
Kryssning med Celebrity Cruises
från Lissabon till Barcelona

Förläng sommaren och följ med på denna fantastiska kryssning från Lissabon till 
Barcelona. Under 10 nätter kryssar vi längs med den portugisiska och spanska kusten 
och Club Eriks värd är med under hela resan. Ombord på kryssaren Celebrity Infinity 
njuter vi av fantastisk service, god mat samt underhållning i världsklass.

Resan börjar i Lissabon där vi spenderar 2 dagar och gemensamt åker på en guidad 
stadsrundtur. Från den portugisiska huvudstaden kryssar vi sedan norrut mot 
portvinets hemstad Porto och den spanska staden La Coruña. Vi fortsätter sedan 
söderut mot Gibraltar och längs med den spanska kusten. Här får vi uppleva de 
vackra och populära städerna Malaga, Alicante och Valencia innan vi till slut når vår 
slutdestination Barcelona.

Följ med oss på denna kryssning som erbjuder fantastiska stränder, god mat, 
spännande historia och massor av intressant kultur.

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

Lissabon – Porto – La Coruña – Gibraltar – Malaga – Alicante – Valencia – Barcelona

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
29 sep – 9 okt 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
34 500:-

Utsideshytt
28 900:-

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00

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


I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm-Lissabon // Barcelona – Stockholm inkl. alla idag kända skatter 
och avgifter

• Alla transfers flygplats-hamn-flygplats

• Sightseeing i Barcelona

• Sightseeing i Lissabon

• 10 nätters kryssning i vald hyttkategori, ombord Celebrity Infinity

• Helpension ombord, inkl. Classic dryckespaket

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Kryssning med Celebrity Cruises
från Lissabon till Barcelona

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

DATUM
29 sep – 9 okt 2020

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
34 500:-

Utsideshytt
28 900:-

TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt:

• Enkelhyttstillägg balkonghytt:

• Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER    

29 sep Stockholm – Lissabon 07.00 – 10.30

9 okt Barcelona – Stockholm 16.00 – 19.35

Vi flyger med TAP till Lissabon & med Norwegian från Barcelona. Om ni önskar flyga från annan 
ort, vänligen kontakta oss för tidtabell och prisuppgift.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

29 sep Lissabon, Portugal

30 sep Lissabon, Portugal  19.00

1 okt Porto (Leixoes), Portugal 08.00 17.00

2 okt La Coruña, Spanien 10.00 20.00

3 okt Till havs

4 okt Gibraltar, Storbritannien 11.00 20.00

5 okt Malaga, Spanien  08.00 22.00

6 okt Till havs

7 okt Alicante, Spanien 08.00 19.00

8 okt Valencia, Spanien 07.00 18.00

9 okt Barcelona, Spanien 06.00

Kryssning med Celebrity Cruises
från Lissabon till Barcelona



Dag 4 • 2 okt
La Coruña

La Coruña är en modern metropol med två underbara sandstränder. Staden kallas även 
”The City of Glass” tack vare de unika glasbyggnaderna utmed Paseo Marítimo. I La Coruña 
finns den berömda fyren Torre de Hércules, även kallat Herkulestornet. Fyren som är listad 
av UNESCO står på en 51 meter hög klippa och har därmed ljuset på 106 meters höjd. 
Man är inte säker på när tornet byggdes men man tror att det byggdes under det första 
århundradet e.Kr.

DAGSPROGRAM

Dag 1 • 29 sep
Avresa

Dag 2 • 30 sep
Lissabon, Portugal

Efter en härlig frukost på fartyget åker vi på en guidad stadsrundtur i Lissabon där vi får 
uppleva denna underbara stad. Under eftermiddagen finns det lite tid att på egen hand 
upptäcka denna vackra stad. Klockan 19 lämnar fartyget Lissabon för att ta oss till Porto.

Idag flyger vi till Lissabon där vi möts av vår lokala guide. Från flygplatsen åker vi direkt till 
fartyget som skal bli vårt hem de nästkommande 10 dagar – Celebrity Infinity. Ät en god 
lunch och börja bekanta er med det fantastiska fartyget, eftermiddagen och kvällen har vi till 
eget förfogande.

