
Kryssning i Medelhavet som har allt
Barcelona, Ibiza, Rivieran, Florens & Rom

Den här kryssningen i västra Medelhavet med lyxiga Celebrity Silhouette har allt. 
Metropolen Barcelona, franska rivierans flärd med med Cannes och Nice och kulturella 
Florens & Pisa i Italien. Vi övernattar på vackra ön Ibiza med kristallklart vatten, fina stränder 
och hippiemarknad. Ombord fartyget får ni njuta av god mat och dryck i flera restauranger 
och barer. Ombord finns även ett stort gym, spaavdelning och stort soldäck med pooler 
både inomhus och utomhus. Från gräsmattan på översta däck får ni en fantastiskt utsikt.

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 uteserverigen. 
Ta en glas mousserande när solen 
försvinner bakom horisonten och njut 
av drink innan middagen. Allt ingår – du 
bestämmer!

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

Barcelona – Ibiza – Marseille – Cannes – Nice – Florens – Rom

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
13 – 22 september 2017

PRIS PER PERSON, 
del i dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt - Celebritys 
Kampanjpris!
24.900:-

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: Kontakta oss för information

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

•  Reseförsäkring: Kontakta oss för information

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm– Barcelona inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell i Barcelona inkl. frukost

• 8 nätters kryssning i hytt med egen balkong, ombord Silhouette

• Helpension ombord

• Dryckespaket ”Classic”

• Roomservice mellan kl. 05.00 – 24.00

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Samtliga transfers enligt program

•  USD 150 per hytt att spendera ombord elelr på utflykter

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

13 sep Stockhom – Barcelona 12.35 - 16.00 3h 25

22 sep Rom - Stockholm 12.25 - 15.35 3h 10

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

14 sep Barcelona, Spanien  17.00

15 sep Ibiza, Spanien 08.00

16 sep Ibiza, Spanien  17.00

17 sep Til havs

18 sep Marseille, Frankrike 08.00 19.00

19 sep Cannes, Frankrike 07.00 20.00

20 sep Nice, (Villefranche) 07.00 18.00

21 sep Florens/Pisa (Livorno), Italien 07.00 19.00

22 sep Rom (Civitavecchia) 05.00 

Kryssning i Medelhavet som har allt
Barcelona, Ibiza, Rivieran, Florens & Rom

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

DATUM
13 – 22 september 2017

PRIS PER PERSON, 
del i dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt - Celebritys 
Kampanjpris!
24.900:-

Celebritys kampanjpriser gäller till 31 janauri 2017. Vi reserverar oss för slutförsäljning innan dess.



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 13 sep 
Barcelona, Spanien

Dag 2 • 14 sep
Barcelona, Spanien

Vårt fina kryssningsfartyg Celebrity 
Silhouette lämnar Barcelona kl 17.

Vi lämnar Stockholm och flyger till Barcelona, staden som har allt.

Vi möts av vår lokala representant och tar oss gemensamt till vårt hotell.

Dag 3–4 • 15–16 sep
Ibiza, Spanien

Vi får två dagar på den lilla kosmopolitiska ön Ibiza. Här kan vi uppleva allt från vackra små 
badvikar med kristallklart vatten till sitt kända nattliv med puls. Missa inte Ibiza stad med sin 
ringmur som finns med på Unescos lista över världsarv. Ett annat måste är att besöka någon 
av de hippiemarknader som finns på ön. Botanisera bland alla marknadsstånd som säljer 
kläder, smycken och hantverk.



Dag 5 • 17 sep 
Till havs

En dag vi tillbringar till havs. Sola vid poolen där butlers hjälper dig att känna dig sval med en 
kall liten handduk och en sorbet. Boka en massage på Canyon Ranch SpaClub® eller sträck ut 
i en yogaklass med havsutsikt. Är du matroad kan du prova en mat- och vinworkshop.

Dag 6 • 18 sep
Marseille, 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 7 • 19 sep 
Cannes, Frankrike

Glamorösa Cannes på franska rivieran är en ganska liten stad och man kan lätt ta sig runt till 
fots. Kanske en promenad ut på piren och titta på båtar eller besöka den fina saluhallen.

Dag 8 • 20 sep 
Nice, Frankrike

Nice är franska rivierans 
pärla och här finner vi en 
alldeles speciell stämning. 
Nice har det bästa av 
shopping, kultur och bad.

Vi tar en promenad längs 
den kända Promenade des 
Anglais och missar inte de 
mysiga gatorna i Gamla Stan.



Dag 9 • 21 sep
Florence/Pisa (Livorno), 
Italien

Hamnstaden La Spezia är omringad av det spektakulära toskanska landskapet. Här har vi 
chansen att få uppleva Florens, den italienska renässansens födelsestad och hem för muséer, 
flotta restauranger och konstgallerier i världsklass.

Sug åt dig alla intryck från den fantastiska katedralen Santa Maria del Fiori, se Galileos första 
teleskop på vetenskapsmuséet och kanske hinner du också med shopping på San Lorenzo-
marknaden.

Om du redan har varit i Florens och vill uppleva något nytt kan du besöka närliggande 
staden Pisa och se det berömda lutande tornet eller gå en tur till fots mellan de vackra 
byarna i Cinque Terre. 

Dag 10 • 22 sep 
Civitavecchia (Rom), Italien

Nu är vi framme vid sluthamn och vi lämnar fartyget på morgonen.



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 Celebrity Silhouette
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-
avdleningen hela kryssningen.

Hytterna är ca 18 kvm stora. Balkonghytterna har en balkong mot havet på ca 4 
kvm med ett bord och två stolar. I vissa hytter kan balkongerna och fönstren ha viss 
skymd sikt. Sängen kan sättas ihop till en stor eller tas isär till två enkelsängar. Det 
finns en sitthörna med soffa, skrivbord och stol i hytten. Dusch, toalett, garderober, 
tv och kassaskåp finns i alla hytter.
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