
Östersjökryssning i sommar från Stockholm 
till Helsingfors, Riga, Tallinn & St Petersburg 

För första gången någonsin genomför vi en sommarkryssning med vårt favoritrederi 
Celebrity Cruises på Östersjön. Det är Celebrity Silhouette med sitt generösa soldäck, sina 
sköna balkonghytter, fantastiska måltider, internationella underhållning och med en service i 
världsklass. Dessutom ingår deras mycket uppskattade dryckespaket med ett urval av öl, vin, 
drinkar, vatten på flaska, läsk, juicer och specialkaffe. Värdet av dryckespaketet betyder nu 
ännu mera med tanke på den höga $-kursen.

Som kund hos Club Eriks* erbjuds ni denna härliga sommarkryssning för 
17 900:- per person, givet att ni bokar innan den 16 december. I detta pris ingår:

• Sju nätter ombord på Celebrity Silhouette
• Del i balkonghytt på däck nio
• Helpension inkl. roomservice (06-23)
• Classic dryckespaket
• En middag i en av specialrestaurangerna
• Skatter, avgifter & dricks
• Värd från Club Eriks som finns med under hela kryssningen
• Resans pris är bonusgrundande. Ni erhåller 2 % i lojalitetsbonus, ett värdebevis ni får efter hemkomst

*Som kund hos oss på Club Eriks har ni också möjlighet att boka med era vänner, även om de aldrig 
tidigare har rest med oss. Finns inte era vänner i vårt kundregister får ni dessutom en flaska Taittinger 
Champagne som tack för hjälpen.

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

Stockholm – Helsingfors – St. Petersburg – Tallin - Riga

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
29 jun – 6 jul 2017

PRIS PER PERSON

Boka innan 16 december
till Club Eriks 
specialpris 17 900:-
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TILLÄGG
• Enkelhytt: På förfrågan

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring: 325:- per person

I PRISET INGÅR
• Sju nätter ombord på Celebrity Silhouette

• Del i balkonghytt på däck nio

• Helpension inkl. roomservice (06-23)

• Classic dryckespaket

• En middag i en av specialrestaurangerna

• Skatter, avgifter & dricks

• Värd från Club Eriks som finns med under hela kryssningen

• Resans pris är bonusgrundande. Ni erhåller 2 % i lojalitetsbonus,  
ett värdebevis ni får efter hemkomst

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

29 jun Stockholm, Sverige En natt i Stockholm

30 jun Stockholm, Sverige  17.00

1 jul Helsingfors. Finland 11.30 18.00

2 jul St. Petersburg, Ryssland 07.00 18.00

3 jul Tallinn, Estland 08.00 17.00

4 jul Riga, Lettland 11.30 20.00

5 jul Skön dag till havs

6 jul Stockholm, Sverige  07.00 

Östersjökryssning i sommar från Stockholm till 
Helsingfors, Tallinn, Riga & St. Petersburg

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

DATUM
29 jun – 6 jul 2017

PRIS PER PERSON

Boka innan 16 december
till Club Eriks 
specialpris 17 900:-

OBS Visum Ryssland!
Om man bokar någon av rederiets utflykter i St. Petersburg, 
så ingår ett turistvisum för just den turen. Vill man kliva iland på 
egen hand måste man själv söka visum.



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 29 jun 
Ombordstigning, Stockholm

Dag 3 • 1 jul  
Helsingfors, Finland

Idag befinner vi oss i den vackra kulturstaden Helsingfors, en exotisk stad med influenser 
ifrån såväl Sverige och Ryssland som den hetare kontinenten. Här blandas museum och 
konstutställningar med modern design och det senaste modet. Besök den vackra Storkyrkan 
eller Havis Amanda-statyn på Salutorget, två av Helsingfors främsta symboler, eller strosa runt 
på stadens populära torgmarknad Kauppatori.

Gör en utflykt till pittoreska Borgå (Porvoo), Finlands näst äldsta stad vars charm inspirerat 
konstnärer i århundraden, eller slå dig bara ned på en av Helsingfors många blomstrande 
uteserveringar och njut av en kopp rykande hett kaffe medan du beskådar folklivet.

Vårt kryssningsfartyg Celebrity 
Silhouette utgår ifrån Stockholm. 
Vi stiger ombord och stannar i 
Stockholm över natten. 

Passa på att besöka något av 
Stockholms intressanta museum 
och ta en tur i Gamla Stan som 
är fyllt av fina affärer, caféer, 
restauranger och kungliga slottet.

Dag 2 • 30 jun 
Avresa från Stockholm

Vi lämnar hamnen kl.17:00 för att tillsammans segla ut på vårt äventyr.

På vårt kryssningsfartyg bor vi i balkonghytt på däck nio. Helpension inklusive room service 
(06–23) och Classic dryckespaket ingår.



Dag 5 • 3 jul
Tallinn, Estland

Tallinn är storstaden med gångavstånd till allt. Stora shoppinggallerior och små personliga 
butiker, förstklassiga restauranger och mysiga caféer, konst och kultur, i Tallinn hittar vi en salig 
blandning av det mesta.

En imponerande ringmur omger den gamla och välbevarade stadsdelen som byggdes på 
1100-talet, och idag finns den med på UNESCO:s världsarvslista.

Strosa längs med charmiga kullerstensgator och vindlande gränder, upplev de många vackra 
byggnaderna, och njut av stadens medeltida charm och lokalbefolkningens välkomnande 
leenden.

Dag 4 • 2  jul    
St. Petersburg, Ryssland

St. Petersburg är en lysande stad där glamour och överflöd möter den ryska vardagen. 
En stad av kontraster som trots allt andas förhoppning; vacker, inbjudande och själfull.

Här skrev en gång i tiden författaren Dostojevskij sina minnesvärda verk, Pavlov drillade sina 
hundar och Tjajkovskij komponerade musikaliska underverk.

När Peter den Store grundlade staden sneglade han åt väst, och han skapade en stad där vi 
skandinaver känner oss hemma, med kanaler, långsmala distrikt och ståtliga byggnader.

Paradgatan Nevskij Prospekt kantas av pampig arkitektur och kulturell rikedom, passa på att 
besöka granna kyrkor och katedraler, njut av en god lunch på något av de många caféerna 
eller besök det stora varuhuset Gostinij Dvor.



Dag 7 • 5 jul 
Till havs

Dag 6 • 4 jul   
Riga, Lettland

Den största av de baltiska städerna stoltserar med överdådig skönhet, tidlös elegans och 
en spännande blandning av gammalt och nytt, öst och väst. I vackra gamla stan kan ni 
flanera längs med kullerstensgatorna och torgen med dess mysiga restauranger och härliga 
shopping.

Dag 8 •   6 jul
Stockholm, Sverige

Tidig morgon anländer vi till Stockholm, utvilade och fulla av nya upplevelser 
och goda bekantskaper.

Idag spenderar vi dagen till havs så passa på att njuta av faciliteterna ombord Serenade of 
the Seas. Unna er ett besök i champagnebaren eller njut av en behandling i spa-avdelningen.



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.
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