
Kryssning till Israel med Azamara Journey

Vi startar äventyret med en vistelse i antikens Aten innan vi beger oss iväg på en skön 
avslappnad höstkryssning full av guldskatter! I Cyperns näst största stad, Limassol, får vi njuta 
av kultur och historia innan vi kryssar vidare mot det heliga landet Israel. Här övernattar vi 
både i Haifa och i Ashdod. Innan vi beger oss tillbaka till vårt slutmål Aten besöker vi den 
grekiska pärlan Rethymnon på Kreta.

Har du aldrig kryssat med 
Azamara så har du nu möjlighet 
att njuta av ljuvliga måltider, 
behaglig atmosfär och 
förträfflig service ombord på 
en något mindre lyxkryssare.

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

Grekland – Cypern – Israel – Grekland

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
20 – 31 oktober 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
46 900:-

Balkonghytt
51 900-

Minisvit
62 900-

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00
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I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

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

• 1 natt på 4* hotell i Aten inkl. frukost

• Stadsrundtur i Aten med lunch inkl. dryck

• 10 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Journey

• Helpension ombord

• Öl, vin & sprit i urval

• Vatten på flaska, kaffe/te & läskedrycker

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning & aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• AzAmazing Evening; en festkväll som ordnas av rederiet i hamn

• Alla transfers enligt program

• Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris (Värdebeviset översänds efter hemkomst)

Kryssning till Israel
med Azamara Journey

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

DATUM
20 – 31 oktober 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
46 900:-

Balkonghytt
51 900-

Minisvit
62 900-

TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg:

• Balkonghytt: 28 900: –

• Utsideshytt: 25 900: –

• Avbeställningsskydd genom Gouda-RF:  5 % av beloppet som ni vill skydda

• ERV:s semesterförsäkring, tillägg till hemförsäkringen: Pris på förfrågan



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG      

20 okt  Arlanda - Aten

31 okt  Aten - Arlanda

Flygtider kommer senare!

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

21 okt  Aten, Grekland   17.00

22 okt  Till havs 

23 okt  Limassol, Cypern 08.00 18.00

24 okt  Haifa, Israel 06.00 

25 okt  Haifa, Israel  22.00

26 okt  Jerusalem (Ashdod), Israel  06.00 

27 okt  Jersualem (Ashdod), Israel 

28 okt  Jerusalem (Ashdod), Israel  18.00

29 okt  Till havs 

30 okt  Rethymnon, Kreta, Grekland 08.00  16.00

31 okt  Aten, Grekland 06.00 

Kryssning till Israel
med Azamara Journey



Dag 4 • 23 okt 
Limassol, Cypern

Limassol är Cyperns näst största stad och här finns gott om kultur och historia. I Limassols 
äldsta delar slingrar sig smala gränder med hantverkare och butiker, och här finns den livliga 
saluhallen. Missa inte det lilla arkeologiska museet på Byron Street och ett besök i den 
gamla fästningen där Rikard Lejonhjärta sägs ha tillbringat sin smekmånad. Ta en promenad 
till området runt Makarios Avenue för att finna de mer sentida attraktionerna inom nöjen, 
restauranger och shopping.

DAGSPROGRAM

Dag 1 • 20 okt 
Avresa till Aten

Dag 2 • 21 okt
Aten, Grekland

Efter en välsmakande frukost åker vi på en guidad tur som avslutas i hamnen Pireus för att 
checka in på vårt lyxiga hem de nästföljande dagarna – Azamara Journey. Klockan 17 lämnar 
vi hamn och börjar vår spännande 10-nätterskryssning.

Idag flyger vi till Aten. Vid ankomst möts vi av vår lokala guide som tar oss med till en trevlig 
grekisk taverna för en gemensam lunch. Efter avslutad lunch vi tar oss till hotellet för att 
checka in för en god natts sömn. Kvällen spenderas på egen hand.

Dag 3  • 22 okt    
Till havs

Vi får en första heldag till havs. På fartyget finns kasino, ett flertal barer och restauranger, SPA, 
pool och soldäck så ät och drick gott, vila, läs en bra bok eller prova lyckan på kasinot.



Dag 7-9 • 26-28 okt  
Ashdod ( Jersusalem), 
Israel

Fartyget lägger till i Ashdod, drygt en timmes bilfärd från Jerusalem, och då fartyget lämnar 
hamnen först om två dygn rekommenderar vi starkt att ni tar er tid till att besöka denna drygt 
3000 år gamla stad. Azamara Club Cruises anordnar ett flertal utflykter, både den 26:e och 
den 27:e.

Jerusalem är den heliga staden för tre världsreligioner och innanför stadsmurarna ryms ett 
myller av gammaltestamentliga befästningar, romerska valv, bysantinska pelare, arabiska 
böneplatser och korsfararkyrkor. Här finns bland annat Klagomuren, en av judendomens 
heligaste platser, som fått sitt namn av att det var här judarna grät och klagade över att 
Herodes tempel hade förstörts av romarna år 70 e Kr. 

Dag 5-6 • 24-25 okt  
Haifa, Israel

Idag anländer fartyget till Haifa och kommer ligga här över natten. Denna hamnstad i norra 
Israel är en modern stad med flera museer, parker och två stora universitet. Närhet till både 
Galiléen och Nazareth ger detta stopp underbara förutsättningar att göra utflykter till viktiga 
arkeologiska och religiösa platser. Israel är också ett land med spännande mat- och vinkultur.

Även Döda havet är en plats väl värt ett besök. Här finns även vackra stränder och häftiga 
marknader, både arabiska och judiska där ni kan strosa, se och uppleva mellanösterns mystik. 
Gillar man avslappning och rekreation kan man besöka någon av de populära stränderna, 
däribland berömda Dado Beach.

På Karmelbergets sluttning, ett par kilometer från hamnen, ligger de vackra Bahai-trädgårdar-
na som även kallas Haifas hängande trädgårdar. Det är ett fantastiskt område med välansade 
trädgårdar och byggnationer som är hem för en i stort sett okänd religion. I Bahai-trädgår-
darna kan man lätt tillbringa flera timmar och det rekommenderas särskilt att besöka Bábs hel-
gedoms terrasser som reser sig i 8 färggranna platåer upp till det imponerande Báb-templet.



Dag 10 • 29 okt   
Till havs

Idag spenderar vi en dag till havs och smälter alla intryck som det heliga landet Israel har 
gett oss. Njut av goda välsmakande långa måltider, kanske prova på gymmet eller bara 
slappa vid poolen.

Dag 12 • 31 okt   
Hemresa

Efter frukosten är det dags att checka ut för att gemensamt ta oss till flygplatsen för att flyga 
hem till Sverige igen.

Dag 11 • 30 okt   
Rethymnon, Kreta, 
Grekland

Idag lägger fartyget till i den grekiska pärlan Rethymnon som är beläget på ön Kreta. Bli 
förtrollad av den vackra venetianska hamn från 1600-talet och gå vilse i en labyrint av 
smala gator och gränder med färgglada hus. Besök den pampiga venetianska fästningen 
från 1500-taley, Fortezza och njut av en fantastisk panoramavy över den bländande vackra 
staden.



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 Azamara Journey

Azamaras två systerfartyg Journey och Quest 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 besättnings-
man på två gäster är stämningen på deras kryssningar familjär 
och servicen i världsklass.

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. Om du vill komma i form finns många fitness- 
och nutritionklasser ombord – gratis. På sköna pooldäck 
finns en joggingbana. För extra kostnad kan du även anlita en 
personlig tränare.
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