
Spännande kryssning från Köpenhamn
via Norge, Island & Kanada till Boston

DATUM
26 aug – 10 sep 2017
PRIS PER PERSON, 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
30.900:-
Balkonghytt
37.900:-

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

Köpenhamn – Oslo – Kristiansand – Reykjavik – Akureyri – Halifax – Boston

Club Eriks noga utvalda upplevelser

En skön kryssning från Skandinavien, där vi börjar i Köpenhamn och kryssar vidare till Oslo och 
Kristiansand via Reykjavik och Akureyri på Island och Halifax i Kanada till vår slutdestination som 
är charmiga Boston i USA.

Vi njuter av 15 nätter ombord  på lyxiga kryssningsfartyget Serenade of the Seas. På fartyget 
kan du njuta av pooler, spa och friskvård, träning, barer och kasino, shopping, fantastisk mat och 
underhållning. Du kan se filmvisningar på en filmduk utomhus som finns vid bassängen.

Den här kryssningen 
är under produktion. 
Kontakta oss om du 
vill förhandsboka eller 
önskar mer information 
om upplevelsen.

Projektledare
Andrea Rosso
andrea.rosso@cluberiks.se
08-20 55 00

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


TILLÄGG
•  Enkelhytt utsideshytt – 9.500:-

• Enkelhytt balkonghytt – 14.000:-

• Avbeställningsskydd 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV 770:- per person

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm-Köpenhamn//Boston-Stockholm t/r inkl. alla idag kända skatter  

och avgifter

• Alla transfers flygplats-hamn-flygplats

• 15 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Serenade of the seas

• Golden Circle tur på Island

• City tur i Boston

• Helpension ombord exkl. dryck

• 24 timmars room service ombord

• Varierad underhållning och aktiviteter ombord

•  Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Club Eriks värd

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

Spännande kryssning från Köpenhamn
via Norge, Island & Kanada till Boston

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

DATUM
26 aug – 10 sep 2017
PRIS PER PERSON, 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
30.900:-
Balkonghytt
37.900:-



Spännande kryssning från Köpenhamn
via Norge, Island & Kanada till Boston

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

26 aug Stockholm-Köpenhamn 09.40 - 10.50 1.10

10 sep Boston-Reykjavik 14.35 - 23.40 5.05

11 sep Reykjavik-Stockholm 01.15 - 06.10 2.55

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

26 aug Köpenhamn  17:00

27 aug Oslo 10:00 18:00

28 aug Kristiansand 08:00 17:00

29 aug Till havs

30 aug Till havs

31 aug Reykjavik, Island 08:00

01 sep Reykjavik, Island  13:00

02 sep Akureyri, Island 10:00 20:00

03 sep Till havs

04 sep Till havs

05 sep Till havs

06 sep Till havs

07 sep Till havs

08 sep Halifax, Nova Scotia 08:00 17:00

09 sep Till havs

10 sep Boston 06.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 26 aug
Köpenhamn, Danmark

Dag 3 • 28 aug
Kristiansand, Norge

Kristiansand grundades 1641 och är den största staden i Sydnorge och är ett 
modernt handels-, kultur-, och kommunikationscentrum. Staden är känd som en lugn 
sommarhamnstad, med vackra, vita trähus och fin skärgård.

Dag 4–5 • 29–30 aug 
Till havs

Vår spännande kryssning börjar i vackra Köpenhamn. Klockan 17.00 lämnar fartyget 
Serenade of the Seas hamn för vår 15 nätters-kryssning.

Nu har vi två dagar att njuta av alla de faciliteter som finns ombord på vårt fartyg.

Dag 2 • 27 aug 
Oslo, Norge

Oslo är en modern stad, där varje stadsdel har sin egen karaktär. Storleken gör att det är 
enkelt att ta sig runt till fots. Strosa fram längs Karl Johan där det alltid är liv och rörelse och 
sätt dig på en uteservering och titta på folkvimlet. Är du intresserad av modern konst besök 
gärna Astrup Fearnley-museet som har en betydande samling norsk och internationell 
samtidskonst.



Dag 6–7 • 31 aug–1 sep 
Reykjavik, Island

Reykjavik, Islands huvudstad, är liten storleksmässigt men desto mer omfattande när det 
gäller arv och kultur. Staden grundades för flera tusen år sedan av nordiska bosättare, och 
har en fantastiskt vacker kustlinje med flera halvöar, små sund och trevliga öar.

Dag 8 • 2 sep 
Akureyri, Island

Några mil från polarcirkeln, gömt mellan över tusen meter höga berg, ligger Akureyri. På 
sommaren bjuder den lilla staden på ett flertal festivaler, och på vintern finns här några 
av Islands bästa skidanläggningar. Här finns ett stort utbud av museer, butiker, barer och 
restauranger.

Dag 9–13 • 3–7 sep 
Till havs

Vi njuter av hela fem dagar 
till havs. Sol, bad, svalkande 
drinkar och ypperlig mat.



Dag 14 • 8 sep 
Halifax, Nova Scotia

När du kommer till huvudstaden i Nova Scotia hälsas du välkommen av säckpipor. Staden 
är vänlig och charmig som en småstad men här finns också den spänning som en storstad 
erbjuder. Peggy’s Cove, Citadel Hill och Acadian Land är bara några av de sevärdheter som 
du kan ta del av.

Dag 15 • 9 sep
Till havs

Ännu en dag spenderar vi på Serenade of the Seas.

Dag 16 • 10 sep
Boston, Massachusetts USA

Vi avslutar vår resa i Boston, den amerikanska revolutionens vagga och en av USA:s äldsta 
städer. Staden är även i dag den viktigaste i New England. Dess historiska betydelse, gamla 
charm och kosmopolitiska anda gör den till en utmärkt plats för upplevelser och avkoppling.

Vi lämnar Boston på eftermiddagen.

Dag 17 • 11 sep
Hemma

Efter byte av flygplan i Reykjavik så landar vi hemma i Sverige tidig på morgonen

Välkommen hem!



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 Serenade of the Seas

FACILITETER OMBORD
Pooler
Spa och friskvård
Träning
Barer och kasino

För barn
Shopping
Fart och spänning
Restauranger
Underhållning

Fartygen i Radiance-klassen är utrustade med stora 
glasfönster som ger fantastisk utsikt och mycket ljus, perfekt 
kompletterade av elegant interiör och läckra möbler. 
Ombord kan du njuta av en modern konstsamling med 
skulpturer och konstverk.

Serenade of the Seas® är ett fartyg i Radiance-klassen. 
Fartyget är utrustat med stora glasfönster som ger en 
fantastisk utsikt och mycket ljus, perfekt kompletterade av 
elegant interiör och läckra möbler. Ombord kan du bland 
annat njuta av en modern konstsamling med tavlor och 
skulpturer.
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