
Rundresa “Down under” – Upplev natur
och kultur i Australien & Nya Zeeland

Välkommen ”Down under”. Inledningsvis upplever vi Australiens rika djurliv i sin naturliga 
omgivning på Kangaroo Island utanför Adelaides kust under vår populära rundresa.

Vi provsmakar några av Australiens absolut bästa viner i vindistriktet Barossa Valley 
och fortsätter till Australiens ”Red Center” där vi får en insikt i aboriginernas kultur och 
världsarvet Uluru (Ayers Rock).

Vi njuter av den vackra metropolen Sydney och besöker de närliggande Blue Mountains.

Kryssningsfartyget Celebrity 
Solstice, vårt hem i nästan två 
veckor, lättar ankar för att runda 
Nya Zeeland och intressanta, 
natursköna stopp görs på både 
Nord- och Sydön och givetvis 
går fartyget in i det sagolikt 
storslagna fjordlandskapet 
på Nya Zeelands sydkust. En 
sagolik kryssning.

Som om inte det vore nog så erbjuds ni även läckra måltider, mängder av roliga aktiviteter 
och internationell underhållning i toppklass på Celebritys lyxfartyg Solstice.

Club Eriks svenska färdledare är med på resan.

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

Australien – Nya Zeeland

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
19 okt – 14 nov 2017 

PRIS PER PERSON/ 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
89.900:-
Balkonghytt
91.900:-
Sky Suite
104.900:-

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
mailto:viktor.falk%40cluberiks.se?subject=Rundresa%20Down%20Under
https://www.youtube.com/watch?v=fHS5WrgW3uI


TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: 29.000:- (Utsideshytt)

• Tillägg Enkelhytt: 30.000:- (Balkonghytt)

• Tillägg Enkelhytt: 42.000:- (Sky Suite)

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV 1.170:- per person

I PRISET INGÅR
• Club Eriks färdledare

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Adelaide // Auckland – Stockholm/Köpenhamn inkl. 
idag kända skatter och avgifter

• Alla inrikesflyg i Australien & Nya Zeeland (Adelaide – Kangaroo Island – Adelaide 
– Ayers Rock – Alice Springs – Sydney

• 4 nätter på hotell**** Adelaide inkl. frukost

• 1 natt på hotell**** Alice Springs  inkl. frukost

• 2 nätter på hotell**** Ayers Rock inkl. frukost

• 3 nätter på hotell**** Sydney, inkl. frukost

• 2 nätter på hotell**** Auckland, inkl. frukost

• Alla transfers enligt program

• Alla utflykter i Australien & Nya Zeeland enligt program

• 3 luncher och 4 middagar i Australien

• 2 luncher och 1 middag på Nya Zeeland

• 12 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Celebrity Solstice

• Helpension ombord inkl. dryckespaket Classic

• 24 h room service ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

DATUM
19 okt – 14 nov 2017 

PRIS PER PERSON/ 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
89.900:-
Balkonghytt
91.900:-
Sky Suite
104.900:

Rundresa & kryssning
Upplev Australien och Nya Zeeland

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



Rundresa & kryssning
Upplev Australien och Nya Zeeland

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

19 okt Stockholm – Dubai 14.15 – 22.30 6h 15

19 okt Köpenhamn – Dubai 15.35 – 23.55 6h 20

20 okt Dubai – Adelaide 02.05 – 20.50 12h 15

24 okt Adelaide – Alice Spings 10.40 – 11.50 1h 10

25 okt Alice Spings – Ayers Rock 13.55 – 14.50 0h 55

27 okt Ayers Rock – Sydney 12.35 – 17.10 3h 05

13 nov Auckland – Dubai 18.50 – 05.30+1 19h 40

14 nov Dubai – Stockholm 08.00 – 12.30 6h 30

14 nov Dubai– Köpenhamn 08.20 – 13.15 6h 55

Fråga oss gärna om ni har funderingar kring er flygresa eller vill boka:
• Uppgradering till Business Class • Flyg från annan ort och/eller land • Stopp i Dubai på någon av vägarna 

• Annan flygväg med andra stopp på vägen • Andra tillägg till vår resa innan eller efter vårt program

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    
30 okt Sydney, Australien  18.30

