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Tre världsdelar: Europa - Mellanöstern - Asien - Oceanien 

29 okt - 22 dec 2023 

 

Under denna unika kryssning med Celebrity Cruises innovativa fartyg 
Edge kommer vi att besöka spännande platser i Europa, Mellanöstern, 
Asien & Oceanien! Vi kommer alltså kryssa igenom tre av världens sju 
världsdelar! Från Rom i Italien till Sydney i Australien. Under 
kryssningens gång kommer det ges möjlighet att besöka ett flertal 
olika UNESCO världsarv. Bland annat majestätiska Akropolis i Aten, 
den fascinerande klippstaden Petra i Jordanien, tjusiga Operahuset i 
Sydney och det vackra Stora barriärrevet i Queensland med sitt rika 
djurliv! 

Ombord på fartyget får ni njuta av god mat och dryck i flera 
restauranger och barer. Det finns även ett välutrustat gym, 
spaavdelning och stort soldäck med pooler både inomhus och 
utomhus. Dryckespaketet som ingår i priset ger ett stort utbud att 
välja på genom hela kryssningen. Börja dagen med nybryggd 
espresso och färskpressad juice, njut av en iskall öl på soldäck och ett 
glas vin till lunch på uteserveringen. 
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Dag 1 • 29 okt 
Avresa 

Idag flyger vi till Rom där vi möts av vår lokala guide. Från flygplatsen åker vi till 
hotellet vi ska bo på i en natt. På kvällen äter vi en gemensam middag. 

 

Dag 2 • 30 okt 
Rom, Italien 

Efter en härlig frukost på hotellet checkar vi ut och beger oss mot hamnen i 
Civitavecchia för att checka in på vårt hem för de nästkommande 52 dagarna, 
Celebrity Edge. När vi kommer ombord kommer vi till rätta i våra hytter och 
avnjuter en god lunch. 

Klockan 17.00 lämnar fartyget hamnen! 
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Dag 3 • 31 okt 
Catania, Sicilien, Italien 

Första stoppet på denna kryssning blir i Catania som ligger precis vid foten av 
vulkanen Etna. Det är Siciliens näst största stad efter Palermo. Staden bjuder på 
katedraler i praktfull barockarkitektur, typiska italienska trattorior och trevliga 
vinbarer. Catanias gamla stadsdelar finns med på Unescos världsarvslista, här 
finns mycket tjusig arkitektur att beundra. På Piazza del Duomo ligger St. 
Agatakatedralen och den berömda elefantfontänen. 

Passa på att boka en utflykt för att ta er till den vackra byn Taormina. 

 

Taormina, Sicilien 
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Dag 4 • 1 nov 
Till havs 

Vi tillbringar en härlig dag ombord på Celebrity Edge. Spendera tid med nya 
vänner, njut av den utmärkta servicen och ha det bara skönt. Unna er en 
behandling på spa eller varför inte prova det välutrustade gymmet. 

Dag 5 • 2 nov 
Aten (Pireus), Grekland 

Vi har en dag i Aten som vi spenderar på egen hand. Passa på att prova 
Grekiska specialiteter som Souvlaki, grekisk sallad med fantastisk god fetaost, 
Tzatziki eller Gyros. Sätt er ner och njut av en iskall Mythos. Besök majestätiska 
Akropolis eller Syntagmatorget där ni kan se vakter som är klädda i traditionella 
uniformer med tofsprydda skor. Vaktbyte sker varje timme. 

 

Akropolis 
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Dag 6 - 7 • 3 - 4 nov 
Suezkanalen (Passage) 

Under nästan två dagar passerar vi genom Suezkanalen och vidare ner till Röda 
havet. Kanalen som således förbinder Europa med Asien ger en möjlighet att 
resa mellan de två världsdelarna utan att behöva passera runt Afrika. 
Kanalbygget påbörjades 1859 och 1867 färdades det första skeppet genom 
kanalen. 

