
Havanna, Kuba & Västindien
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 och åter bjuder in omvärlden till 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, och i 
den sena kvällen ekar salsamusiken och passionerade par rör sig till de snabba rytmerna.

Efter tre nätter i Havanna beger vi oss mot kuststaden Cienfuegos där vi går ombord vårt 
Clipperfartyg Star Flyer, som kombinerar dagens moderna komfort med svunna tiders 
romantiska elegans.

Med detta ståtliga fartyg kryssar vi 
runt bland vackra exotiska öar som 
bjuder på paradisliknande miljöer 
och vi gör strandhugg på spännande 
platser. På kvällarna äter vi goda 
middagar under en stjärnklar himmel 
och lyssnar till havet som brusar i 
fjärran.

Club Eriks värd ingår under hela resan.

DATUM
24 januari  – 11 februari 2018

PRIS PER PERSON

Kat. 1 / Main Deck
72.500:-

Kat. 2 / Clipper Deck
67.500:-
.

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/Kuba - Jamaica - Jungfruöarna - St. Barts - St. Maartens

Club Eriks noga utvalda upplevelser

mailto:peter.schellerer%40cluberiks.se?subject=Club%20Eriks%20kryssning%20runt%20Kuba%20februari%202017
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TILLÄGG

• Tillägg Enkelhytt kat. 2  16.500:-

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Premium Economy på flyget 5.500:- per person

I PRISET INGÅR

• Club Eriks värd

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

• 3 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

• Visum till Kuba och visumhantering

• 14 nätters segelkryssning ombord Star Flyer

• Helpension ombord exkl. dryck

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Rundtur St. Maarten inkl. lunch

• Dricks till chaufförer och guider

• Lojalitetsbonus på 2% av resans pris

Havanna, Kuba & Västindien med
Clipperfartyget Star Flyer

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

DATUM
24 januari  – 11 februari 2018

PRIS PER PERSON

Kat. 1 / Main Deck
72.500:-

Kat. 2 / Clipper Deck
67.500:-
.
.



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

27 jan Cienfuegos, Kuba

28 jan Cienfuegos, Kuba  20:00

29 jan Till havs

30 jan Montego Bay, Jamaica 09:00 17:00

31 jan Port Antonio, Jamaica 10:00 19:00

1 feb Till havs

2 feb Till havs

3 feb Santo Domingo, Dom. Republiken 09:00 18:00

4 feb Till havs

5 feb Till havs

6 feb White Bay, Jost van Dyke 10:00 16:00

6 feb Soper´s Hole, Tortola 17:00

7 feb Soper´s Hole, Tortola  06:30

7 feb Gorda Sound, Virgin Gorda 10:00 16:00

8 feb Road Bay, Anguilla 10:00 17:00

9 feb Gustavia, St. Barts 10:00 22:00

10 feb Philipsburg, St. Maarten 07:00 

DAG FLYG TIDER FLYGTID

24 jan Stockholm – Paris 06.20 - 09.05 2 tim 45 min

24 jan Paris – Havanna 13.50 - 18.10 10 tim 20 min

10 feb St. Maarten – Paris 16.50 - 06.05 8 tim 15 min

11 feb Paris – Stockholm 09.15 - 11.45 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, Kuba & Västindien med
Clipperfartyget Star Flyer



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 24 jan 
Havanna, Kuba

Dag 3 • 26 jan
Havanna, Kuba

Idag efter frukost beger vi oss en bit utanför storstaden för att ägna förmiddagen 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 ha fått mycket inspiration till boken 
från fiskebyn Cojimar, till vilken vi fortsätter turen. Efter en gemensam lunch tillbaka i Havanna 
tar vi en promenad med vår guide längs strandpromenaden Malecon och får uppleva den 
färgglada konsten längs gatan Callejon de Hamel.

På kvällen samlas vi för en gemensam middag på Casa Miglis.

Vi lämnar Sverige och landar i Kubas huvudstad Havanna, eller La Habana som kubanerna 
själva säger, på kvällen lokal tid. Vi möts av vår lokala guide och gemensamt tar vi oss till vårt 
femstjärniga (kubansk standard) hotell, Hotel Parque Central, där vi checkar in. När vi fått 
landa lite på hotellet möts vi i lobbyn för gemensam middag, innan vi får njuta av en god 
natts sömn.