Dag 3  • 1 okt    
Porto, (Leixoes), Portugal

Porto ligger i norra Portugal alldeles intill Dueros mynning till Atlanten. Här finns ett 
pulserande nattliv, kulturhistoriska sevärdheter och en vacker natur. I romantiska Porto finns 
det många sevärda historiska byggnader bland smala gator och trånga gränder.

I stadsdelen Ribeira kan ni upptäcka stadens historia med den medeltida katedralen 
Sé do Porto och kyrkan São Francisco från 1300-talet. Passa även på att besöka eller 
1800-talsbörsen Palácio da Bolsa.

Porto är känt för sitt portvin, och det bör du inte missa när du är här. Kom ihåg att ta med dig 
bekväma skor till staden, då den är byggd på kullar och är väldigt vacker att promenera.



Dag 6 • 4 okt   
Gibraltar, Storbritannien

Gibraltar är ett litet brittiskt territorium på knappt 7 km² beläget på en sydlig spets av det 
spanska fastlandet. Här finns fullt av trevliga brittiska pubar och bra shopping, och även 
historiska sevärdheter. Man kan bland annat vandra i tunnlarna från andra världskriget.

Ikoniskt för Gibraltar är ”Rock of Gibraltar”, bergsklippan som reser sig 426 m ö h. En populär 
aktivitet vid besök här är att ta sig upp på klippan, med linbana, bil eller till fots, och njuta av 
den fantastiska utsikten och hälsa på de välkända och svanslösa Berberaporna.

Dag 5 • 3 okt  
Till havs

Idag har vi en dag till havs medan vi beger oss mot Gibraltar. Ombord fartyget kan ni lugnt 
luta er tillbaka med en drink, äta gott och även träna i gymmet.

Dag 7 • 5 okt   
Malaga, Spanien

Malaga är solkustens livliga huvudstad, uppbyggd kring prakten av dess moriska arv. Här är 
tapas inte bara en benämning för de små folkkära smårätterna, utan mer utav en livsstil. Av de 
hundratals varianterna som står till buds är det grillade sardinspett, spanska köttbullar, musslor 
i vitt vin och lufttorkad skinka som toppar popularitetslistorna på stadens tapasrestauranger.

Slappna av på den inbjudande stranden, flanera längs med Marqués de Larios som kantas av 
exklusiva butiker, eller passa på att följa med rederiet på någon av deras utflykter.

Dag 8 • 6 okt  
Till havs

Efter några händelserika dagar iland är det skönt att bara vara ute till havs. Luta dig tillbaka 
i sällskapet av en god bok, kör gruppträning på gymmet eller unna dig en avkopplande 
behandling i spaavdelningen.



Dag 9 • 7 okt
Alicante, Spanien

Alicante ligger längs den kända kustremsan Costa Blanca. Denna stad erbjuder ljuvliga 
stränder, bra shopping och fantastisk mat. För den som är kultur och historiskt intresserad 
finns allt från historiska monument som slott, palats och fästningar till välbesökta museum och 
gallerier. För den som gillar att spendera tid på stranden finns här både större och livliga 
stränder liksom mer avlägsna stränder för den som önskar lite mer lugn och ro.

Dag 11 • 9 okt  
Barcelona, Spanien

Resans sista stopp är Barcelona och det är dags att säga farväl till fartyget för den här 
gången. Vi hinner med en citytur innan det är dags att bege sig till flygplatsen.

Dag 10 • 8 okt
Valencia, Spanien

Många epoker har satt sin prägel på Valencia. Idag uppvisar staden en härlig mix av sitt 
historiska arv och storslagna, moderna byggnader och skyskrapor. Det är detta spektrum som 
ger staden dess unika utstrålning och karaktär. Ett bra exempel är det futuristiska operahuset 
som är beläget i ett expanderande kvarter med mängder av museer och parker. Kvarteret 
sträcker sig stämningsfullt från staden och ut mot havet. Valencia kan även stoltsera med sina 
trevliga stränder ”mitt i 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 Celebrity Infinity

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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