
Den ultimata Kubakryssningen 
med lyxkryssaren Oceania Insignia

Kryssning med eleganta kryssningsfartyget Oceania Insignia från Miami till de 
natursköna paradisvattnen i Karibien med spännande och intressanta stopp på 
Kuba, Jamaica och Bahamas.

Övernattningsstopp i både Havanna och Santiago på Kuba ger gott om tid att 
utforska och uppleva exotiska Kuba. En kryssning med Oceania är bland det bästa 
ni kan göra. Service, mat och god dryck i absolut världsklass. Fartygen är små och 
genuina med en familjär atmosfär ombord.

DATUM
13 – 25 november 2017 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt med fönster
44.900:-
Concierge Balkonghytt
53.900:-
Penthouse Svit
64.900:-

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

Miami – Havanna - Cienfuegos - Santiago de Cuba - Port Antonio, Bahamas - Miami

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Peter Schellerer
peter.schellerer@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt med fönster: 28.000:-

• Enkelhyttstillägg Balkonghytt: 36.000:-

• Enkelhyttstillägg Penthouse Svit: 46.000:-

• Avbeställningsskydd från Gouda-RF 5% av beloppet

• ERV:s reseförsäkring, komplement till hemförsäkring: 610:- per person

I PRISET INGÅR
• Flyg  Stockholm/Köpenhamn– Miami t/r inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell 4* i Miami, inkl frukost

• 10 nätters kryssning ombord Oceania Insignia, del i dubbelhytt i vald kategori

• Helpension ombord inkl. dryckespaket ”House Select” (öl, vin & champagne till 
lunch & middag)

• Internet ombord

• 24 h room service ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och obligatorisk dricks ombord

• Alla transfers mellan hotell, flygplatser och fartyg enligt program

• Visum till Kuba

• Club Eriks svenska färdledning

• Lojalitetsbonus på 2% av resans pris

Den ultimata Kubakryssningen 
med lyxkryssaren Oceania Insignia

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

DATUM
13 – 25 november 2017 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt med fönster
44.900:-
Concierge Balkonghytt
53.900:-
Penthouse Svit
64.900:-



Den ultimata Kubakryssningen 
med lyxkryssaren Oceania Insignia

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

13 nov Stockholm – Frankfurt 06.50 - 09.05 2h 15

13 nov Frankfurt – Miami 10.20 - 14.55 10h 35

24 nov Miami – Frankfurt 17.00 - 07.50 +1 8h 50

25 nov Frankfurt - Stockholm 10.30 - 12.35 2h 05

Kontakta oss om du vill resa från en annan avreseort eller uppgradera till Premium Economy alternativ Busines

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG  

14 nov Miami – Florida, USA  17.00

15 nov Havanna, Kuba 08.00

16 nov Havanna, Kuba  19.00

17 nov Till havs

18 nov Cienfuegos, Cuba 08.00 18.00

19 nov Santiago de Cuba 13.00

20 nov Santiago de Cuba  22.00

21 nov Port Antonio, Jamaica 08.00 

22 nov Till havs

23 nov Nassau, Bahamas 08.00 18.00

24 nov Miami – Florida, USA 07.00 



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 13 nov  
Avresa till Miami

Dag 2 • 14 nov  
Miami, Florida

Idag efter 
hotellets härliga 
frukost kliver vi 
ombord fartyget 
Oceania Insignia.

Dag 3 • 15 nov  
Havanna, Kuba

Kuba är en stor ö med många olika ansikten. Fartfyllda huvudstaden Havanna är ett och den 
ändlöst vackra landsbyggden ett annat. På gatorna i Havanna färdas människorna fortfarande 
i de klassiska Amerikanska 50-talsbilarna, i de kolonialklädda gränderna tränas unga stolta 
boxare i den sena kvällen ekar salsamusiken och passionerade par rör sig till de snabba 
rytmerna. Strosa längs strandpromenaden Malecon där barnen svalkar sig vågornas stänk och 
upplev den färgglada konsten längs gatan Callejon de Hamel.

