
Från Singapore till Sydney 
Australien och stora Barriärevet

Vår kryssning går från Singapore till Bali genom Indonesiens klarblå vatten fyllda av 
små öar, hoppande delfiner och storslaget läckra vyer. Vi når Australien och Darwin 
och rundar norra Queensland – ingen annanstans kan man på land komma så nära 
Stora Barriärrevet och havet och även den lummiga regnskogen.

DATUM
29 jan – 23 feb 2017 

PRIS PER PERSON
Balkonghytt
77.900:- (På förfrågan)

Utsideshytt
69.900:- (På förfrågan)

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@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

Singapore – Bali – Darwin – Barriärrevet – Sydney

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG
• Enkelhytt-/enkelrumsrumstillägg::  

Balkonghytt: 35.000:- (På förfrågan) 
Utsideshytt: 30.000:- (På förfrågan)

• Avbställningsskydd från Gouda RF: 
5 % av beloppet som skyddas

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkringen: 
1.130:- per person

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Singapore / Sydney – Stockholm/Köpenhamn i 

ekonomiklass inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 2 nätter på hotell i Singapore 4* inkl. frukost

• 1 lunch & 1 middag i Singapore

• 18 nätters kryssning i vald hyttkategori ombord Azamara Journey

• Helpension ombord, inkl. öl & vin till måltiderna

• Öl, vin & sprit i urval

• Vatten på flaska, kaffe/te & läskedrycker

• 24 timmars room-service ombord

• AzAmazing Evening: en festkväll anordnad av rederiet

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• 3 nätter på hotell i Sydney 4* inkl. frukost och sen utcheckning

• 2 luncher & 1 middag i Sydney

• Alla utflykter och transfers i Singapore & Sydney enligt program

• Lokala guider i Singapore & Sydney

Från Singapore till Sydney 
Australien och stora Barriärevet

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

DATUM
29 jan – 23 feb 2017 

PRIS PER PERSON
Balkonghytt
77.900:- (På förfrågan)

Utsideshytt
69.900:- (På förfrågan)

Observera att detta är en resa utan Club Eriks svenska färdledare



Från Singapore till Sydney 
Australien och stora Barriärevet

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

29 jan  Stockholm – Dubai  13.25 – 22.50  6h 25

30 jan  Dubai – Singapore  02.35 – 13.25  7h 10

22 feb  Sydney – Dubai  21.45 – 05.15  14h 30

23 feb  Dubai – Stockholm  08.10 – 11.55  6h 45

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

1 feb  Singapore  18.00

2 feb  Till havs  

3 feb  Till havs 

4 feb  Benoa, Bali  07.00  18.00

5 feb  Komodo, Indonesien  12.00  20.00

6 feb  Till havs 

7 feb  Till havs 

8 feb  Darwin, Australien  06.00  21.00

9 feb  Till havs 

10 feb  Till havs 

11 feb  Thursday Island, Australien    07.00   18.00

12 feb  Till havs 

13 feb  Port Douglas, Australien   07.30  23.00

14 feb  Cairns, Australien   08.00  21.00

15 feb  Townsville, Australia  09.00  19.00

16 feb  Hamilton Island, Australien  07.00 17.00

17 feb  Till havs 

18 feb  Till havs 

19 feb  Sydney, Australien   07.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 29 jan  
Avresa

Dag 2 • 30 jan  
Ankomst Singapore Vi anländer till Singapore på kvällen lokal tid. Efter bagagehämtning och immigration möts vi 

av vår lokala guide och åker till hotellet för att checka in. Vi avslutar kvällen med gemensam 
middag.

Republiken Singapore är en ö-nation och stadsstat och Sydostasiens minsta land. Här har 
man en av Asiens högsta levnadsstandarder. Singa (lejon) och pura (stad) blev en brittisk 
kronkoloni 1867 och fick officiell suveränitet 1965. Staden är belägen en grad norr om 
ekvatorn och präglas av en kulturell mångfald med kinesiska, malajiska, indiska, eurasiska och 
arabiska grupper.