31 okt Till havs

1 nov Melbourne, Australien 08.00 17.00

2 nov Till havs

3 nov Till havs

4 nov Milford Sound, Nya Zeeland 08.00 09.00

4 nov Doubtful Sound 13.30 14.30

4 nov Dusky Sound 16.30 18.00

5 nov Dunedin, Nya Zeeland 09.00 19.00

6 nov Akaroa, Nya Zeeland 07.00 18.00

7 nov Wellington, Nya Zeeland 08.00 18.00

8 nov Till havs

9 nov Tauranga, Nya Zeeland 08.00 18.00

10 nov Bay of Islands, Nya Zeeland 08.00 19.00

11 nov Auckland, Nya Zeeland 06.00   



DAGSPROGRAM
Dag 1–2 • 19–20 okt  
Avresa -> Ankomst Adelaide

Dag 3 • 21 okt 
Adelaide

Vi äter frukost på Hilton Adelaide och efteråt möts vi åter av vår lokala guide och buss som 
tar oss till centrala Adelaide för en kort stadstur.

Staden föddes 1836 och har idag nästan 1 miljon invånare. Adelaide är ”huvudstad” för 
South Australia, som trots att det är den torraste delstaten, har en 370 mil lång kustremsa och 
floden Murrey som slingrar sig 65 mil genom staten.

Turen avslutas tidig eftermiddag och vi får några timmar på egen hand. På kvällen äter vi 
gemensam middag i hotellets restaurang.

Dag 4 • 22 okt 
Kangaroo Island

Efter frukost beger vi oss tillsammans till flygplatsen för flyg till spännande Kangaroo Island 
där vi får upptäcka den fantastiska naturen och djurlivet på ön.

År 1802 upptäcktes ön av en 
sjökapten vid namn Matthew 
Flinders. Hela besättningen var 
nära svältdöden och räddades 
av upptäckten av ön. De åt och 
provianterade med allt ön hade 
att erbjuda. Framförallt slaktades 
kängurus i stora mängder. Efter 
detta döptes ön till Kangaroo Island.

Njut av naturliga områden av 
oförstörd vildmark medan du 
vandrar bland sälarna på stranden. 
På ön finns det vallabyer, varaner, 
myrpiggsvin, koalabjörnar, kängurur, 
sjöfåglar och annat djurliv i sin 
naturliga miljö.

Vi äter lunch tillsammans på ön och 
på eftermiddagen flyger vi tillbaka 
till Adelaide

Avresa från Stockholm/Arlanda eller Köpenhamn via Dubai till Adelaide.Eftersom vi reser 
genom flera tidszoner landar vi sent på kvällen den 20 oktober.

Vi möts i ankomsthallen av vår lokala guide och tar oss gemensam till vårt hotell för en god 
natts sömn.



Dag 6 • 24 okt  
Alice Springs

Efter frukost checkar vi ut från hotellet för att åka till flygplatsen. Idag flyger vi till Alice 
Springs mitt i Australiens ”Red Center” och vi besöker de flygande doktorerna (Royal Flying 
Doctors) och The School of the Air.

Vi hinner med ett besök hos Anzac memorial lookout, det Australiensiska och Nya 
Zeeländska militära minnesmärket. I kväll äter vi en gemensam under stjärnorna i bushen.

Dag 5 • 23 okt  
Barossa Valley

Efter hotellets stora frukost 
beger vi oss till Barossa 
Valley, som är Australiens 
mest kända vindistrikt. Det 
vackra landskapet sträcker 
sig milsvida över gröna 
kullar där vinrankorna 
växer tätt.

Här finns ett tydligt 
europeiskt arv men 
med en hemtrevlig och 
gästvänlig, australiensisk 
känsla. Distriktet har flera 
underbara viner men är 
främst kända för sin Shiraz 
som vunnit flera internationella utmärkelser.

Oavsätt om du är här för vinet, maten eller den härligt lantliga känslan hos någon av 
gårdsbutikerna, får du en upplevelse att sent glömma.

Vi kommer idag att besöka två genuina vingårdar och provsmaka det egenproducerade 
vinet. Med en härlig lunch blir detta en perfekt heldag. Kvällen är fri att spendera själv. 
Hotellet har flera bra restauranger om man inte vill söka sig ut i staden.

