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Sydamerika: Argentina – Brasilien – Uruguay

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Ta chansen att få uppleva ”the greatest show on earth” – den omtalade 
karnevalen i Rio de Janeiro!

Följ med oss på vår kryssning med Celebrity Cruises som tar oss längs Sydamerikas 
östkust från Buenos Aires, till Rio de Janeiro och tillbaka. Upplev ett tillbakalutat strandliv 
bland vajande palmer, sjudande storstadspuls i Sydamerikas största stad Sao Paulo och 
framförallt – karnevalsyran i Rio.

Sätt guldkant på vintern med denna färgsprakande kryssning.
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TILLÄGG
• Avbeställningsskydd Gouda 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring, tillägg till hemförsäkring ERV 850:- pp

• Enkelhyttstillägg på förfrågan

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Buenos Aires – Stockholm inkl. alla idag kända skatter 
och avgifter

• 1 natt på hotell 5* i Buenos Aires, del i dubbelrum, inkl. frukost

• Utflykter enligt program i Buenos Aires

• 3 luncher och 1 middag i Buenos Aires

• All transfer enligt program

• Biljett till karnevalen i Rio

• Sightseeing i Rio, inkl. lunch

• 14 nätters kryssning ombord Celebrity Infinity, del i dubbelhytt

• Helpension ombord, inkl. Classic dryckespaket

• Roomservice mellan kl 06:00 – 23:00

• Tillgång till fartygets högklassiga fitnesscenter

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks

Färgsprakande kryssning i Sydamerika 
med karnevalen i Rio de Janeiro

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.
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Färgsprakande kryssning i Sydamerika 
med karnevalen i Rio de Janeiro

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

02 feb Arlanda - Frankfurt 18.40 - 20.45 2 h 5 min

02 feb Frankfurt - Buenos Aires 22.05 - 07.50 (3 feb) 13 h 45 min

18 feb Buenos Aires - Frankfurt 18.05 - 11.20 (19feb) 13 h 15 min

19 feb Frankfurt - Arlanda 13.20 - 15.30 2 h 10 min

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

04 feb Buenos Aires, Argentina

05 feb Buenos Aires, Argentina  17.00

06 feb Till havs

07 feb Till havs

08 feb Santos (Sao Paulo) Brasilien 09.00 19.00

09 feb Ilhabela, Brasilien 08.00 17.00

10 feb Buzios, Brasilien 07.00 22.00

11 feb Rio De Janeiro, Brasilien 07.00

12 feb Rio De Janeiro, Brasilien

13 feb Rio De Janeiro, Brasilien  18.00

14 feb Till havs

15 feb Till havs

16 feb Punta Del Este, Uruguay 08.00 22.00

17 feb Montevideo, Uruguay 07.00 16.30

18 feb Buenos Aires, Argentina 05.00 



DAGSPROGRAM

2 - 3 feb 
Buenos Aires, Argentina

3 feb  
Buenos Aires, Argentina

Tidig eftermiddag åker vi på en stadsrundtur.

Buenos Aires är en modern och dynamisk stad som trots detta har lyckats behålla sin charm 
och gamla traditioner. Vi får se 9 juli avenyn, Obelisken och Plaza de Mayo, och vi besöker 
den traditionella stadsdelen San Telmo med sina kullerstenar och kolonial arkitektur. 

Vi får också besöka den färgglada stadsdelen La Boca innan turen fortsätter till det glamorösa 
Recoleta, Buenos Aires Beverly Hills, där gräddan av Buenos Aires invånare bor. Här finns 
kyrkogården med samma namn, där berömdheter som Evita Peron ligger begravd. 

Rundturen avlutas på en av Buenos Aires mest populära tangorestauranger där vi får uppleva 
god mat och en klassisk tangoshow

Vårt flyg lämnar Stockholm Arlanda på kvällen, för att landa i Buenos Aires nästa morgon.

På flygplatsen möts vi av vår lokalguide och därefter åker vi direkt till vårt 5* hotell i 
Buenos Aires för att checka in. Under förmiddagen har ni tid till att packa upp och göra er 
hemmastadda på hotellet.



5 feb
Buenos Aires, Argentina

Idag får ni möjlighet att på egen hand upptäcka Buenos Aires, innan det är dags för avfärd 
med Celebrity Infinity och vår resa längs Sydamerikanska kusten.

4 feb 
Buenos Aires, Argentina

Denna dag ägnas åt ”gaucho-kulturen”, det vill säga Argentinas motsvarighet till amerikanska 
cowboys. Vi lämnar storstaden bakom oss och åker till en estancia (en stor ranch) som ligger 
i området Campana nära staden Los Cardeles. På estancian blir vi serverade en typisk 
Argentinsk måltid – Criolla.

Senare på eftermiddagen åker vi till fartyget där det är dags att checka in, och på kvällen äter 
vi middag ombord på fartyget.

6 – 7  feb 
Till havs

Dessa dagar befinner vi oss till havs på väg mot Sao Paulo och vi har chans att till fullo njuta av 
alla de faciliteter som erbjuds ombord på vårt fartyg.



