
Spännande vinterkryssning från Dubai 
till Kapstaden med Oceania Cruises

När du strosar längs det svalkande vattenbrynet och försöker tänka ut hur du ska berätta 
om din upplevelse vet du inte var du ska börja..

Färgsprakande Indien, det klara vattnet på Maldiverna, svalkande vindars krydddoft 
på Seychellerna och Zanzibar. Unika Mozambique och Madagaskar eller fantastiska 
Sydafrikas vingårdar.

DATUM
19 nov – 23 dec 2016 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Concierge Balkonghytt
93.900:- 

Projektledare
Peter Schellerer
peter.schellerer@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

Dubai - Oman - Indien - Maldiverna - Seychellerna - Tanzania
Kenya - Madagaskar - Mozambique - Sydafrika

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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Spännande vinterkryssnig
från Dubail till Kapstaden

TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: på förfrågan

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris (om så önskas)

• Semesterförsäkring ERV 1680:- per person (om så önskas)

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm – Dubai // Kapstaden – Stockholm inkl. alla idag kända skatter 

& avgifter

• 2 nätter på 5* hotell i Dubai inkl. frukost

• City tur i Dubai med lunch & besök på Burj Kalifa

• 30 nätters kryssning ombord Oceania Nautica

• Helpension ombord inkl. dryckespaket (lunch & middag)

• Specialrestauranger ombord utan extra kostnad

• Gratis internet ombord

• 24 h room service ombord

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

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

• Heldagstur i Kapstaden/Godahoppsudden med lunch inkl. dryck

• Besök på Taffelberget inkl. lunch

• Samtliga transfers enligt program

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

DATUM
19 nov – 23 dec 2016 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Concierge Balkonghytt
93.900:- 



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

19 nov Stockholm – Dubai 13.25 – 22.50 6h 25

19 nov Köpenhamn – Dubai 14.20 – 23.45 6h 25

22 dec Kapstaden – Dubai 18.10 – 05.40+1 9h 30

23 dec Dubai – Stockholm 08.10 – 11.55 6h 45

23 dec Dubai – Köpenhamn 08.20 - 12.20 7h 00

Spännande vinterkryssnig
från Dubail till Kapstaden

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG

21 nov Dubai, FAE  23.00
22 nov  Abu Dhabi, FAE 07.00 17.00
23 nov  Fujairah, FAE 10.00 20.00
24 nov  Muscat, Oman 08.00 18.00
25 nov  Till havs 
26 nov  Till havs  
27 nov  Mumbai , Indien 08.00
28 nov  Mumbai, Indien  16.00
29 nov  Goa, Indien 08.00 18.00
30 nov  Mangalore, Indien 08.00 18.00
1 dec  Cochin, Indien 08.00  16.00
2 dec  Male, Maldiverna 15.00  
3 dec  Male, Maldiverna  12.00
4 dec  Til havs 
5 dec  Till havs 
6 dec  Mahe, Seychellerna 09.00 
7 dec  Mahe, Seychellerna   17.00
8 dec  Till havs  
9 dec  Till havs 
10 dec  Mombasa, Kenya   08.00 18.00
11 dec  Zanzibar, Tanzania 07.00 16.00
12 dec  Till havs  
13 dec  Nosy Be, Madagaskar  08.00 14.00
14 dec  Till havs  
15 dec  Till havs  
16 dec  Maputo, Mozanbique  09.00 17.00
17 dec  Richards bay, Sydafrika  09.00 20.00
18 dec  Durban, Sydafrika  08.00 17.00
19 dec  Till havs 
20 dec Kapstaden, Sydafrika  16.00  
21 dec  Kapstaden, Sydafrika    



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 19 nov  
Avresa

På eftermiddagen lämnar ni Stockholm Arlanda för att flyga till Förenade Arabemiraten och 
Dubai. Väl framme blir ni mötta av en lokal representant för gemensam transfer till ert hotell. 
God natt!

Dag 2 • 20 nov  
Dubai, FAE

Efter en stärkande frukost kommer lokalguiden och möter upp i hotellobbyn. Ni börjar 
dagen med en sightseeingtur av denna otroliga stad. Vi besöker utsiktsplattformen At 
The Top på 124:e våningen av Burj Kalifa, med 828 m världens högsta skyskrapa. Efter en 
gemensam lunch återvänder ni till hotellet under sena eftermiddagen.

Passa på att slappna av vid hotellpoolen eller går en shoppingrunda.  Kvällen är ledig för 
egna upptäckter.

Dag 3 • 21 nov  
Dubai – Ombordstigning

På sena morgonen checkar ni ut från hotellet och reser med gemensam transfer till Dubais 
kryssningsterminal där Oceania Nautica väntar för check in. Ni lämnar Dubai under kvällen 
och sätter kurs mot vårt första stopp, Abu Dhabi.

