
Kryssningar i Medelhavet: Rom via 
Toscana & Rivieran till Barcelona i höst

Följ med på en skön avslappnad höstkryssning i Medelhavet med Azamaras lyxkryssare. 
Kryssningen börjar i Rom och vi får uppleva två dagar i Toscana. Florens och Pisa är båda 
intressanta mål under de här dagarna. Vi fortsätter till charmiga exklusiva Portofino som 
tidigare var en liten fiskeby.

Karta Azamara Rom till BarceloaI Monte Carlo finns ett av världen mest kända casinon 
och en hamn fylld med lyxyachter. Innan vår sluthamn Barcelona njuter vi av den franska 
storstaden Marseille och Sète som också kallas för Lilla Venedig med sina många kanaler.

Har du aldrig kryssat med Azamara så har du nu 
möjlighet att testa den fantastiska servicen och 
den behagliga atmosfären ombord på en något 
mindre lyxkryssare.

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

Rom – Florens – Pisa – Portofino – Monte Carlo – Marseille – Sète – Barcelona

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
13 – 21 oktober 2017

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
29.900:-
Junior svit (Continent suite)
36.900:-

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00
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http://www.cluberiks.se
mailto:jesper.fasth%40cluberiks.se?subject=Hurtigruten


I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Rom//Barcelona – Stockholm t/r inkl. alla idag kända skatter 
& avgifter

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

• City tur i Rom

• City tur i Barcelona

• 7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Quest

• Helpension ombord

• Öl, vin & sprit i urval

• Vatten på flaska, kaffe/te & läskedrycker

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning & aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Alla transfers enligt program

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID  

13 okt Stockholm/Arlanda - Rom 13.05 - 16.15 3 tim 10 min

21 okt Barcelona - Stockholm/Arlanda 14.50 - 18.25 3 tim 35 min

Vi flyger med Norwegian. Kontakta oss om du vill resa från en annan avreseort.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

14 okt Civitavecchia (Rome), Italien  20:00

15 okt Livorno (Florence & Pisa), Italien 08:00

16 okt Livorno (Florence & Pisa), Italien  19:00

17 okt Portofino, Italien 08:00 22.00

18 okt Monte-Carlo, Monaco 08.00 21.00

19 okt Marseilles (Provence), France 09.00 21.00

20 okt Sète, Frankrike 08.00 18.00

21 okt Barcelona, Spanien 07.00 

Kryssningar i Medelhavet: Rom via Toscana 
& Rivieran till Barcelona i höst

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

DATUM
13 – 21 oktober 2017

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
29.900:-
Junior svit (Continent suite)
36.900:-

TILLÄGG
• Avbeställningsskydd: kontakta oss för mer information

• Reseförsäkring: kontakta oss för mer information

• Enkeltillägg: kontakta oss för mer information



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 13 okt 
Avresa till Rom

Dag 2 • 14 okt 
Rom (Civitavecchia), 
Italien

På morgonen träffas vi för en gemensam city tur i Rom innan det är dags att åka till 
Civitavecchia och gå ombord vårt lyxiga hem de nästföljande dagarna – Azamara Quest.

Klockan 18 lämnar vi hamn och börjar vår Medelhavskryssning.

Vi reser från Skandinavien till vår första destination som är klassiska Rom som har något för alla.

Dag 3–4  • 15–16 okt    
Livorno (Florence & Pisa), 
Italien

Under två dagar får vi uppleva Toscana. Historiska Florens med sin kultur, museum och fina 
shopping. Här finns mycket bevarat från stadens storhetstid under 1400- och 1500-talen. 
Utgå från stadens hjärta, Piazza del Duomo. Muséet Ufficierna har världens finaste samling av 
renässanskonst

Vi kan också besöka Pisa med sitt berömda torn och katedral som ligger i den gamla staden. 
Vill du upptäcka en annan del kan du strosa söderut förbi medeltida palats och torg mot 
Arno, floden som rinner genom staden. Är det någonstans vi ska äta glass så är det i Italien, 
slå dig ner på ett café och njut.



Dag 5 • 17 okt 
Portofino, Italien

Vi ankommer till Portofino på morgonen och stannar till sen kväll.

Den tidigare lilla fiskebyn är numera en av Italiens lyxigaste byar. Fiskebåtarna har bytts ut mot 
lyxyachter i miljonklassen. Portofino är känt för sin pittoreska hamn, sina charmiga byggnader 
och sin sofistikerade livsstil.

Klättrandes upp för bergsväggarna från hamnen ser Portofino ut som tagen ur en sagobok. 
Restaurangerna här har fisk och skaldjur som specialitet.

Dag 6 • 18 oktober   
Monte Carlo, Monaco

Idag besöker vi Monte-Carlo i det lilla furstendömet Monaco. Här ligger de dyra 
lägenheterna lika tätt på land som lyxyachterna i hamnen. Staden stoltserar med världens 
kanske mest prestigefyllda casino och likt sina eleganta grannar på Rivieran visar man upp 
sin fashionabla sida med champagne, sportiga bilar och trendig shopping. Vill ni inte besöka 
casinot eller strosa i hamnen kan ni se vaktavlösningen på slottet varje dag vid lunch eller 
besöka den botaniska trädgården Jardin Exotic.

Dag 7 • 19 oktober   
Marseilles (Provence), 
Frankrike

Marseille är den äldsta staden i Frankrike och näst störst efter Paris. Om du vill ha den bästa 
utsikten går du till Notre Dame de la Garde som tornar upp sig 154 meter över marken.

Strosa runt i Vieux Port som en gång var porten till Medelhavet. Här hittar du den populära 
teatern Théâtre National de la Criée och många restauranger.

Dag 8 • 20 oktober   
Sète, Frankrike

Med sina många kanaler kallas Sète också för Langedocs ”Venedig”. Det här är franska 
medelhavets största fiskestad. Ett stort nöje är att betrakta det dagliga livet i staden som 
handlar om fiskenäringen.

Vi strosar längs huvudstråket i centrum som ligger utefter kanalen och här finns många 
restauranger som serverar läckerheter från havet.

Dag 9 • 21 oktober   
Barcelona, Spanien

Vi har nu nått vår slutdestination, Barcelona. Vi hinner med en citytur innan det är dags att 
bege sig till flygplatsen.



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 Azamara Quest
Azamaras två systerfartyg Quest och Journey är lite mindre och finare 
kryssningsfartyg, så kallade ”Boutique cruise ships”. Azamara är ett helägt 
dotterbolag till norsk-amerikanska Royal Caribbean och är deras 5-stjärniga 
premiumprodukt.

Med knappt 700 gäster ombord och nästan en besättningsman på två 
gäster är stämningen på deras kryssningar familjär och servicen i världsklass.

Ombord finns flera bra restauranger, pooler, pianobar caféer och en kabaré-
lounge där gästerna bjuds på uppträdanden och intressanta föreläsningar.

Mat för alla smaker:  Här finner du ett urval av sex olika matställen, 
inklusive rumsservice. Oavsett om du är ett fan av haute cuisine eller 
husmanskost, kommer du att älska de färska ingredienserna, de noggranna 
förberedelserna, och de olika menyvalen.

Unna dig hälsa, skönhet och exotiska massagebehandlingar på spa. Prova 
akupunktur eller koppla av med yoga i solnedgången.
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