerade och har en fantastisk spa-
avdelning och ett välutrustat gym. Ett härligt poolområde 
och solarium ligger på ”Resort Deck”.

Det finns barer för alla smaker, champagne eller martini?

Möjligheter till nöjen är oändliga, här finns bio- och 
teatersalong med varierande underhållning och casino.

Maten ombord är utsökt och vinkällaren välfylld.

Milleniumklassens fyra fartyg har nyligen renoverats för 
att få fler av Solsticefartygens moderna restauranger och 
spa-faciliteter.

Hytterna är ca 16 kvm stora och har utsikt mot havet. Balkinghytterna har en balkong på ca 4 kvm med två stolar och ett bord. 
Dusch, wc, garderob, tv och kassaskåp finns i alla hytter. Fartygen har sviter från 23 kvm upp till 133 kvm.
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