Dag 8 • 5 nov 
Aqaba, Jordanien 

Idag anländer vi till den vibrerande kuststaden Aqaba. Trevliga caféer och 
restauranger varvas här med bazarens inbjudande butiker med kryddor, 
smycken och souvenirer. Sol och bad bjuds även här, och kanske lockar en lugn 
båttur över korallreven med glasbottenbåt? 

Många väljer att köpa en utflykt med rederiet till världsarvet Petra många 
menar nog att en resa till Jordanien är inte komplett utan ett besök vid den 
fascinerande klippstaden Petra. Här är ett helt samhälle uthugget i det vackra 
röda berget och höjdpunkten är det enorma gravmonumentet Al-Khaznah. 

 

Al Khazneh i Petra, Jordanien. 
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Dag 9 -14 • 6 - 11 nov 
Till havs 

På vår väg mot Förenade Arabemiraten har vi 6 dagar ombord på vårt 
innovativa fartyg. Kolla in era dagsprogram vad som erbjuds varje dag. Det kan 
vara allt från dansklasser till vinprovningar. Ät gott, drick spännande drinkar, 
sola och bada. Bara njut av livet fullt ut! 

 

Dag 15 • 12 nov 
Abu Dhabi, UAE 

Abu Dhabi, världens rikaste stad samt hem för kungafamiljen, kan skryta med 
kultur, historia och äventyr, från emiratets gamla souker, där du kan sippa ett 
väldoftande arabiskt kaffe till ruset av världens snabbaste bergochdalbana. Den 
5 000-åriga metropolen är en fascinerande mix av modern arkitektur och 
atmosfäriska bakgator. Sätt på dig din förhandlingshatt för en vänlig face-off 
med köpmännen på souken för att få bra erbjudanden på hantverk, konstverk 
och kryddor 
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Dag 16 • 13 nov 
Dubai, UAE 

Idag anlöper vi Dubai, en stad som bara kan beskrivas med superlativer. Här 
finns 
världens högsta byggnad Burj Khalifa (828 m), världens enda sjustjärniga hotell 
Burj Al Arab, byggt som ett jättelikt segel i havet, och shoppinggallerian Mall of 
the Emirates där det finns en skidbacke inomhus med sittliftar och fem 
nedfarter. Den gamla arabiska traditionen lever dock vidare i de många souks 
som säljer allt från guld och kryddor till parfym och fisk – ett besök här är ett 
riktigt ”måste” när man är i Dubai. 
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Dag 17 - 18 • 14 -15 nov 
Till havs 

Vi har lämnat Dubai och har nu två härliga dagar till havs innan vi kommer till 
Indien! Unna er en spabehandling i det tjusiga spat eller varför inte prova en av 
fartygets specialrestauranger någon kväll? 

 

Dag 19 • 16 nov 
Mumbai (Bombay), Indien 

Mytomspunna Mumbai, tidigare Bombay, är Indiens största stad. Här finns allt 
och lite till. Längs havspromenaden ligger fina restauranger och mysiga barer 
av hög klass. I Bollywood som sprutar ut de enormt populära indiska filmerna 
med färgglada sång- och dansnummer finns möjlighet för västerlänningar att 
få en roll som statist. 
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Dag 20 • 17 nov 
Till havs 

Idag har vi en dags till havs på vår resa mot Cochin. Njut av soliga Rooftoop 
Garden med en god bok eller kör ett pass på det välutrustade gymmet. 

 

Dag 21 • 18 nov 
Cochin, Indien 

Gröna Kerala på Indiens södra spets kallar sig själva för Guds eget land. Faktum 
är att den vackra naturen och floderna som slingrar sig genom det gröna 
landskapet där kryddhandeln var som störst för några hundra år sedan 
verkligen är himmelskt vackert. 

