Club Eriks noga utvalda upplevelser

Kryssning från Abu Dhabi till Singapore
via Oman, Indien & Sri Lanka
Dubai – Abu Dhabi – Indien – Sri Lanka – Thailand – Singapore
Följ med på en härligt varm och solig kryssning där vi får uppleva många färgstarka
och spännande platser utan att behöva packa upp väskan mer än en gång.

DATUM
12 – 31 jan 2018

Vi kryssar under 15 nätter från Abu Dhabi och Dubai i Förenade Arabemiraten till
Oman, Indien, Sri Lanka, Thailand och avslutar i Singapore. Det mest bekväma, säkra
och lyxiga sätt ni kan uppleva dessa exotiska platser på!

PRIS PER PERSON
Utsideshytt 49.900:Balkonghytt 56.900:Sky Suite 77.900:-

Projektledare
Peter Schellerer
peter.schellerer@cluberiks.se
08-20 55 00

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

I PRISET INGÅR

Kryssning från Abu Dhabi till Singapore
via Oman, Indien & Sri Lanka

•

Club Eriks färdledare

•

Flyg Stockholm – Dubai // Singapore – Stockholm inkl. idag kända
skatter & avgifter

•

2 nätter på hotell 4* i Dubai, inkl. frukost

•

Sightseeing i Dubai med lunch

•

15 nätters kryssning ombord Celebrity Constellation

•

Helpension ombord exkl. dryck

•

24 timmars roomservice ombord (kostnadsfritt mellan 05.00 -23.00)

•

Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

•

Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

•

Visum för Indien

•

2 nätter på hotell 4* i Singapore inkl. frukost

•

Sightseeing i Singapore med lunch inkl. dryck

•

Middag i Singapore inkl. dryck

•

Alla transfers enligt program

•

Lojalitetsbonus på 2% av resans pris

DATUM
12 – 31 jan 2018
PRIS PER PERSON
Utsideshytt 49.900:Balkonghytt 56.900:Sky Suite 77.900:-

TILLÄGG
•

Tillägg Enkelhytt: 20.500:- (utsideshytt) 26.500:- (balkonghytt)

•

Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

•

Semesterförsäkring ERV 780:- per person

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

Kryssning från Abu Dhabi till Singapore
via Oman, Indien & Sri Lanka

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG

FLYG

TIDER

FLYGTID

12 jan

Stockholm - Dubai

13.35 - 22.55

6h 30

31 jan

Singapore - Dubai

01.20 - 04.30

7h 10

31 jan

Dubai - Stockholm

08.10 - 11.55

6h 45

Vi flyger med Emirates Airlines. Hör gärna av er till oss om ni är intresserade av att flyga i Business Class.

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG

HAMN

ANKOMST

14 jan

Abu Dhabi		

18.00

15 jan

Dubai

07.00

16.00

16 jan

Muscat, Oman

12:00

20:00

17 jan

Till havs

18 jan

Till havs

19 jan

Mumbai, Indien

06.00

18.30

20 jan

Mormugao, Indien

10.00

21.00

21 jan

Mangalore, Indien

09.00

18.00

22 jan

Cochin, Indien

08.30

18.00

23 jan

Till havs

24 jan

Colombo, Sri Lanka

07.00

18.00

25 jan

Till havs

26 jan

Till havs

27 jan

Phuket, Thailand

11.00

21.00

28 jan

Till havs

29 jan

Singapore

07.00

AVGÅNG

DAGSPROGRAM
Dag 1 • 12 jan
Avresa till Dubai

Vi reser från Stockholm mitt på dagen och kommer till Dubai på kvällen lokal tid. Vi tar oss
gemensamt till vårt hotell för en god natts sömn.

Dag 2 • 13 jan
Dubai

Efter en stärkande frukost kommer lokalguiden och möter upp i hotellobbyn. Ni börjar dagen
med en sightseeingtur av denna otroliga stad. Vi besöker utsiktsplattformen At The Top på
124:e våningen av Burj Kalifa, med 828 m är den världens högsta skyskrapa. Efter en gemensam
lunch återvänder ni till hotellet under sena eftermiddagen. Passa på att slappna av vid
hotellpoolen eller gå en shoppingrunda. Kvällen är ledig för egna upptäckter.

Dag 3 • 14 jan
Abu Dhabi

Idag på morgonen checkar vi ut från hotellet och beger oss till grann-emiratet Abu Dhabi,
Förenade Arabemiratens huvudstad och hem för den kungliga familjen. Det som en gång
var en fiske- och pärlodlingsby har utvecklats till en av de rikaste städerna i världen och idag
imponeras besökaren av en magnifik skyline, shopping i världsklass, ett Formula 1-race och
snart ett eget Guggenheim- och ett Louvre-museum. Dessutom finns här den Stora Moskén,
ett arkitektoniskt mästerverk i vitaste marmor.

Vi gör en snabb rundtur i staden innan vi kliver ombord vårt hem de kommande 15 nätterna
– kryssningsfartyget Celebrity Constellation.

Dag 4 • 15 jan
Dubai

Idag anländer fartyget till Dubai och vi får ett andra besök i staden. För er som vill stanna
ombord har fartyget ofta bra erbjudanden på spa-behandlingar när de flesta gästerna är i land.

Dag 5 • 16 jan
Muscat, Oman

Under dagen anlöper vi Muscat, Omans fantastiska huvudstad, en hamnstad känd redan i
antika Grekland. Perser, ottomaner och portugiser har under tidens lopp kontrollerat denna
viktiga handelsplats och än idag domineras Muscats hamninlopp av två fort, Al-Mirani och
Al Jalali, från 1600-talet. Missa inte att besöka en traditionell souk som ännu idag är en viktig
mötesplats och ett socialt centrum för den omanska befolkningen.

