
Baste resenar 
Det ar var forhoppning att ni har haft en harlig kryssning och att era forvantningar 
har uppfyllts. Det ar dock viktigt for oss att fa ta del av era synpunkter (bade ris och 
ros) sa att vi kan forbattra var service och vara arrangemang. 
Darfor ber vi er att avsatta nagra minuter for att ta stallning till fragorna nedan. 
Ni kan svara helt anonymt men far naturligtvis garna underteckna med namn och 
pasta var forfrankerade blankett till Club Eriks. Vi tackar pa forhand for er medverkan! 

Deltog i foljande upplevelse: ,1 maff/t-<:usfe.n OC.h (f-a/,'en5ko, 

Pa.;-; 0 i,- vn�d A -;;a mara
Namn: _ __,_....._.� J 

Datum�;/ q- ::j fr 6 ,26 l b 

Hur tick ni information om upplevelsen: 

� SvD D Vykort D Nyhetsmail 

D bvrig press: _____________________ _ 

D Vanner, i sa fall vem? _ __________________ _ 

Foljande viii vi poangtera i form av ris och ros, forbattringsforslag, tips och ideer: 

FI Y 7r e s an c,� kcyss for�enaJ ov,pioq, /2,gµ, Zuk 
�s{-y CIL-tb �ti t<5, 

. Nasta gang skulle vi garna vilja uppleva: 

Utvarderin5 av kryssna. .. gen och Club Eriks: 
Ska Ian ar, - 5 dar, = Daligt och 5 = Varldsklass 

Bokningstillfallet 
Hur tycker ni att vart bemotande i samband med 
bokningen av upplevelsen var? 

Club Eriks arrangemang fore och/eller efter kryssningen 
Hur val fungerade tagresan/flygresan? fcf-re kvys':J 
Hur val fungerade transfern? 

Vaci tycker ni om vara hotellval? 

Hur val overensstamde hotellrummet med er forvantan? 

Vaci tycker ni om hotel lets frukost? 

Hur upplever ni vara restaurangval? 

Hur val overensstamde utflykterna med era forvantningar? 

Hur bra var vistelsen som helhet? 

Kryssningen 

Hur fungerade incheckningen till fartyget? 

Hur val overensstamde hytten med er forvantan? 

Vaci tyckte ni om maltidsbuffeerna under kryssningen? 

Vaci tyckte ni om de serverade maltiderna 
under kryssningen? 

Vaci tyckte ni om rederiets utflykter i de olika hamnarna? 

Hur var vaderforhallandena under resan? 

Hur upplevde ni Club Eriks fardledning? 

Anser ni att upplevelsen varit prisvard? 

Motsvarade upplevelsen som helhet era forvantningar? 

Skulle ni rekommendera era vanner att delta 
i ett Club Eriks arrangemang? 
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Tack for er medverkan! Tomas Jonsson, VD Club Eriks 