Nautica erbjuder all lyx du kan förvänta ombord ett av dessa högkvalitativa fartyg. Hon 
har fyra unika restauranger, ett gym och spa, åtta salonger och barer, ett kasino och 342 
påkostade sviter och hytter. Med bara 684 gäster att skämma bort för den 400 professionellt 
välutbildade personalstyrkan är servicen av yppersta klass.

Dag 4 • 22 nov  
Abu Dhabi, FAE

Ni anländer till Abu Dhabi, Förenade Arabemiratens huvudstad och hem för den kungliga 
familjen. Det som en gång var en fiske- och pärlodlingsby har utvecklats till en av de rikaste 

städerna i världen och idag imponeras 
besökaren av en magnifik skyline, shopping 
i världsklass, ett Formula 1-race och snart ett 
eget Guggenheim- och Louvre-museum.
Dessutom finns här den Stora Moskén, ett 
arkitektoniskt mästerverk i vitaste marmor.

Under natten kommer ni att segla genom 
det strategiskt viktiga Hormuz Sundet, där 
nästan 25 % av världens oljeproduktion 
fraktas på världens största supertankers.



Dag 6 • 24 nov  
Muscat – Oman

Under morgonen anlöper Nautica Muscat, Omans 
fantastiska huvudstad, en hamnstad känd redan i 
antika Grekland. Perser, ottomaner och portugiser 
har under tidens lopp kontrollerat denna viktiga 
handelsplats och än idag domineras Muscats 
hamninlopp av två fort, Al-Mirani och Al Jalali, från 
1600-talet. Missa inte att besöka en traditionell 
souk som ännu idag är en viktig mötesplats och ett 
socialt centrum för den omanska befolkningen. 

En hel dag för att utforska den imponerande 
harmonin mellan det urgamla arvet och alla 
moderniteter som präglar staden Muscat. Här finns också den tredje största moskén i hela 
världen. Moskén har uppförts till sultanens ära och är även öppen för icke-muslimska gäster.

Dag 7 & 8 • 25–26 nov  
Till havs

Dessa två heldagar spenderar vi till havs. Passa på att koppla av och njut av alla fina faciliteter 
som erbjuds ombord på Nautica. Pool, bubbelpooler, restauranger, caféer, casino, spa och 
gym är bara ett axplock av utbudet som finns att tillgå.

Dag 9 & 10 • 27–28 nov  
Mumbai, Indien

Här har ni hela två dagar till att upptäcka denna färgsprakande och livfulla stad. Besök något 
av alla Jain- och Hindutemplen, magnifika Victoria Station, Gandhi Memorial Museum samt 
den botaniska trädgården Hanging Gardens.

Då fartyget inte lättar ankar förens till kvällen dagen efter, är detta ett gyllene tillfälle för den 
kvällspigge att utforska även vad Mumbais nattliv har att erbjuda. Passa på att upptäcka det 
du inte hann med första dagen. Mumbai bjuder även på rolig shopping där man kan hitta allt 
från fina silkesplagg, träsouvenirer, religiösa symboler och vackra guldsmycken.

Dag 5 • 23 nov  
Fujairah, FAE

Separerat av Al Hajarbergen är Fujairah det enda emiratet som är belägen i Omanbukten 
istället för Persiska viken. Koppla av på mjuka stränder utmärkta för snorkling eller shoppa i 
Förenade Arabemiratens allra första shoppinggalleria.



Dag 11 • 29 nov  
Goa, Indien

Idag lägger ni till underbara Goa som fram till 1961 var en portugisisk koloni. Detta präglar 
fortfarande staden som är prydd med en blandning av både vackra tempel och majestätiska 
katolska kyrkor. Passa på att utforska den lummiga landsbygden med dess soldränkta stränder, 
kryddodlingar och små marknader där du kan fynda diverse souvenirer, presenter och lokala 
hantverk.

Dag 14 & 15 • 2–3 dec  
Male, Maldiverna

Under eftermiddagen ankommer ni till Malé som är Maldivernas huvudstad, och med sina 
120 000 invånare är Malé även landets enda storstad. Här får vi chansen att uppleva det 
”riktiga” Maldiverna bortom de harmoniska resort-atollerna. Bara att strosa runt bland de 
färgglada höghusen och känna rytmen av denna extraordinära plats är en unik upplevelse i sig.

I Maldiverna är fisket en av de viktigaste näringarna, och det är just olika fiskrätter som 
dominerar den kulinariska sfären i Malé. Passa på att prova den populära fastfood-rätten 
Short eats, en slags fiskfylld bulle som kan ätas på språng. Detta är ett övernattningsstopp så ta 
tillfället i akt till att njuta även av de sena timmarna i denna myllrande stad.

