
Kryssning med Celebrity Cruises genom 
Panamakanalen från San Diego till Florida

Karibisk värme, spännande regnskog, vita stränder och svalkande blått hav. Denna kryssning 
har ett paradis för alla smaker.

Kryssningen börjar i San Diego där vi gå ombord kryssningsfartyget Celebrity Summit. 
Sedan färdas vi längs med amerikanska västkusten söderut mot Mexico där vi besöker 
den populära badorten Puerto Vallarta samt det härliga semestermålet Cabo San Lucas. 
Vi fortsätter till Guatemalas största hamnstad, Puerto Quetzal. Sista stoppet innan vi 
kommer till Panama är Puntarenas i Costa Rica där vi rekommenderar att besöka landets 
fascinerande regnskog med dess unika djurliv.

En av kryssningens höjdpunkter är när vi färdas och slussas genom den 80 km långa 
Panamakanalen, ett mästerverk av ingenjörskonst.

Innan vi når Fort Lauderdale, som är kryssningens slutdestination, besöker vi den pittoreska 
staden Cartagena i Colombia. Vi bjuds på unik kolonialarkitektur, lugna oaser och stränder 
med fängslande skönhet.

Ombord Celebrity Summit njuter vi av fartygets stora utbud av nöjen, bekvämligheter 
samt dess fantastiska service.

DATUM
12 – 29 november 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
46 900 SEK
Balkonghytt
55 700 SEK
Sky Suite
85 900 SEK

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

San Diego – Mexiko – Guatemala – Costa Rica – Panamakanalen – Colombia – Florida

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg på förfrågan

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV kontakta oss för mera information

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Los Angeles//Miami – Stockholm inkl. alla idag kända skatter 
& avgifter

• Samtliga transfers enligt program

• 1 natt på 4* hotelli San Diego inkl. frukost

• City tur i San Diego

• 15 nätters kryssning, ombord på Celebrity Summit

• 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

• Transfer till flygplatsen inkl. city tur i Miami

Kryssning med Celebrity Cruises 
genom Panamakanalen från San Diego till Florida

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

DATUM
12 – 29 november 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
46 900 SEK
Balkonghytt
55 700 SEK
Sky Suite
85 900 SEK



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER

Kryssning med Celebrity Cruises 
genom Panamakanalen från San Diego till Florida

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

13 nov San Diego, Kalifornien   16.00

14 nov Till havs

15 nov Cabo San Lucas, Mexiko 11.00- 18.00

16 nov Puerto Vallarta, Mexiko 12.30 20.00

17 nov Till havs

18 nov Till havs

19 nov Puerto Quetzal, Guatemala 09.00 19.00

20 nov Till havs

21 nov Puntarenas, Costa Rica 07.00 17.00

22 nov Till havs

23 nov Panamakanalen, Panama 07.00 19.00

24 nov Colón, Panama 07.00 16.00

25 nov Cartagena, Colombia 08.30 16.00

26 nov Till havs

27 nov Till havs

28 nov Fort Lauderdale, Florida 07.00

DAG FLYG TIDER FLYGTID 

12 nov Stockholm - Köpenhamn 06:05 - 07:20 1 tim 15 min

12 nov Köpenhamn - Los Angeles 09:15 - 11:45 11 tim 30 min

28 nov Miami - Köpenhamn 15:45 - 07:00 (29 nov) 9 tim 15 min

29 nov Köpenhamn - Stockholm 08:00 - 09:10 1 tim 10 min

Avresa från Köpenhamn och Göteborg på förfrågan. Det går att uppgradera sig till Premium Economy eller Business 
mot en extra kostnad i mån av plats. Kontakta oss för prisuppgifter.



DAGSPROGRAM

Dag 1 •  12 nov
Till San Diego, Kalifornien

Dag 2 • 13 nov
San Diego, Kalifornien

Idag börjar vi med en rundtur av San Diego innan vi går ombord Celebrity Summit och 
börjar vår spännande kryssning mot Florida.
Välkomna ombord Celebrity Summit!

På morgonen lämnar vi Sverige för att resa till Los Angeles i Kalifornien. Vi fortsätter med en 
gång ner till San Diego och njuter av den fantastiska kustvägen.
Kvällen fri för egna aktiviteter.

Dag 3 • 14 nov
Till havs

Passa på att upptäcka allt vad vår fantastiska kryssare har att erbjuda.

