
Havanna & Kubas kust
Kryssning med Clipperfartyget Star Flyer

Det är svårt att inte bli både nyfiken och fascinerad av den nästan mytiskt charmiga bilden 
av Kuba. En karibisk paradisö och ett land sprunget ur kolonialism, mångkultur och politiskt 
kaos som nu öppnar upp för att åter bjuda in omvärlden till sina palmklädda stränder, 
doftande cigarrer och läskande romdrinkar.

På gatorna 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.

Efter några nätter i Havanna går vi ombord vårt clipperfartyg Star Flyer som kombinerar 
dagens moderna komfort med svunna tiders romantiska elegans. 

Kubas kust är idealisk för segling och vi 
utforskar korallrev, exotiska byar, kolonialstäder 
från 1600-talet & obebodda stränder längs 
Kubas sydvästkust samt paradisiska Grand 
Cayman.

Club Eriks värd ingår under hela resan.

DATUM
15 – 28 januari 2018

PRIS PER PERSON

Kat. 1 / Main Deck
58.900:-

Kat. 2 / Clipper Deck
54.900:-
.

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

Havanna – Kubas sydvästkust – Cayman Island

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG

• Tillägg Enkelhytt på förfrågan

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Premium Economy på flyget 5.500:- per person

I PRISET INGÅR

• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Havanna – Stockholm/Köpenhamn inkl. idag 
kända skatter och avgifter

• 2 nätter på hotell Parque Central i Havanna inkl. frukost

• Alla utflykter i Havanna och Trinidad enligt program

• Alla transfers enligt program

• 4 luncher och 2 middagar inkl. dryck i Havanna/Cienfuegos

• 10 nätters segelkryssning ombord Star Flyer

• Helpension ombord exkl. dryck

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Dricks till chaufförer och guider

• Visum till Kuba och visumhantering

• Lojalitetsbonus på 2% av  resans pris

Havanna & Kubas kust
Kryssning med Clipperfartyget Star Flyer

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

DATUM
15 – 28 januari 2018

PRIS PER PERSON

Kat. 1 / Main Deck
58.900:-

Kat. 2 / Clipper Deck
54.900:-
.



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

17 jan Havanna, Kuba 16:00

18 jan Havanna, Kuba  19:00

19 jan Till havs

20 jan Punta Frances, Kuba 09:00 18.00

21 jan Cayo Largo, Kuba 07:30 18.00

22 jan Cayo Rico, Kuba 08:00 15:00

23 jan Georgetown, Grand Cayman 09:00 17:00

24 jan Cayman Brac, Cayman Islands 09:00 17:00

25 jan Till havs

26 jan Cienfuegos, Kuba 10:00

27 jan Cienfuegos, Kuba  10:00 

DAG FLYG TIDER FLYGTID

15 jan Stockholm – Paris 12.40 – 15.20 2 tim 40 min

15 jan Paris – Havanna 16.50 – 21.25 10 tim 35 min

27 jan Havanna – Paris 20:30 – 11.15 8 tim 45 min

28 jan Paris – Stockholm 15.10 – 17.40 2 tim 30 min

Vi flyger med Air France via Paris. Hör av er till oss om ni vill flyga i Premium Economy eller Business Class

Havanna & Kubas kust
Kryssning med Clipperfartyget Star Flyer

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



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 15 jan 
Havanna, Kuba

Dag 3 • 17 jan
Havanna, Kuba

Idag efter frukost beger vi oss en bit utanför storstaden. Idag kommer större delen av dagen 
ägnas åt den stora författaren och både Pulitzer Price- och Nobelvinnaren Ernest Hemingway.

Vi börjar dagen med ett besök i Ernest Hemingways kubanska hem Finca Vigia där han 
bland annat skrev sin klassiker ”Den gamle och havet”.  Hemingway ska även ha fått mycket 
inspiration till boken från fiskebyn Cojimar, till vilken vi fortsätter dagsturen.  

Vi äter lunch på Cafe del Oriente i Old Havana och senare på eftermiddagen checkar vi in 
på Clipperfartyget Star Flyer, vårt hem för de nästa tio dagarna.

Vi lämnar Sverige vid lunchtid 
och landar i Kubas huvudstad 
Havanna, eller La Habana 
som kubanerna säger, under 
kvällen lokal tid. Vi möts 
av vår lokala guide och 
gemensamt tar vi oss till vårt 
5* hotell Parque Central  där 
vi checkar in.

När vi fått landa lite på 
hotellet möts vi i lobbyn för 
gemensam sen middag innan 
vi får njuta av en god natts 
sömn.

