
Drömkryssning runt Hawaii
– Oahu, Maui, Hawaii & Kauai –

Kryssa runt Hawaiis öar och upplev så mycket mer av paradiset!

Vi börjar resan i Honolulu med tre nätter på hotell på den världskända stranden 
Waikkiki. Självklart har vi rum med fantastisk havsutsikt! Under sju nätter kryssar vi 
sedan med Norwegian Cruise Line och får uppleva fyra av Hawaiis största och mest 
populära öar. Vi är bland annat två dagar på kändisarnas favorit Maui och vi kryssar 
givetvis runt den ändlöst spektakulära Na pali-kusten på ön Kauai. Vi spenderar två 
nätter i Los Angeles på vägen hem.

DATUM
Varje vecka året runt! 
 

PRIS PER PERSON

Prisexempel i balkonghytt
57.900:-

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
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Drömkryssning runt Hawaii
Oahu, Maui, Hawaii & Kauai

TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: 29.900:- (Dubbelrum/Balkonghytt)

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkringen 650:- per person

• Business Class på flyget på förfrågan

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm – Honolulu / Honolulu – Los Angeles – Stockholm inkl. alla 

idag kända skatter och avgifter

• 3 nätter på hotell i Honolulu, Waikkiki Beach med balkong med havsutsikt, 
inkl. frukost

• 7 nätters kryssning ombord NCL Pride of America, del i balkonghytt

• Helpension ombord fartyget, inkl. dryckespaket

• Hamnavgifter, skatter ombord

• Obligatorisk dricks ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• 2 nätter på hotell i Los Angeles, inkl. frukost

• Alla transfers till och från hotell, hamn, flygplatser

• 2 % lojalitetsbonus från Club Eriks

DATUM
Varje vecka året runt
 

PRIS PER PERSON

Prisexempel i balkonghytt
57.900:-

Observera att detta är en resa utan Club Eriks svenska färdledning



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

Dag 1 Stockholm - Los Angeles 09.50 – 13.15 11h 25
Dag 1 Los Angeles - Honolulu 19.00 - 21.45 5h 45
Dag 11 Honolulu - Los Angeles 12.00 - 19.30 5h 30 
Dag 13 Los Angeles - Stockholm 14.15 - 10.10+1 10.55

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 
   

Dag 4 Honolulu, Oahu  19.00

Dag 5 Kahului, Maui 08.00

Dag 6 Kahului, Maui  18.00

Dag 7 Hilo, Hawaii 08.00 18.00

Dag 8 Kona, Hawaii 07.00 17.30

Dag 9 Nawiliwili, Kauai 10.00

Dag 10 Nawiliwili, Kauai  14.00

Dag 11 Honolulu, Oahu 07.00 

Drömkryssning runt Hawaii
Oahu, Maui, Hawaii & Kauai



DAGSPROGRAM

Dag 1  
Flyg till Hawaii

Dag 2  
Honolulu

God morgon! Idag har ni en fri dag i Honolulu.

Dag 3 
Honolulu

Dagen är fri för egna upptåg i Honolulu med omnejd.

Dag 4  
Honolulu

Idag på morgonen lämnar vi Sverige och samma kväll lokal tid landar vi i Honolulu på ön 
Oahu på Hawaii. Alla öar i ögruppen Hawaii har sin egen personlighet – men på Oahu 
finns lite av allt. Det är inte den största av ögruppens bebodda öar, men här finns både 
delstatshuvudstaden Honolulu, berömda Waikiki Beach och Pearl Harbor. Vi möts av vår 
lokala representant och tar oss till vårt hotell för att checka in

Idag efter frukost checkar vi ut från hotellet och tar oss till hamnen där vi kliver på vårt hem 
den kommande veckan – rederiet Norwegian Cruise Lines kryssningsfartyg Pride of America. 
Ombord kan vi njuta av lunch och ta del av fartygets alla faciliteter.

Fartyget har flera restauranger, barer, spa, gym, och mängder av aktiviteter. På kvällarna bjuds 
underhållning i den stora teatern. Klockan 19.00 lättar vi ankar och färden runt Hawaii tar sin 
spännande början.