Utnyttja de sista timmarna på Maldiverna med att besöka den vackra filigran-smyckade 
Fredagsmoskén, samt det pittoreska presidentpalatset Mulee-aage. Lagom till lunch lättar ni 
ankar och styr vidare på vårt äventyr över den Indiska Oceanen.

Dag 12 • 30 nov  
Mangalore, Indien

Koppla av på de sköna stränderna intill det Arabiska havet och blicka ut över de små 
fiskebåtarna som långsamt guppar förbi. Strosa runt i botaniska Light House Hill Garden, 
besök templen Manjunatha och Mangala Devi, beskåda en traditionell Sydindisk folkdans 
eller om tajmingen erbjuder, delta i en av de livfulla festivaler som invånarna firar i lokala 
gudomars ära.

Dag 13 • 1 dec  
Cochin, Indien

Upplev de fantastiska kontrasterna av kulturella Cochin. Med arkitektur som minner om 
tiden som portugisisk koloni, enorma kinesiska fiskenät, holländska palats, judiska kvarter och 
historiska kyrkor är det svårt att inte förundras över denna kuststad. Hoppa på en av båtarna 
som tar dig genom de rofyllda kanalerna och beskåda gamla byar, tempel, plantager och 
vackra omgivningar.

Dag 16 & 17 • 4–5 dec  
Till havs

Ni har nu två härliga heldag till havs. 
Njut av den kravlösa tillvaron ombord, 
att bara vara är underbart.



Dag 18 • 6 dec  
Mahe, Seychellerna

Det är nästan svårt att ta in att en plats likt denna faktiskt existerar. Stora stenblock som 
formats av väder och vind pryder stränderna likt ståtliga skulpturer. Och med sina 
yviga palmer, mjuka vita stränder, glittrande turkosa vågor och grönskande kullar måste 
Seychellerna vara självaste visionen av paradiset.

Njut av solens varma strålar, bada och snorkla i det klara vattnet eller ta en tupplur på en 
handduk i skuggan av en palm och verkligen känn hur den avkopplande semesterkänslan 
sprider sig ända ut i fingertopparna.

Besök den romantiska ön La Digue och den närmast sagolika stranden Anse Source 
d´Argent, som även utsetts till världens vackraste strand av National Geographics.

Gigantiska skulpturer av elefant-betar ramar in Mombasas ö-baserade stadskärna. Detta är 
en vördnadsfylld symbol till hyllning av Kenyas bevarade djurliv. Vilda, inhemska djur kan 
ses i Haller Park, det största djurreservatet i Mombasa. Andra intressanta sevärdheter under 
detta stopp är bland annat arabiskt influerade Gamla Stan samt monumentala Fort Jesus. 
Stränderna i området är även de i en klass för sig.

Dag 19–20–21 • 7–9 dec  
Till havs

Från Seychellerna sätter ni nu kurs mot 
fastlandet och Kenya. Njut av en kall öl i 
solen vid poolen, unna dig en avkopplande 
spabehandling och roas av fartygets 
underhållande utbud under kvällen.

Dag 22 • 10 dec  
Mombasa, Kenya

Cirka 3 mil utan för Tanzanias kust ligger palmprydda och paradisiska Zanzibar. Här lockas 
alla sinnen av blandningen mellan dofterna från öns exotiska kryddor, idylliska stränder och 
Stone Towns livfulla, arabiska handelsgränder. Besök gärna den anglikanska katedralen som 
byggdes år 1873 till firande av att öns slavmarknad stängdes ned.

Dag 23 • 11 dec  
Zanzibar, Tanzania

Njut av det varma vädret i solen 
på däck, luta dig tillbaka i en 
skön solstol och svalka dig med 
en läskande, färskpressad juice.

Dag 24 • 12 dec  
Till havs



Dag 25 • 13 dec  
Nosy Be, Madagaskar

Precis utanför Madagaskars 
nordvästra kust hittar ni den 
spännande vulkan-ön Nosy Be 
(vilket betyder den stora ön, på 
malagassiska). Nosy Be var tidigare 
känt för sin odling av kakao, 
vanilj och socker, och över hela 
ön harmoniserar ljuvliga dofter 
av ylang-ylang, frangipani och 
vaniljorkidé.

Missa inte Lokobe Nature Reserve 
som är hem åt bland annat 
kameleonter, paradismonarker 
samt både maki och svarta lemurer.

Richards Bay är en hamnstad i provinsen KwaZulu-Natal som ligger i östra Sydafrika längs 
Indiska Oceanens kust. Staden har en av landets största hamnar för framförallt industri- och 
kolexport men är även en semesterstad med mängder av vattensporter. I närheten finns även 
flera safari-parker av olika inriktningar dit rederiet anordnar turer. 