Staden Cochin som kallas Arabiska havets drottning är en av världens vackraste 
naturhamnar. Här kan ni besöka kyrkan St. Francis där upptäckaren Vasco da 
Gama ligger begravd. 
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Dag 22 - 23 • 19 - 20 nov 
Colombo, Sri Lanka 

Sri Lankas huvudstad är en livlig asiatisk metropol med Tuk-tuks, marknader, 
tempel och gröna parker. Belägen precis vid havet finns här en vacker 
strandpromenad där nyförälskade unga singalesiska par vandrar i 
solnedgången. 

 

Dag 24 - 25 • 21 - 22 nov 
Till havs 

På vår väg mot Thailand har vi två dagar till havs då vi kan njuta av härliga dagar 
ombord. Häng på någon av aktiviteterna som fartygets personal anordnar 
ombord eller ligg och lata dig i en solstol vid poolen. Testa lite nya drinkar i 
Edens bar, de är riktigt spännande. 

 

http://www.cluberiks.se/


Saltmätargatan 8  Box 45405  S-104 31 Stockholm  Sweden 

Tel: +46 8 20 55 00  E-mail: info@cluberiks.se  www.cluberiks.se   

 BG 483-8421  IATA 80-22470 1  VAT SE01556790234001  Styrelsens säte: Stockholm 

 

Dag 26 • 23 nov 
Phuket, Thailand 

Ön Phuket lockar varje år mängder med turister från alla världens hörn och i 
synnerhet från Sverige tack vare sitt sköna väder, klarblå vatten och stora utbud 
av billig shopping och bra mat. Passa gärna på att göra en vacker båttur till 
någon av paradisöarna utanför Phuket eller besök turistområdena i Patong för 
shopping. 

 

Wat Chalong, Phukets viktigaste tempel 

Dag 27 • 24 nov 
Till havs 

Idag kan ni unna er en spabehandling i det mysiga spat eller ta en liten tupplur i 
skuggan på en solstol. Det finns mycket spännande aktiviteter att välja på. 
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Dag 28 • 25 nov 
Singapore, Singapore 

Republiken Singapore är en ö-nation och stadsstat och Sydostasiens minsta 
land. Här har man en av Asiens högsta levnadsstandarder. Singa (lejon) och 
pura (stad) blev en brittisk kronkoloni 1867 och fick officiell suveränitet 1965. 
Staden är belägen en grad norr om ekvatorn och präglas av en kulturell 
mångfald med kinesiska, malajiska, indiska, eurasiska och arabiska grupper 

 

Singapore 

Dag 29 - 30 • 26 - 27 nov 
Till havs 

Två dagar till havs innan vi når paradiset Bali i Indonesien. 
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Dag 31- 32 • 28 - 29 nov 
Benoa, Bali, Indonesien 

Bali har sedan länge varit ett paradis för alla smaker. Naturen, kulturen, 
historien, 
stränderna och surfingen är alla av världsklass. Här kan ni besöka regnskog, 
vulkaner, tempel eller bara låta er förundras av den vackra och spännande 
naturen. Här ordnar rederiet mängder med utflykter och givetvis går det även 
bra att på egen hand besöka ön. 
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Dag 33 - 34 • 30 nov - 1 dec 
Till havs 

Ni påbörjar er väg från Asien till Oceanien och närmare bestämt Australien. 
Dagarna ombord spenderas vid poolen eller kanske på Magic Carpet som 
befinner sig på olika däck olika tider på dagen. 

 

The Magic Carpet ombord på Celebritys Edge-klass. 
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Dag 35 • 2 dec 
Darwin, Australien 

Om ni älskar eklektisk mat kommer Darwin inte att göra er besvikna. Prova allt 
från krokodil och Barramundi till Scylla (krabba) och buffel. När ni ätit er mätta 
på ert kulinariska äventyr kan ni strosa ut på gatan och se musiker och artister 
visa upp traditionell aboriginsk kultur.  

En annan populär sevärdhet är Litchfield National Park. Parken är fylld av 
fantastiska vattenfall och vattenkällor som är omgivet av tät och frodig grönska- 
som erbjuder svalka under varma sommardagar. 