Dag 6 • 17 jan
Till havs

Under två dagar färdas nu vårt fartyg till havs över Indiska Oceanien mot Indien. Njut av
fartygets alla faciliteter, restauranger och barer. Träna i gymmet och ta en läskande drink vid
poolen på soldäck.

Dag 7 • 18 jan
Till havs

Dag 8 • 19 jan
Mumbai, Indien

Mytomspunna Mumbai, tidigare Bombay, är Indiens största stad. Här finns allt och lite till.
Längs havspromenaden ligger fina restauranger och mysiga barer av hög klass. I Bollywood
som sprutar ut de enormt populära indiska filmerna med färgglada sång- och dansnummer
finns möjlighet för västerlänningar att få en roll som statist.

Dag 9 • 20 jan
Goa, Indien

I delstaten Goa som länge var
en portugisisk koloni ser man
sig lite som indier och mycket
som Goaner. Faktum är att hela
delstaten är som en lättare
version av Indien. Här finns
den underbara maten men inte
lika stark, religion och kultur
men inte alls lika påtaglig och
förståelsen för västerlänningar
och engelska språket är stort.
Även hippiekulturen som rotades
här på 70-talet är påtaglig med
yogaklasser och meditation på
stranden och en tillbakalutad
tillvaro med fokus på fred och liv.

Dag 10 • 21 jan
New Mangalore, Indien

En myllrande indisk stad med närhet till lugna, avkopplande stränder gör Mangalore eller
Mangaluru som den även heter, till en stad med två ansikten.

Dag 11 • 22 jan
Cochin, Indien

Gröna Kerala på Indiens södra spets kallar
sig själva för Guds eget land. Faktum är
att den vackra naturen och floderna som
slingrar sig genom det gröna landskapet där
kryddhandeln var som störst för några hundra
år sedan verkligen är himmelskt vackert.
Staden Cochin som kallas Arabiska havets
drottning är en av världens vackraste
naturhamnar. Här kan ni promenera i
solnedgången och besöka kyrkan St. Francis
där upptäckaren Vasco da Gama ligger
begravd.

Dag 12 • 23 jan
Till havs

Vi njuter av ännu en dag till havs.

Dag 13 • 24 jan
Colombo, Sri Lanka

Sri Lankas huvudstad
är en livlig asiatisk
metropol med
Tuk-tuks, marknader,
tempel och gröna
parker. Belägen
precis vid havet
finns här en vacker
strandpromenad
där nyförälskade
unga singalesiska
par vandrar i
solnedgången.

Dag 14–15 • 25–26 jan
Till havs

Två sköna dagar till havas.

Dag 16 • 27 jan
Phuket, Thailand

Ön Phuket lockar varje år
mängder med turister från alla
världens hörn och i synnerhet från
Sverige tack vare sitt sköna väder,
klarblå vatten och stora utbud av
billig shopping och bra mat. Passa
gärna på att göra en vacker båttur
till någon av paradisöarna utanför
Phuket eller besök turistområdena
i Patong för shopping.

Dag 17 • 28 jan
Till havs

Vi kopplar av på vårt fina kryssningsfartyg.

Dag 18 • 29 jan
Singapore

Singapore blir resans sista hamn. Republiken Singapore är en ö-nation och stadsstat och
Sydostasiens minsta land. Här har man en av Asiens högsta levnadsstandarder. Singa (lejon) och
pura (stad) blev en brittisk kronkoloni
1867 och fick officiell suveränitet 1965.
Staden är belägen en grad norr om
ekvatorn och präglas av en kulturell
mångfald med kinesiska, malajiska, indiska,
eurasiska och arabiska grupper.
Vi lämnar fartyget på morgonen och
upptäcker staden med en guidad
sightseeingtur som avslutas med lunch.
Efter lunchen checkar vi in på vårt hotell.

Dag 19 • 30 jan
Singapore

Idag får vi ytterligare en dag där vi kan utforska staden på egen hand i lugn och ro. På kvällen
möts vi åter för en gemensam avslutningsmiddag. Vi har ordnat en sen check-out från hotellet
kl. 20.00 och sen beger vi oss till flygplatsen för hemfärd.

Dag 20 • 31 jan
Åter i Sverige

Vi landar i Stockholm igen. Utvilade och fulla av spännade erfarenheter och nya goda
bekantskaper.

Kryssningsfartyget Celebrity Constellation
Putsad marmor, vackra träslag och stora glaspartier är utmärkande för
fartygen i Milleniumklassen. De är teknologiskt avancerade och har en
fantastisk spa-avdelning och ett välutrustat gym. Ett härligt poolområde
och solarium ligger på ”Resort Deck”.
Det finns barer för alla smaker, champagne eller martini?
Möjligheter till nöjen är oändliga, här finns bio- och teatersalong med
varierande underhållning och casino.
Maten ombord är utsökt och vinkällaren välfylld.
Milleniumklassens fyra fartyg har nyligen renoverats för att få fler av
Solsticefartygens moderna restauranger och spa-faciliteter.
Hytterna är ca 16 kvm stora och har utsikt mot havet. Balkinghytterna
har en balkong på ca 4 kvm med två stolar och ett bord. Dusch, wc,
garderob, tv och kassaskåp finns i alla hytter. Fartygen har sviter från 23
kvm upp till 133 kvm.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!
Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här »
Du kommer då till hemsidanoch där klickar du på knappen

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