Dag 2 • 25 jan 
Havanna, Kuba

Efter en härlig frukost på hotellet beger vi oss ut på en spännande och intressant heldag 
i Havanna. Hotel Parque Central är mycket centralt beläget med gångavstånd till gamla 
Havanna och idag kommer vår guide visa oss flera av Gamla Stans mest kända platser, stora 
som små. Vi avnjuter en gemensam lunch i staden och på eftermiddagen får vi uppleva en 
guidad tur av Museo de la Revolución (Revolutionsmuseet).  
Kvällen är ledig för egna aktiviteter.



Dag 4 • 27 jan
Cienfuegos, Kuba

Efter frukost idag fortsätter vi resan på Kubas vackra landsbygd. Först gör vi ett stopp i Guam 
vid Playa Giron, som var en av landstigningsplatserna vid den för amerikanerna misslyckade 
Grisbuktinvasionen 1961, och besöker ett museum tillägnat den kubanska segern över 
”Yankee Imperialism”.  

Vidare reser vi till kuststaden Cienfuegos som grundades av fransmännen och kallas La Perla 
del Sur – Söderns pärla. Staden har varit ett centrum för socker-, kaffe- och tobakshandeln 
sedan tidigt 1800-tal och det historiska stadscentrumet finns med på världsarvslistan tack 
vare stadens neoklassiska arkitektur. Vi äter lunch på Palacio del Valle.

Dag 6 • 29 jan
Till havs

Dag 5 • 28 jan  
Cienfuegos/utflykt till 
Trinidad, Kuba

Sov ut och njut av fartygets alla faciliteter under en heldag till havs.

Idag gör vi en utflykt till staden Trinidad som utsågs till världsarv 1988 av Unesco. Vi tar en 
gemensam promenad runt Plaza Mayor, stadens centrum med kullerstensklädda gator bland 
världsarvsmärkta kolonialhus, och vi äter en gemensam lunch på Playa Ancon. Staden är en 
av öns äldsta, grundad av spanjorerna 1513, och en viktig handelshamn sedan 1600-talet. I 
mitten av 1700-talet, då sockret från plantagerna här blev en extremt efterfrågad handelsva-
ra, ansågs dessutom staden som en av Kubas allra rikaste. ”Sockerboomen” medförde att 
tusentals slavar från Afrika fördes till Trinidad och guldåldern stod sig i över hundra år.

På eftermiddagen seglar vi iväg mot Jamaica.

Dag 7 • 30 jan
Montego Bay, Jamaica

Mo´Bay, som den kallas bland lokalbefolkningen, är en mycket fartfylld och populär 
semesterort på Jamaica. Här hittar ni eleganta restauranger, spännande butiker och sagolika 
stränder. I Montego kan ni fynda bland smycken, klockor och presentartiklar. Den bästa 
taxfreeshoppingen i staden finns i områdena City Centre och Half Moon Shopping Village.

I hamnen väntar segelfartyget Star Flyer, för ombordstigning cirka kl. 17:00. Vi sover på 
fartyget i natt men har ytterligare en dag på oss att upptäcka Kuba, innan vi sätter segel mot 
Jamaica.



Dag 8 • 31 jan
Port Antonio, 
Jamaica

Port Antonio ligger på Jamaicas nordkust och var tidigare en betydande exporthamn för 
bananer. Under 1920-talet blev denna hamnstad en populär mötesplats bland USA:s 
filmstjärnor och här njöt de av lata dagar på Winnifred Beachs vita stränder bland vajande 
palmer. Denna strand är fortfarande mycket populär och är väl värd ett besök. Om du inte 
vill ligga på stranden kan vi rekommendera att strosa längs med West och Market Street. Här 
kan du inhandla souvenirer och lokalproducerat hantverk.

Dag 9 – 10 • 1 – 2 feb
Till havs

I två dagar befinner vi oss till havs. Ta ett dopp i fartygets pool, beställ en exotisk drink och ta 
dig tid att smälta alla de intryck som de senaste dagarna bjudit på.

Dag 11 • 3 feb 
Santo Domingo, 
Dominikanska Republiken

Dag 12 – 13 • 4 – 5 feb
Till havs

Santo Domingo räknas som Amerikas äldsta stad då den grundades redan 1496. Här 
rekommenderar vi ett besök i den gamla stadsdelen, även kallad Ciudad Colonial, som 
stoltserar med sina ståtliga spanska byggnader och vackra torg. I Ciudad Colonial finns de mest 
populära sevärdheterna såsom familjen Columbus hus, spanjorernas regeringsbyggnad, Casa 
Reales, fortet och katedralen. Längs med gågatan Calle el Conde hittar du butiker, caféer och 
gatuförsäljare. Vid Parque Colón ligger Boutique del Fumador som är känd för sitt enorma 
utbud av cigarrer. Dominikanska republiken är numera både störst och bäst på rökverken.