Dag 7 • 25 okt  
Ayers Rock

Målet idag är Ayers Rock mitt i kontinentens röda hjärta. I dessa områden i ”The Outback” 
har aboriginerna levt i tusentals år och hela områden har en stark prägel av deras kultur. Vi 
flyger den till synes väldigt korta biten på 50 mil mellan Alice Springs och Ayers Rock där vi 
landar tidig eftermiddag.

På eftermiddagen upptäcker vi det heliga berget Uluru (Ayers Rock) och vid nationalparken 
Kata Tjuta (Olgas) får vi se den vackra solnedgången innan vi checkar in på vårt hotell där vi 
även äter gemensam middag.



Dag 9 • 27 okt  
Ayers Rock – Sydney

Idag flyger vi vidare till Sydney. Vi landar på eftermiddagen och tar oss till vårt hotell. På 
kvällen möts vi för gemensam middag.

Dag 10 • 28 okt  
Sydney, Australien

Efter frukost på hotellet ägnar vi förmiddagen åt en stadsrundtur där vi får se Darling Harbour, 
The Rocks (som är de gamla hamnkvarteren), Sydney Harbour Bridge och även berömda 
Bondi Beach. Eftermiddagen och kvällen är fria för egna strapatser i Sydney.

Tidig morgon ger vi oss ut på en tur till Uluru där vi får se solen gå upp över den heliga och 
mäktiga monoliten. Vi åker sedan tillbaka till hotellet för en härlig frukostbuffet.

På eftermiddagen gör vi en tur med guide där vi tittar närmre på aboriginernas traditioner.

Dag 8 • 26 okt  
Ayers Rock

Dag 11 • 29 okt 
Blue Mountains, 
Australien

Idag får vi uppleva ännu ett naturfenomen när vi ger oss ut på en heldagstur till Blue 
Mountains. Vi lämnar storstaden bakom oss och besöker pittoreska bergsbyar och Featherdale 
Wildlife Park på dagens tur genom det vackra landskapet. Upplev allt som Blue Mountains 
har att erbjuda, inklusive klippformationen Three Sisters, aboriginiska skapelsemyter och en 
promenad genom regnskogen. Vi äter även en gemensam lunch.



Dag  13 • 31 okt
Till havs

Efter en ganska fartfylld inledning av resan 
kan det nu vara skönt att ta det lite lugnt 
ombord för att samla intrycken från resans 
första vecka inför nästa resmål.

Kryssningsfartyget seglar hela dagen och 
natten innan vi når Melbourne.

Ombord finns mängder med aktiviteter för 
alla. För den som vill går det självklart att 
bara njuta i solen vid någon av poolerna 
eller i de många utmärkta restaurangerna.

Dag 14 • 1 nov  
Melbourne, Australien

Idag har vi kommit till Australiens ”andra stad” Melbourne. Eller kanske den ”första” om du 
frågar invånarna här. Det var just därför att Sydney och Melbourne inte kunde enas om vilken 
stad som skulle bli huvudstad som lilla Canberra mitt emellan dem fick äran.

Melbourne är känd för sin stora musik- och kulturscen och här spelas även tennisturneringen 
Australian Open varje år i januari. I Melbournes stadskärna finns stora skyskrapor, vacker 
gammal arkitektur, grönområden, parker med mysiga kaféer och mängder av restauranger 
med mat från hela världen.

Nere vid havet finns en 
lång strandpromenad där 
ni kan strosa i det härliga 
sommarvädret. Trots att 
sommardagarna här ofta når över 
30 grader kan ni se pingviner 
som svalkar sig i vattnet. Vill ni se 
ytterligare en bit av Australiens 
unika djurliv är Melbourne Zoo 
väl värt ett besök.

Dag 12 • 30 okt  
Sydney

Vi checkar ut från hotellet mitt på dagen och tar oss gemensamt till vårt kryssningsfartyg 
Celebrity Solstice.

Vi får tid att i lugn och ro bekanta oss med alla faciliteter som erbjuds ombord vårt hem under 
12 nätter.  18.30 lättar vi ankar.