Dag 3 • 31 jan 
Singapore

Efter hotellets härliga frukost checkar vi ut och gör en guidad stadstur som avslutas med lunch.  
Kvällen är er fri att spendera på egen hand.

Vi lämnar Sverige på eftermiddagen och flyger över natten till Singapore.

Dag 4 • 1 feb 
Singapore

Idag efter frukost beger vi oss ner till hamnen och vårt hem under de kommande dagarna, 
fartyget Azamara. Ombord finns flera restauranger, barer, pooler, bibliotek, spa och gym. På 
kvällarna bjuds det på varierad underhållning. Klockan 18.00 lättar vi ankar.

Dag 5-6 • 2-3 feb 
Till havs

Vi fortsätter genom Indonesiens klarblå vatten fyllda av små öar, hoppande delfiner och 
storslaget läckra vyer.



Dag 8 • 5 feb  
Komodo, Indonesien

Finns det drakar? Svaret är ja, och nu kan du säga att du sett dem med egna ögon! På den 
lilla paradisön Komodo lever dessa enorma varaner som bara finns här och är därför även 
kända som Komodovarander.  Eller på engelska Komodo Dragon. Nästan tre meter långa och 
med en vikt på över 100 kilo är det världens största ödlor och dominerar sin omgivning.

Dag 7 • 4 feb  
Bali, Indonesien

Bali har sedan länge varit ett paradis för alla smaker. Naturen, kulturen, historien, stränderna 
och surfingen är alla av världsklass. Här kan ni besöka regnskog, vulkaner, tempel eller bara 
låta er förundras av den vackra och spännande naturen. Här ordnar rederiet mängder med 
utflykter och givetvis går det även bra att på egen hand besöka ön.

Dag 9-10 • 6-7 feb 
Till havs

Under två dagar till havs fortsätter resan mot Australien.



Dag 12-13 • 9-10 feb  
Till havs

Passa på att smälta alla intryck och jämföra upplevelser med dina reskamrater. Ät en extra 
gång på din favoritrestaurant ombord eller bara njut i poolen med en läskande drink

Dag 14 • 11 feb  
Thursday Island, Aus-
tralien

Thursday Island ligger i havet utanför Australiens nordligaste punkt inte långt från Papua 
Nya Guinea.  Det en avslappnad tropisk paradisö med en stor mångfald av kulturer och 
en spännande historia. Bland annat finns här ett museum som hedrar de många pärldykare 
som omkommit genom åren i jakt på de värdefulla pärlorna som gömmer sig i musslorna på 
havsbotten.

Längst upp i norra Australien ligger Darwin, huvudstaden i Northern Territory. Det är en 
stad med stor kulturell mångfald. Runt staden har det tropiska klimatet skapat ett varierat 
och spännande landskap, med kraftig regnskog, lodräta bergväggar med brusande vattenfall, 
långa slingrande floder och en fantastisk flora och fauna. Staden har en spännande historia 
och har förstörts till grunden och byggs upp på nytt två gånger under 1900-talet. Först efter 
japanska bombningar under andra världskriget och sedan efter en stor cyklon 1974.

Dag 11 • 8 feb  
Darwin, Australien

Dag 15 • 12 feb  
Till havs

Vi fortsätter söderut längs Queenslands kust ombord vårt fartyg.

Dag 16 • 13 feb  
Port Douglas

Ingen annanstans kan man på land komma så nära revet och havet men även den intressanta 
regnskogen i nationalparken Daintree.



Dag 17 • 14 feb  
Cairns, Australien

Staden Cairns i norra Queensland är den mest populära utgångspunkten för att uppleva Stora 
barriärrevet. Cairns är en liten, ren och prydlig stad med behagligt tempo och ett stort utbud 
av restauranger och barer.