8 feb 
Sao Paulo (Santos), 
Brasilien

På förmiddagen ankommer vi till Santos, Sao Paulo.

Denna stadens moderna rytm och industriella puls är hela tiden på max, men samtidigt finns 
en fascinerande kulturell mångfald som bara kan upplevas på plats. Som hela Latinamerikas 
ledande stad har Sao Paulo allt att erbjuda: ett nattliv i toppklass, fina restauranger, muséer, 
underbara stränder och mycket mer.

9 feb
Ilhabela, Brasilien

På denna gröna och bergiga ö finner man orörda stränder, där de flesta endast nås med 
båt, och regnskogar. Ilhabela är känt för att ha de bästa räkorna i Brasilien och även tonfisk är 
väldigt populärt här.

10 feb
Buzios Brasilien

Buzios är en av Brasiliens mest charmerande strandstäder som erbjuder förstklassig shopping, 
restauranger, flotta stränder och ett närmast obegränsat urval av vattenaktiviteter. Utnyttja 
tiden till att strosa på de många kullerstensgatorna. Från att ha varit en liten fiskeby har Buzios 
nu blivit en exklusiv strand- och baddestination.

11 – 13 feb
Rio De Janeiro, Brasilien

Äntligen är det dags att uppleva karnevalen i Rio som även kallas the ”biggest show on earth”. 
Som åskådare är det helt omöjligt att inte låta sig dras med av den fantastiska stämningen 
som råder överallt i staden under dessa dagar. Inne på sambastadion Sambádromo går det 
spektakulära karnevalståget av stapeln, där sambaskolorna tävlar mot varandra om att bli 
”A Campeã do Carnaval”.



14 – 15 feb 
Till havs

Vi har nu två härliga heldagar till havs. Njut av den kravlösa tillvaron ombord.

Sydamerikas St. Tropez, Punta del Este, är värd för dagens stopp. Denna lekplats för 
Sydamerikas jetset är känd för sina härliga stränder, sina trendiga klubbar och lyxiga butiker 
men det finns en väldigt enkel anledning till att staden blivit så populär – den är helt enkelt 
väldigt gemytlig och trevlig. Läget, precis där Rio de la Platas varma vatten möter Atlantens 
svalare böljor, är oslagbart. Under vintern är befolkningen inte större än ca 10 000, men på 
sommaren mer än femtiofaldigas den!

16 feb 
Punta Del Este, Uruguay

Staden ligger vid Rio de la Platas mynning och har långa härliga sandstränder längs 
kuststräckan. Det är en promenadvänlig stad vars hjärta är den gamla delen av staden, 
Ciudad Vieja, som präglas av den spanska kolonialtiden.

17 feb 
Montevideo, Uruguay

Tidig morgon lägger vi åter till i Buenos Aires och efter en god frukost ombord är det dags 
att vinka adjö till Infinity för denna gång. Vi ska idag besöka de norra delarna av Buenos 
Aires. Först kommer vi till San Isidro, en stadsdel med koloniala och aristokratiska drag. 
Därefter fortsätter vi till Tigre, där många ”portenos” (Buenos Aires-bor) har sommarhus och 
där yachtklubbarna avlöser varandra längs vattnet. Vi gör en båttur i deltat som skapas av 
Paranafloden och njuter av det lugna tempot utanför storstaden. Turen avslutas med lunch 
och därefter är det dags att åka mot flygplatsen för att resa tillbaka till Sverige.

18 feb
Buenos Aires, Argentina

Under eftermiddagen är vi åter tillbaka på svensk mark, rik på upplevelser och trevliga 
bekantskaper. Tack för denna gång!

19 feb
Hemkomst

Förutom karnevalen är Rio också 
känd för sina sju mil stränder, samt 
Kristusstatyn högst uppe på Corcovad. 
Ta en promenad längs med Ipanema 
och Copacabana, och stanna till och 
njut av en kall drink på något av de 
caféer som ligger längs med stränderna. 

Vi rekommenderar också en tur med 
linbanan upp till Sockertoppen (Pão 
de Açúcar) där man får en fantastisk vy 
över denna häftiga storstad.

forts.  11 – 13 feb
Rio De Janeiro, Brasilien



Tel: 08 – 20 55 00 
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan
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Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vill du boka den här upplevelsen på vår hemsida 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!

Kryssningsfartyget Celebrity Infinity
Celebrity – Millennium, Constellation, Summit & Infinity
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.

HOTEL EMPERADOR
Av. del Libertador 420, C1001 ABR Buenos Aires, Argentina.
Telefon: +54 11 4131-4000 • Hotellets webbplats ››

Hotellet ligger nära den kända 
Avenida 9 de Julio i det eleganta 
området Recoleta, med shopping-
möjligheter, museum och restau-
ranger på gångavstånd. Hotellet har 
en trevlig trädgård, inomhuspool, 
gym & restaurang. Klassificering 5*.

Hotell
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