Dag 15–16 
2 – 3 nov   
Till havs

Vi lämnar Australien och är nu på väg mot vårt nästa resmål och land. Kryssningsfartyget 
seglar två dagar innan vi når Nya Zeeland.

Passa på att slappna av och ha det bra ombord. Unna dig en massage i spat eller njut 
med en god bok i avskildheten på er egen balkong. Under resan hålls föredrag om 
resmålen, information om utflykter och filmvisningar i biosalongen. Ät och drick gott och 
ta en promenad på däck. På fartygets översta våning finns en stor gräsmatta för picknick, 
golfputtning eller boccia.

Dag 17 • 4 nov  
Fjordland National park

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

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 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.

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.



Dag 18 • 5 nov  
Dunedin

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 åttakantigt 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.

Dag 20 • 7 nov  
Welllington

Staden Wellington är huvudstad på Nya Zeeland och är belägen längst söderut på Nordön. 
Det är en ganska liten, vacker och lugn stad. Man kan åka en liten spårvagn upp på ett berg 
där även en fin trädgård finns att beskåda, där man faktiskt kan se björkar, vilket kan upplevas 
lite märkligt, mitt bland andra tropiska växter.

Dag 19 • 6 nov  
Akaroa

Idag anländer vi Akaroa med möjlighet att besöka 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 drygt60 meterhögt 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. Christchurch är för övrigt världens 
sydligaste internationella flygplats, och härifrån flyger stora transportflygplan ned till baserna 
på Sydpolen

Dag 21 • 8 nov 
Till havs

Idag är Celebrity Solstice till havs hela dagen. Passa på att njuta 
och smält alla nya upplevelser i lugnet på däck eller med en 
läskande drink i någon av barerna.



Dag 23 • 10 nov  
Bay of Islands

Natursköna Bay of Islands ligger nästan längst norr ut på Nya Zeelands topp.

Den stora bukten med sitt klara, delfinrika vatten påminner kanske mer om en söderhavsö 
och under sommarmånaderna kryllar stränderna av turister och glada seglare.  

Dag 22 • 9 nov 
Tauranga

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.

Dag 24 • 11 nov 
Auckland

I dag 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.



Dag 25 • 12 nov  
Waiheke

Idag tillbringar vi större delen av dagen på ön Waiheke. En ö kantad av härliga stränder, 
vackert kustlandskap och framför allt vingårdar. Det vackra landskapet sträcker sig milsvida 
över gröna kullar där vinrankorna växer tätt.

Här finns ett tydligt europeiskt arv men med en hemtrevlig och gästvänlig Nya Zeeländsk 
känsla. Distriktet har flera underbara viner och är kända för sin stora variation av druvor.

Vi besöker vingårdar och avnjuter en mysig lunch. På eftermiddagen återvänder vi till 
Auckland och resten av dagen och kvällen är ledig för egna upptäckter.

Dag 24 • 11 nov forts.  
Auckland

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. Vi lämnar vårt lyxiga fartyg för denna gång och möts upp av vår 
lokala guide för en förmiddagstur med lunch i Auckland.  Därefter checkar vi in på hotellet 
och resten av eftermiddagen är ledig.

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.

På kvällen intar vi en gemensam middag 
i hamnen.

Dag 27 • 14 nov 
Åter i Norden

Vi landar i Stockholm igen eller Köpenhamn efter härliga dagar på andra sidan jordklotet.

Dag 26 • 13 nov  
Hemfärd

Idag är det dags att checka ut och bege oss hem till Norden igen.



Hotel Hilton – Adelaide, Australien
Hilton Adelaide is the perfect place to stay in South Australia 
overlooking Victoria Square. Our hotel is near shopping, dining, 
theatre and business precincts. The Adelaide Central Market, 
Chinatown and Gouger Street are great places to shop and eat 
during your stay. The free city tram will take you directly to seaside 
Glenelg, the Adelaide Casino, Convention, Entertainment or 
Festival Centers and Rundle Mall. 

Hilton Adelaide’s location is near the best wineries in the 
country, including McLaren Vale and the Adelaide Hills. View the 
countryside or the beauty of unspoiled beaches by car or tram.