Dag 26 & 27 • 14–15 dec  
Till havs genom 
Moçambiquekanalen

Dessa två dagar färdas ni genom 
Moçambiquekanalen, sundet som separerar 
Madagaskar från Afrikas fastland. Det 1 500 km 
långa sundet är mellan 420 – 1 000 km brett, och 
den djupaste platsen mäter ned till hela 3 292 km 
under havsytan. Slappna av vid poolområdet eller 
på din egen balkong och njut av den fantastiska 
utsikten. Om ni har riktig tur kan ni till och med få 
skymta Sydkapare eller Knölvalar som, precis som 
ni, är på passage genom Moçambiquekanalen.

Dag 28 • 16 dec  
Maputo, Mozambique

Huvudstaden i Mozambique är även landets absolut mest moderna stad med ett brett 
kulturliv, mängder av restauranger, caféer, barer och shoppingmöjligheter. Arkitekturen som 
har medelhavsstil med breda avenyer skuggade av färgglada träd gör även staden till en av 
Afrikas vackraste. De livliga marknaderna erbjuder allt från nyfångad fisk, grönsaker, frukt och 
kryddor till konst.

Dag 29 • 17 dec  
Richards Bay, Sydafrika

Storstaden Durban, landets tredje största stad ligger vid Indiska Oceanen och har tropiskt 
varmt klimat. Mellan havet och höghusen ligger den långa stranden som kallas ”Golden Mile”, 
vilken kännetecknar den ikoniska stadsbilden.

Dag 30 • 18 dec  
Durban, Sydafrika

Denna dag tillbringas 
till havs. Varva ned och 
smält alla nya intryck 
medan ni är på väg mot 
er slutliga destination, 
fantastiska Kapstaden.

Dag 31 • 19 dec  
Till havs



Sent på eftermiddagen anländer ni Kapstaden, som är Sydafrikas näst största 
storstadsområde  Staden går även under smeknamnet moderstaden (afrikaans: moederstad).

Kapstaden är känt för sin avspända atmosfär och sitt aktiva nattliv. Stadens lokalbefolkning 
(kallade ”Capetonians”) finner alltid orsaker till att festa och njuta av livet i stort, vilket 
troligen är huvudorsaken till det rika utbudet på restauranger, barer och nattklubbar. Där 
Johannesburg är känt för sina kostymklädda karriärister är Kapstaden istället känt för sina 
konstnärer, kreatörer, artister, surfare, klättrare och folk i stort som valt denna stad för att 
maximera sin livskvalitet! 

Ni tillbringar en sista natt ombord Oceania Nautica och gör oss redo för avstigning.

Dag 32 • 20 dec  
Kapstaden, Sydafrika

Ni möts av vår svenska guide som tar er med på en heldagstur söderut längs Kaphalvön, 
med stopp bl a Chapmans Peak, Godahoppsudden och Cape Point. Lunch avnjutes på Two 
Oceans Restaurant som ligger ute på Godahoppsudden och erbjuder en vidunderlig utsikt!
Turen fortsätter därefter till Constantia Winelands för en härlig vinprovning och en tur i 
vinkällaren på den fina vingården Groot Constantia Wine Estate.
På sena eftermiddagen är det dags för incheckning på Portswood Hotel. Detta fyrstjärniga 
hotell är precis nyrenoverat och ligger i det berömda området V&A Waterfront,

Kvällen är fri för egna aktiviteter och middag spisas på egen hand.

Dag 33 • 21 dec  
Kapstaden, Sydafrika

Efter frukosten är det dags för utcheckning från hotellet. Därefter åker ni på en guidad 
stadsrundtur i Kapstaden där höjdpunkten är ett besök upp till toppen av Taffelberget för 
att njuta av utsikten över staden. Efter lunchen blir det transfer till flygplatsen och ni säger 
hejdå till Sydafrika för den där gången. Hem flyg till Sverige via Dubai.

Dag 34 • 22 dec  
Kapstaden, Sydafrika

I god tid till Julfesten landar ni hemma i Sverige igen, fulla av nya erfarenheter och goda 
bekantskaper.

Dag 35 • 23 dec  
Hemkomst

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



Kryssningsfartyget Oceania Nautica
Kryssningsfartyget Oceania Nautica har genomgått 
en stor påkostad renovering. Nautica erbjuder all 
lyx du kan förvänta dig ombord. Fartyget har fyra 
stycken restauranger med ”öppen sittning”. Kulinariska 
läckerheter är ett signum för Oceania Cruises.

Kryssningsfartyget tar 684 gäster, du kan träna 
i gymet och njuta av deras spa som båda är i 
världsklass. Du finner flertal salonger, barer och ett 
kasino.

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 resan 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!
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