Dag 2 • 16 jan 
Havanna, Kuba

Efter en härlig frukost på hotellet beger vi oss ut på en spännande och intressant heldag i 
Havanna. Med hjälp av vår guide får vi ta del av flera av gamla stans mest kända platser, stora 
som små och vi upptäcker även strandpromenaden Malecon och får uppleva den färgglada 
konsten längs gatan Callejon de Hamel.

Vi avnjuter en gemensam lunch i staden och på eftermiddagen får vi uppleva en guidad tur 
av Museo de la Revolución (Revolutionsmuseet)

Vi samlas för en gemensam middag på Casa Miglis.



Dag 4 • 18 jan 
Havanna, Kuba

Dag 6–8 • 20–22 jan
Punta Frances , Cayo 
Largo, Cayo Rico Kuba

Fartyget Star Flyer ligger kvar i Havanna hela dagen och ni har en hel dag att strosa rund i 
spännande Havanna. Kl. 19 lämnar fartyget västerut i riktning mot den kubanska skärgården.

Dag 5 • 19 jan  
Till havs – ombord 
på Star Flyer

Dag 9 • 23 jan
George Town, 
Grand Cayman

Vilken resa denna ö har varit med: Från nästan okänd ö i Karibien till en av världens största 
finans centrum baserande på så kallade ”off-shore banking”. Tax-free, duty-free, shopping, 
långa stränder, lunga vikar. Vilken blandning!

Vi seglar genom den vackra sydkubanska skärgården som utgörs av 350 öar i klarblått vatten 
som lockar till bad och snorkling.

Denna del av Kuba erbjuder långa vita sandstränder, relativt opåverkad av turism, hem till 
fåglar, sköldpaddor och leguaner och ett fåtal resorter – Karibien som det var förr!



Dag 10 • 24 jan 
Cayman Brac, 
Cayman Islands

Dag 11 • 25 jan
Till havs

Cayman Brac upptäcktes av Christopher Columbus som namngav ön och seglade vidare 
utan att veta vad som ön dolde. Bloody Bay till exempel anses vara en av världens bästa 
dykningsplatser med en vertikal vägg på ca 300 m rakt ner till havsbotten.

Dag 13 • 27 jan 
Havanna, Kuba

Vi lämnar Star Flyer på morgonen och beger oss åter till Havanna.  Vi avslutar Kuba besöket 
med en gemensam lunch och lite senare på eftermiddagen åker vi ut till flygplatsen för att 
checka in och resa tillbaka till Sverige.

Dag 14 • 28 jan
Stockholm, Sverige

Vi landar på Arlanda under eftermiddagen.

Dag 12 • 26 jan
Cienfuegos, Kuba

Idag anländer vi till kuststaden Cienfuegos som grundades av fransmännen och 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.
Vi gör en heldagsutflykt till en av Kubas mest kända stad, Trinidad. Staden är en av öns 
äldsta, grundad av spanjorerna 1513,Men guldåldern startade i mitten av 1700-talet då 
sockret från plantagerna här blev en extremt efterfrågad handelsvara. Trinidad lockar  i sin 
egenskap som i stort sett orörd 1800-talsstad med sina bilfria kullerstensgator, röda tegeltak 
och vimmel av vackra, pastellfärgade hus och palats. Stadskärnan, samt den näraliggande 
sockerplantagedalen, utsågs till världsarv 1988 av Unesco.

Efter ett kort besök på Playa Ancon återvänder vi till fartyget i Cienfuegos för en sista natt ombord.



Clipperfartyget Star Flyer

Star Clipper & Star Flyer

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

Star Clipper och Star Flyer – de sanna Clipperfartygen som speglar sina stolta arv i varje tum av dess polerade mässing och 
glänsande metall. Stig ombord på ett unikt fartyg och upplev traditioner från det förflutna som går hand i hand med dagens 
bekvämligheter.  

Star Clipper och Star Flyer är ett moderna kryssningsfartyg på alla sätt, de har skapats för passagerare som älskar lyx men även 
traditioner och romantik från den legendariska eran av segelfartyg. Clipperfartygen är båda 360 fot långa och för  bästa komfort 
tar tar bara 170 gäster.

Teknisk data
Tonnage: 2,298
Längd: 360 fot
Beam: 50 fot
Draft: 18.5 fot
Seglingsyta: 36,000 kvadratfot
Masthöjd:  226 fot
Personal:      72
Passagerarkapacitet: 170
Master:             4 Master, 16 Segel

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!
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