Adress
233 Victoria Square,
Adelaide
Australien

Telefon
+61 8 8217 2001
Hotellets hemsida >>

Lasseters Hotel Casino – Alice Springs, Australien
Lasseters is the centre of entertainment in Alice Springs with four 
restaurants, four bars, a sports lounge, pool side cafe, night club 
and an international standard casino with tables and electronic 
games as well as free Wi-Fi property-wide.

Stay in our 4 ½ star hotel rooms & suites and enjoy access to a 
resort-style pool & spa as well room service, concierge services 
and complimentary bikes to explore Alice Springs.

Adress
93 Barrett Dr,
Alice Springs NT 0870
Australien

Telefon
+61 8 8950 7777
Hotellets hemsida >>

Hotell Destert Gardens – Ayers Rock, Australien
Offering the only rooms with views of Uluru in Ayers Rock Resort, 
the 4.5 star Desert Gardens Hotel features welcoming rooms, 
locally inspired dining options and interactive arts experiences 
within an oasis of native gardens.

Accommodation options are diverse from deluxe rock view 
rooms to shady poolside rooms all located under a canopy of 
towering gum trees and garden beds dotted with native flowers.

Adress
Yulara Dr
Yulara NT 0872
Australien

Telefon
+61 2 8296 8010
Hotellets hemsida >>

Four Points by Sheraton – Sydney, Australien
At Four Points by Sheraton Sydney, Darling Harbour, you have 
everything you need to travel the way you like. This self-rated 
4.5 star hotel is located in the bustling Central Business District 
and overlooks the breathtaking Darling Harbour. Relax with our 
signature service in the heart of Sydney. Four Points by Sheraton 
Sydney, Darling Harbour is renowned across the country as 
Australia’s largest hotel and by August 2016 the hotel will feature 
892 modern rooms including 30 spacious suites.

Adress
161 Sussex St
Sydney NSW 2000
Australien

Telefon
+61 2 9290 4000
Hotellets hemsida >>

Stamford Plaza – Auckland, Nya Zeeland
Stamford Plaza Auckland hotel is one of Auckland’s premier 
accommodation choices with extensive hotel facilities and 
amenities. Located on Level 11 the Recreation Centre is accessed 
by stairs from Level 10. The Recreation Centre has an indoor 
heated swimming pool, spa whirlpool, sauna and a state-of-the art 
gymnasium.When engaging in your fitness regime you will enjoy 
the great views of Auckland’s Waitemata Harbour and cityscape. 
All facilities available at no charge to hotel guests. Open seven 
days from 6:00 am to 11:00 pm.

Adress
22-26 Albert Street
Auckland 1010
Nya Zeeland

Telefon
+64 9-309 8888
Hotellets hemsida >>

http://www3.hilton.com/en/hotels/south-australia/hilton-adelaide-ADLHITW/index.html
http://www.lasseters.com.au/
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
http://www.fourpointssydney.com/
http://www.stamford.com.au/spak


Kryssningsfartyget Celebrity Solstice
Celebritys senaste fartyg är i den trendiga Solsticeklassen. 
Speciellt för denna är till exempel den stora gräsmattan 
på övre däck, ett modernt SPA samt den höga klassen på 
restaurangerna och servicen ombord.

På gräsmattan på översta däck kan ni spela bocchia, crocket 
eller bara njuta av en picnic i solnedgången. Fartyget 
erbjuder många restauranger. Flertalet ingår i kryssningspriset 
och vid vissa specialrestauranger bokar man bord för en 
mindre summa. För Aquaclass exklusivt ingår restaurang Blu.

Flera pooler, både inom- och utomhus samt gym med 
klasser och stor SPA-avdelning förenar nytta med nöje. 
Har ni Aquaclass har ni fri tillgång till SPA-avdelningen 
hela kryssningen.

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!

Fler avresedatum till Australien
”Lilla” Australien och Nya Zeeland 21 nov – 12 dec 2017

Jul och nyår i Australien & Nya Zeeland 16 dec 2017 – 3 jan 2018

”Lilla” Australien & Nya Zeeland 17 jan – 4 feb 2018

Vår Stora Australien & Nya Zeelandresa 23 jan – 20 feb 2018

Kryssning runt Nya Zeeland 16 – 30 mars 2018
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