 

Florence Falls i Litchfield National Park, Northern Territory, Australien 
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Dag 36 - 37 • 3 - 4 dec 
Till havs 

Ät och drick och bara njut av livet ombord. 
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Dag 38 • 5 dec 
Cairns (Yorkey´s Knob), Australien 

Idag kommer vi till Cairns som är en utmärkt startplats för utflykter till det Stora 
barriärrevet. Det här revet är det största levande på planeten – så stort att du 
kan se det från rymden – men det består av miljarder små organismer som 
kallas korallpolyper. Revet finns med på UNESCO:s världsarvslista och stödjer en 
stor mångfald av marint liv, med 600 typer av mjuka och hårda koraller, 1 625 
typer av fiskar och 30 arter av valar och delfiner samt 3 000 korallrev och 900 
öar. Snorklingen och dykningen här är magisk. 

Inåt landet kan ni utforska regnskogen med linbana och natursköna vägar, 
sväva över trädtopparna, titta in i raviner och beundra djungelns vattenfall. Följ 
med på ett forsränningsäventyr i Barron Gorge National Park. Stanna vid en 
regnskogsby för att se kängurur, fåglar, fjärilar och reptiler. Se traditionella 
aboriginska dansare uppträda och hantverkare skapa sin keramik, målningar, 
glasverk, smycken och tyger. 

Tillbaka i stan kan ni promenera bland de vackra inhemska blommorna, 
växterna och träden vid Cairns Botanic Gardens. 
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Dag 39 • 6 dec 
Airlie Beach (Qld) Australien 

Idag kommer ni till Airlie Beach som är populärt bland backpackers, seglare och 
andra älskare av den tropiska livsstilen. Att segla bland de lugna, skyddade 
vattnen på Whitsunday-öarna och hoppa fallskärm över de orörda kustlinjerna 
är ett par av äventyren som många besökare gör. Om ni är sugna på lite 
shopping hittar ni härliga marknader och gallerier vid havet med handgjorda 
smycken, färgglada målningar, fantastiska foton och tropiska strandkläder.  

 

Whitehaven Beach på Whitsunday Island 

Även härifrån erbjuds utflykter till det Stora barriärrevet om ni inte hann med 
det dagen innan. 
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Dag 40 - 41 • 7 - 8 dec 
Till havs 

Träna, ät gott, njut, ta det lugnt! 

 

Celebrity Edge Tuscan restaurang 
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Dag 42 • 9 dec 
Sydney, Australien 

Efter vi avnjutit en frukost ombord kan vi utforska Sydney. Här kan vi besöka 
Darling Harbour, The Rocks (som är de gamla hamnkvarteren), Sydney Harbour 
Bridge och även berömda Bondi Beach. 

 

Populära Bondi Beach i Sydney 

 

Historiska området The Rocks i Sydney 
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Dag 43 - 44 • 10 - 11 dec 
Till havs 

Njut av lugnet inne i Solarium, ett tyst och stilla poolområde under tak. 
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Dag 45 - 46 • 12 - 13 dec 
Auckland, New Zeeland 

Idag anländer vi till Auckland som med sina 1,2 miljoner invånare är Nya 
Zeelands största metropol. I Auckland finns möjlighet att beskåda vackra 
segelbåtar i stadens hamn, speciellt under sommarhalvåret (november – mars) 
är det full fart här. 

 

Auckland är en stad med skyskrapor i city och inte minst Sky Tower, som med 
sina 300 meter sträcker sig ett bra stycke över staden. Högst upp finns en 
roterande restaurang med spektakulär panoramautsikt. 

Den enorma stadsparken Auckland Domain mitt i stan har mängder av 
trädgårdar och gröna fält. Här hittar man bland annat ”The Winter Gardens” 
samt flera växthus med tropiska växter. I närheten av Auckland Domain ligger 
Auckland Museum, här finns bland annat världens största samling av 
polynesiska föremål, samt mängder av föremål som relaterar till Nya Zeelands 
historia. 
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Dag 47 • 14 dec 
Tauranga, New Zeeland 

Nästa stopp blir Tauranga som ligger cirka 12 mil sydost om Auckland och hör 
till regionen Bay of Plenty där den också är största stad. Redan på 1300-talet var 
staden bebodd av Maorierna. I Rotorua i samma region är Maorikulturen 
fortfarande stark och här finns flera intressanta kulturcentrum. 