Dag 6    
Kahului, Maui

På Maui spenderar vi två hela dagar vilket ger utrymme för flera härliga utflykter.

Dag 5  
Kahului, Maui

Vårt första kryssningstopp gör vi i den lilla staden Kahului på ön Maui. Mauis världskända 
stränder lockar mängder med turister varje år för snorkling, surf eller lata dagar vid 
vattenbrynet.

Öns södra del domineras i inlandet av Haleakala, den drygt 3 000 meter höga vulkankratern 
med bilväg hela vägen upp till toppen, vidunderlig utsikt och vandringsleder kors och tvärs 
genom månlandskapet. På sluttningarna betar kor och hästar, och har man tur träffar man på 
en paniolo – en hawaiiansk cowboy.

Dag 7    
Hilo, Hawaii

Den största ön i ögruppen heter också Hawaii men kallas för Big Island. Här möts vi av ett 
dramatiskt landskap med snöpudrade vulkantoppar, tropisk regnskog, grönskande färgglada 
växter och ljusblått hav vid palmklädda stränder.

Det fullt aktiva vulkanområdet på södra delen av ön är en nationalpark med vulkanen Kilauea 
i centrum. Här kan man gå på vandring i de ökenliknande lavalandskapen – men det gäller 
att ta det försiktigt mellan de glödheta lavaströmmarna.

Den grönskande staden Hilo har flera välbevarade historiska byggnader och är ett vackert 
exempel på Hawaiis unika arkitektur.



Dag  11  
Honolulu – Los Angeles

På morgonen är vi åter i Honolulu och vi kliver av vårt fartyg för den här gången. Vi åker 
gemensamt till flygplatsen för vidare färd till Los Angeles, dit vi anländer på kvällen lokal tid. 
Vi tar oss till vårt hotell i Santa Monica.

Dag 8   
Kona, Hawaii

I Kona på Big Islands soldränkta västkust finns några av Hawaiis mest intressanta 
historiska platser. Det var här som Captain Cook klev iland och senare blev dödad av 
lokalbefolkningen. Här finns även kända kaffeplantager och vidsträckta fruktträdgårdar med 
Macadamianötter.

Dag 9  
Nawiliwili, Kaua

Hawaiis nordligaste och äldsta ö har smeknamnet ”The Garden Island” och förtjänar det 
verkligen. Är du på jakt efter äventyr i vildmarken är Kaui ön för dig. Mängder av filmer har 
spelats in här, bland annat ”Jurassic Park”. Hit åker lokalbefolkningen själva för att få uppleva 
det vackra landskapet.

Nawiliwili har fått sitt namn efter det speciella Wiliwili-trädet som växer här. Staden är 
utgångspunkten för spännande utflykter på ön.

Dag 10 
Nawiliwili, Kaua

Ytterligare en dag på Kauai ger möjlighet till flera utflykter på ön.

Dag 12 
Los Angeles

Denna dag i Los Angeles börjar med en härlig frukost på hotellet.

Dagen kan sedan ägnas åt egna upptäckter i till exempel det glamourösa Beverly Hills, 
spännande Venice Beach eller kändistäta Hollywood.

Dag 13 
Los Angeles – hemresa

Vi njuter av hotellets frukost och packar i lugn och ro ihop vårt sista, innan det är dags att 
bege oss till flygplatsen för hemfärd.

Dag 14 
Åter i Norden

Idag på förmiddagen landar vi i Stockholm igen. Utvilade och fulla av nya härliga resminnen, 
upplevelser och goda bekantskaper.



Kryssningsfartyget Pride of America
Aloha! Kom ombord på 
kryssningsfartyget Pride of 
America för det bästa sättet 
att kryssa bland Hawaiis öar. 
Från det ögonblick du kliver 
in i Capitol Atrium, med sin 
skyhöga glaskupol i Tiffany-stil 
och den magnifika trappan, vet 
du att detta är ett spektakulärt 
kryssningsfartyg.

Pride of America har 19 
matställen och 10 barer och 
lounger, rymliga hytter, många 
med privata balkonger – 
perfekt för valskådning, se 
vulkanen Kilauea eller ta in den 
dramatiska utsikten över Na 
Pali-kusten.

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

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