Dag 4 • 15 nov
Cabo San Lucas, Mexiko

På spetsen av långa Baja California, med en av världens vackraste kustlinjer, ligger semesterorten 
Cabo San Lucas. Detta är stoppet för den som älskar härliga stränder och varmt soligt väder. 
Snorkla, simma och njut i värmen med en paraplydrink.



Dag 6 – 7 • 17 – 18 nov
Till havs

Spendera tid med nya vänner, njut av den utmärkta servicen och ha det skönt.

Dag 5 • 16 nov
Puerto Vallarta, Mexiko

Puerto Vallarta som tidigare var en sömnig fiskeby, blev snabbt en populär turistort efter att 
filmen ”Iguanans natt”, med Richard Burton och Ava Gardner, spelades in här. Här kan ni njuta 
av stränderna eller åka på intressanta utflykter till den mexikanska landsbygden.

Dag 8 • 19 nov
Puerto Quetzal, 
Guatemala

Ett land i Mellanamerika att uppleva är Guatemala. Puerto Quetzal är landets största hamnstad 
och porten in till många av landets vackraste och mest fascinerande sevärdheter.

Norrut ligger stora plantager av kaffe och socker med utsikt över sjön Atitlan och de många 
vulkanerna i området. En annan trevlig tur är till landets gamla kolonialhuvudstad La Antigua. 
Denna charmiga stad ligger högt över havet och är världsarvslistad av UNESCO.

Dag 9 • 20 nov
Till havs

Summit är ute till havs idag på väg mot Costa Rica. Kanske lockar något av de miniseminarier 
som hålls under kryssningen, intressanta och aktuella ämnen. Många är relaterade till just 
denna rutt och ger kunskap om områden & platser som besöks. Andra kanske vill ta det lugnt 
vid poolen.



Dag 10 • 21 nov
Puntarenas, Costa Rica

Hit kommer huvudstadsborna från San José på semester och den livliga staden myllrar av 
restauranger, caféer och shoppingställen. Costa Rica är ett relativt litet land men är ett av 
världens mest ekologiskt variationsrika.  Landet som betyder just ”den rika kusten” tar upp un-
gefär 0,3 % av jordens yta men vi kan hitta ungefär 5 % av jordens alla växt- och djurarter här.

Från Puntarenas kan man göra spännande turer till både regnskog, vulkaner och 
kaffeplantager. Paddla kajak på floder, vandra i djungeln eller shoppa vackra souvenirer längs 
stränderna.

Dag 11 • 22 nov
Till havs

Vi tillbringar dagen till havs och njuter av fartygets alla faciliteter.

Dag 13 • 24 nov
Colón, Panama

Panamas andra största stad Colón ligger precis vid Panamakanalen, och här har du möjlighet 
att upptäcka två av människans mest enastående underverk. I anslutning till kanalen ligger 
världens största sjö skapad av människan. Colón har även många trevliga caféer och restau-
ranger, här hittar vi världens näst största frihandelsområde och chansen att göra fynd är stor.

Dag 12 • 23 nov
Panamakanalen, till havs

Konstruktionen är bland de största och svåraste ingenjörsprojekt som någonsin genomförts. 
Kanalen har ett mycket stort inflytande på sjöfarten, eftersom fartyg inte längre behöver fara 
den långa och vådliga resan via Kap Horn, Sydamerikas sydspets. De första idéerna till en 
kanal i Panama framfördes i mitten av 1500-talet, men det första försöket att konstruera en 
kanal skedde år 1880 under franskt ledarskap.

Efter att försöket fullständigt kollapsat, blev arbetet fullbordat av USA och kanalen kunde 
öppnas år 1914. Den 77 kilometer långa kanalen består av två konstgjorda sjöar, flera 
konstgjorda kanaler och tre grupper av slussar.



Dag 17 • 28 nov
Fort Lauderdale, Florida

Tidig morgon ankommer vi till Fort Lauderdale och efter en god frukost ombord är det dags 
att gå i land och vinka adjö till Celebrity Summit för denna gång.

Vi hinner utforska Miami innan det är dags att bege sig till flygplatsen

Dag 15 -16 • 26 – 27 nov
Till havs

Vi befinner oss två dagar till havs på väg mot Florida. Njut av den kravlösa tillvaron och den 
goda maten ombord.

Dag 18 • 2 feb
Hemresa

Under förmiddagen landar vi åter i Sverige.
Välkommen hem!

Dag 14 • 25 nov
Cartagena, Colombia

Den pittoreska staden Cartagena i Colombia 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.



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 Summit

Celebrity – Millennium, Constellation, Summit & Infinity
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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