Numera är Tauranga landets snabbast växande stad. Hamnen är landets största 
exportmässigt och den lokala huvudnäringen är jordbruk med inriktning på 
frukt och då framförallt kiwi. Frukten som ofta används som slangord när man 
pratar om den Nya Zeeländska befolkningen. 
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Dag 48 • 15 dec 
Napier, New Zeeland 

Idag kommer ni till Napier, staden som drabbades av en magnifik jordbävning 
1931. Återuppbyggnadsinsatsen har resulterat till en lockande kuststad med 
den största tätheten av art déco-byggnader i världen. Promenera längs Napiers 
vackra gator och beundra arkitekturen som kännetecknas av djärva 
symmetriska former, balanserad av mjuka kurvor och ibland intrikata 
utsmyckningar. Besök härliga kaféer, restauranger och butiker när ni utforskar 
Napiers kustnära sevärdheter. Njut av en öl eller Fish & Chips. Ta en traditionell 
te-paus och prova en Pavlova, en nyzeeländsk dessert med maräng och färsk 
frukt. 

Resa utanför staden för att utforska några av Nya Zeelands mest spektakulära 
vinårgångar i Hawke’s Bay. Besök vingårdarna och njut av exklusiva 
vinprovningar. Fågelskådare och ekoturister kan besöka Cape Kidnappers för 
att beundra världens största häckningsplats för Havssulan. Utforska fårfarmar, 
frodigt kustlandskap, utsiktsplatser på bergstoppar, eller bara luta er tillbaka 
och koppla av på ett kafé i Napier och njut av atmosfären från en annan tid. 
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Dag 49 • 16 dec 
Christchurch, New Zeeland 

Idag anländer vi Christchurch som även brukar kallas ”the Garden City”. Man 
brukar säga att Christchurch är den mest ”engelska staden” utanför England på 
grund av alla sina parker samt blandningen av den viktorianska och gotiska 
arkitekturen. Stadens stolthet är utan konkurrens katedralen. Domkyrkan som 
innan den stora jordbävningen i februari 2011 hade ett drygt 60 meter högt torn 
var den mest markanta byggnaden i Christchurch, uppförd i gotisk stil. Den 
tragiska jordbävningen fick tornet att kollapsa men inga människor fanns då 
lyckligtvis i byggnaden. Domkyrkoplatsen framför kyrkan är en av 
Christchurchs centrala platser, och här uppträder ofta lokala konstnärer. 
Christchurch är präglat av att vara en universitetsstad med tillhörande parker 
och gröna områden, naturligtvis i engelsk stil. 

 

Katedralen i Christchurch, Nya Zeeland 
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Dag 50 • 17 dec 
Dunedin, New Zeeland 

Idag lägger vi till i Dunedin, en historiskt viktig stad i Nya Zeeland, som erbjuder 
rikligt med historia och kultur vid sidan om en fascinerande natur och ett rikt 
djurliv. Skotska immigranter lade grunden till Dunedin, vilket betyder 
Edinburgh på gaeliska, och detta är också anledningen till att Edinburgh kom 
att stå som förlaga till den nya staden. I stadens kärna finner man Oktogonen, 
ett åttkantigt torg runt vilket teatrar, restauranger och Dunedins 
turistinformation finns. 

Staden har ett rikt kulturellt utbud och av dess ca 100.000 invånare är en stor 
andel studenter. Det som lockar störst antal långväga besökare är dock den 
närbelägna halvön, Otago Peninsula med dess rika djurliv. Här kan man få se 
dvärgpingviner, gulögda pingviner, sälar och sjölejon. Har man tur kan man se 
delfiner hoppa kring fartygen som är på väg till Dunedin. 