Författaren och både Pulitzer Price- och Nobelvinnaren Ernest Hemingway som länge bodde 
i Havanna har präglat staden på många sätt med sina kända skrifter.

Utaför storsatden brus möter färgglada växter och fåglar, vattenfall, tobaksplantage och djungel.

Idag på morgonen lämnar vi den sena hösten i Sverige för värme, ljus och lyx i Miami och 
Västindien. I Miami möts vi av vår lokala representant för färd till vårt hotell och en god natts 
sömn. För er som vill ut i Miamis kända nattliv finns alla möjligheter.



Dag 5 •  17 nov  
Till havs

En heldag spenderar vi till havs i de klarblå karibiska paradisvattnen. Passa på att koppla av 
och njut av alla fina faciliteter som erbjuds ombord. Pool, bubbelpooler, restauranger, caféer, 
casino, spa och gym är bara ett axplock av utbudet som finns att tillgå.

Dag 6 •  18 nov  
Cienfuegos, Kuba

Idag fortsätter vi resan med stopp på Kubas vackra landsbyggd. Idag ska vi till kuststaden 
Cienfuegos som kallas La Perla del Sur – Söderns pärla. Ett centrum för socker-, kaffe- och 
tobakhandeln sen tidig 1800-talet finns det historiska stadscentrum med på världsarvslistan 
p.g.a. stadens neoklassiska arkitektur.

Dag 4 • 16 nov  
Havanna, Kuba

Två dagar i Havanna ger gott om tid att uppleva staden.

Dag 7 •  19 nov  
Santiago de Cuba

Vackert inklämd mellan 
bergskedjan Sierra 
Maesta och turkos-
blå karibiska havet är 
Santiago Kubas näst 
största stad och ett 
kulturellt centrum. 
En stor del av Kubas 
blomstrande musikscen 
har sitt ursprung här. 
Även historisk har 
staden varit av vikt. 
Poeten och folkhjälten 
José Martí är född och 
begraven här och Fidel 
Castros revolution tog 
fart här på 50-talet.



Sista dagen till havs. Njut av den kravlösa tillvaron ombord, att bara vara är underbart.Dag 10 • 22 nov  
Till havs

Ö-staten Bahamas består av ett pärlband av paradisöar utanför Floridas sydvästra kust. 
Huvudstaden Nassau har kvar mycket av den vacker viktorianska arkitetturer och ståtliga 
katedraler från tiden då kända pirater som Svartskägg härjade i dessa vatten.

Dag 11 • 23 nov  
Nassau, Bahamas

Idag anländer vi Miami och tar oss till flygplatsen för hemfärd.Dag 12 • 24 nov  
Miami, Florida

Idag landar vi åter i Norden, utvilade och fulla av nya erfarenheter och nya goda 
bekantskaper.

Dag 13 • 25 nov  
Åter i Norden

Dag 8 •  20 nov  
Santiago de Cuba

Två dagar även i Santiago och mycket tid att upptäcka och uppleva.

Dag 9 •  21 nov  
Port Antoio, Jamaica

Jamaicas östra kust med regnskog, gröna berg och fantastiska vita stränder med lugnt klarblått 
vatten. Utforska nationalparken Blue and John Crow Mountains och svalka er vid de potlande 
vattenfallen Reach Falls.



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

Kryssningsfartyget Oceania Insignia
Kryssningsfartyget Oceania Insignia har genomgått en flera 
miljoner dollars omvandling för att skapa ett så gott som nytt 
fartyg som är både elegant och charmigt.

Däcket lyser i finaste teak tillsammans med anpassat sten och 
kakel. Fartygets lounger, sviter och hytter är alla lyxiga med neo-
klassisk inredning. Insignia erbjuder all lyx du kan förvänta dig 
ombord ett av Oceanias fartyg.

Här finns fyra unika restauranger.  Njut också av fartygets gym och 
spa som är i världsklass. Fartyget har också åtta lounger och barer, 
ett kasino och 342 påkostade sviter där nästan 70 % har privata 
verandor.

Med bara 684 gäster blir du bortskämd av den 400 
professionellt utbildade europeiska personalen.
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