Dag 14 • 6 feb
Jost van Dyke & Tortola, 
Brittiska Jungfruöarna

Under förmiddagen ankommer vi till Jost van Dyke, som en gång var ett gömställe för en 
holländsk pirat med samma namn. Jost van Dyke är en av de mindre Jungfruöarna och på 
dess södra del hittar vi The White Bay som erbjuder vita sandstränder och turkosblått vatten. 
Förutom ett fantastiskt strandliv finns här en mängd mysiga barer, caféer och restauranger och vi 
rekommenderar ett besök på den legendariska hamnbaren Foxys.

Efter en kort segling från Jost van Dyke ankommer vi till ön Tortola, som också tillhör de brittiska 
Jungfruöarna. Vi lägger till i den pittoreska staden Soper´s Hole och här stannar vi över natten. 
I Soper´s Hole marina finns många legendariska barer och restauranger där besökande seglare 
håller till. Stämningen är livlig och sjörövarhistorierna är många.

Passa på att njuta av alla faciliteter som står till buds ombord, nu när vi har två dagar till havs.



Dag 15 • 7 feb 
Virgin Gorda, Brittiska
Jungfruöarna

Tidigt på morgonen lättar vi ankar från Soper´s Hole och seglar vidare mot Virgin Gorda. 
Ön sägs ha upptäckts av Christopher Columbus 1493 och ska då ha döpts till ”den tjocka 
ljungfrun”. Med sina 20 kvadratkilometer räknas denna som en av de större Jungfruöarna 
och de cirka 3 500 människor som bor här livnär sig i första hand på turism. Virgin Gorda 
erbjuder vackra stränder, stigar och naturområden och i strandområdet Baths kan man 
beskåda fascinerade klippformationer. Under eftermid-dagen lättar vi ankar för att bege oss 
mot Road Bay och ön Anguilla.

Dag 18 • 10 feb 
Philipsburg, 
St. Maartens

Vi anländer Philipsburg på morgonen och efter frukost beger vi oss på en kort sightseeing 
med gemensam lunch. Härefter är det dags att bege sig mot flygplatsen för att resa tillbaka 
till Sverige.

Dag 17 • 9 feb 
Gustavia, St. Barts

St. Barthélemy, eller St. Barts som den kallas, är en fransk ö känd för sina lyxiga resorts och 
hotell som lockar de rika och berömda. Ön upptäcktes av Christopher Columbus och 
döptes efter hans bror Bartolomeo. Mest intressant är kanske att ön varit en svensk koloni 
mellan 1784 – 1878. Staden Gustavia är döpt efter Gustav III och fler svenska namn och 
lämningar finns fortfarande på ön. De tre liljorna i öns vapen representerar Frankrike, och de 
tre kronorna representerar Sverige.

Dag 16 • 8 feb 
Road Bay, Anguilla

Namnet Anguilla härstammar från ordet ål och enligt sägen tyckte Columbus att denna långa 
flacka ö med vita stränder påminde om en böljande ål- därav namnet. Ön har varit brittisk sedan 
1650 och här kan man njuta av de paradisiska stränderna, paddla kajak, vindsurfa eller vandra.

Dag 19 • 11 feb
Ankomst Sverige

Planbyte i Paris under morgonen och sen är vi tillbaka i Sverige igen vid lunchtid.
Tack för denna gång!



Hotell

HAVANNA  
Hotel Parque Central Havana ***** (kubansk standard)

Neptuno e/ Prado y Zulueta, Habana Vieja, Ciudad de la Habana, Cuba

Telefon: +53.7.860.6627

Hotellets webbplats ››

Clipperfartyget Star Flyer
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

http://www.hotelparquecentral-cuba.com/


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!

Lojalitetsbonus är ett av skälen...
Från den 1 januari har vi en lojalitetsbonus på 2 procent. Det gäller på alla paketerade reseupplevelser som du 
köper hos oss – men även på alla övriga kryssningspaket, om du vill resa på egen hand. Gäller alla upplevelser med 
avresa från den 1 januari 2017.

Det här är ett av de 15 skälen för att välja Club Eriks – när du vill uppleva det bästa i världen!

Här på hemsidan kan du också läsa om alla 15 skäl ››
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