 

Otago Peninsula, Nya Zeeland 
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Dag 51 • 18 dec 
Dusky Sound, Doubtful Sound & Milford Sound, New Zeeland 

Dagen ägnar vi åt en av de vackraste och mest kända nationalparkerna i 
världen – Fiordland National Park – ett område med en areal som motsvarar 
Skånes. Vi är ombord på fartyget hela dagen och vi får se karga klippor, djupa 
fjordar, breda sund och sjöar. 

Morgonen inleds med Dusky Sound som precis som Doubtful Sound sträcker 
sig 40 
km in i landet. På grund av den stora mängden färskvatten är fjordvattnet 
uppdelat i två skikt – färskt vatten på ytan ovanpå det kalla och tunga 
saltvattnet. 

Vi fortsätter sedan vidare till Doubtful Sound, 40 km in i Sydöns bergslandskap. 
Från fjordens branta klippväggar störtar otaliga vattenfall ned som t ex. Helena 
Falls och Browne Falls. 

På eftermiddagen åker vi in i Milford Sound. Detta är Nya Zeelands mest 
berömda och förtrollande destination. Här upplever vi vattenfall och berg som 
speglar sig i fjordens blanka vatten. 

 

Denna kombination skapar perfekta möjligheter för en helt speciell 
djupvattensfauna i fjorden, som har sin helt egna art av delfiner. Västkusten har 
rik nederbörd, cirka 6 meter om året! Med andra ord, en regnjacka i bagaget är 
ingen dålig idé. 
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Dag 52 - 53 • 19 - 20 dec 
Till havs 

Dessa dagar kan ni njuta av de sista dagarna ombord på Celebrity Edge. Sortera 
bland nya minnen och upplevelser. Varför inte avsluta kryssningen med ett 
besök på en specialrestaurang? Le Petit Chef är en rolig upplevelse både för 
stora som små! 

 

Dag 53 • 21 dec 
Sydney, Australien 

Kryssningen har kommit till sitt slut och det är dags att kliva av! Efter att vi har 
checkat ut beger ni er till flygplatsen med förbokad transfer. Adjö Australien! 

Dag 54 • 22 dec 
Hemkomst 

Vi landar återigen i Sverige efter en lång och härlig kryssning fulla med nya 
minnen! 
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Celebrity 
– Edge & Apex 

Celebrity Edge class är den senaste klassen i Celebrity Cruises flotta och första 
fartyget, Edge, lanserades vintern 2018. Med banbrytande design och teknologi 
tar Celebrity Cruises sina gäster närmare havet och de fantastiska destinationer 
vi besöker. 

The Magic Carpet 

En av nyheterna ombord är bland annat “the Magic Carpet”, en gigantisk 
glasveranda som förflyttar sig mellan däck 2 och 16. Funktion och innehåll 
ändras och anpassas beroende på vilket däck verandan befinner sig på. På däck 
16 blir ”the Magic Carpet” en läcker specialrestaurang med panoramautsikt över 
havet. 

Resort Deck 

På fartygen introducerar Celebriy Cruises det nya konceptet Resort Deck, ett 
poolområde där solstolarna vetter ut mot havet och relingen är av glas. 

Uteområdena pryds av extraordinär design och unika konstverk. Här finner 
man allt från vackra skulpturer till bubbelbad formade som martiniglas. 
Designen och teknologin ombord gör att kryssningen ger gästerna en känsla 
av att komma närmare havet och resmålen. 

Våren 2020 lanserades fartyg nummer två i klassen – Celebrity Apex. 
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Edge Stateroom with Infinite Veranda (ca. 18,5 m² stor & balkong ca. 4 m² 
stor) 

 

 

En nyhet i Edge-klassen är Infinity Veranda. Genom att trycka på en knapp görs 
hela vardagsrummet om till balkong. På så sätt får hytten både fantastisk utsikt 
och flera funktioner i en. 
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