Dag 18 • 15 feb  
Townsville Australien

Townsville är vår nästa lilla stad på Australiens norra östkust. Här finns världens 
största aquarium med levande korall och ett museum med skeppsvrak. På den långa 
strandpromenaden kryllar det av kaféer och barer. Utanför Townsville ligger ön och 
nationalparken Magnetic Island med vackra stränder och ett stort varierat djurliv med vilda 
koalor som gömmer sig i träden.

Dag  19 • 16 feb 
Hamilton Island, Australien

Hamilton Island är en av de kända ”Whitsunday Islands” dit turisterna flockas för de kritvita 
stränderna, det klarblå vattnet och den fina seglingen. Vare sig ni är bröllopsresenärer, 
äventyrare eller soltörstande semesterfirare kan ni vara säkra på att de vackra omgivningarna 
imponerar.

Dag  20-21 • 17-18 feb 
Till havs

Sista två dagarna till havs seglar vi söder ut mot vårt sista stopp Sydney.



Dag 24 • 21 feb  
Sydney, Australien

Idag har vi en hel dag att spendera på egen hand i Sydney. På kvällen möts vi för en 
gemensam avslutningsmiddag.

Dag 25 • 22 feb  
Sydney, Australien

Vi behåller våra hotellrum hela dagen och kan njuta av en lång sista dag i Sydney. På kvällen 
tar vi oss tillsammans till flygplatsen för hemfärd.

Dag 22 •19 feb  
Sydney, Australien

Efter frukost checkar vi ut från fartyget och gör en stadsrundtur där vi får se Darling Harbour, 
The Rocks (som är de gamla hamnkvarteren), Sydney Harbour Bridge och även berömda 
Bondi Beach.

Efter lunch så checkar vi in på vårt hotell. Kvällen är fri för egna upptåg i Sydney.

Dag 23 • 20 feb  
Sydney, Australien

Idag efter hotellets frukost får vi uppleva ännu ett naturfenomen när vi ger oss ut på en hel-
dagstur till Blue Mountains. Vi lämnar storstaden bakom oss och besöker pittoreska bergsbyar 
och Featherdale Wildlife Park på dagens tur genom det vackra landskapet.Upplev allt som 
Blue Mountains har att erbjuda, inklusive klippformationen Three Sisters, aboriginiska skapel-
semyter och en promenad genom regnskogen.Vi äter även en gemensam lunch under turen.

Dag 26 • 23 feb  
Åter i Norden

Vi landar i Stockholm/Köpenhamn vid lunch, utvilade och fulla av nya bekantskaper, 
erfarenheter och fina minnen.



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 » 

Kryssningsfartyget Azamara Journey
Azamaras två systerfartyg Journey och Quest är lite mindre och finare 
kryssningsfartyg, så kallade ”Boutique cruise ships”. Azamara är ett helägt 
dotterbolag till norsk-amerikanska Royal Caribbean och är deras 5-stjärniga 
premiumprodukt.

Med knappt 700 gäster ombord och nästan en besättningsman på två 
gäster är stämningen på deras kryssningar familjär och servicen i världsklass.

Ombord finns flera bra restauranger, pooler, pianobar caféer och en kabaré-
lounge där gästerna bjuds på uppträdanden och intressanta föreläsningar.

Mat för alla smaker:  Här finner du ett urval av sex olika matställen, 
inklusive rumsservice. Oavsett om du är ett fan av haute cuisine eller 
husmanskost, kommer du att älska de färska ingredienserna, de noggranna 
förberedelserna, och de olika menyvalen.

Unna dig hälsa, skönhet och exotiska massagebehandlingar på spa. Prova 
akupunktur eller koppla av med yoga i solnedgången.

Fler datum att uppleva  Australien
Vår Stora Australien- och Nya Zeelandresa 19 okt – 4 nov 2017

”Lilla” Australien och Nya Zeeland 21 nov – 12 dec 2017

Jul och nyår i Australien & Nya Zeeland 16 dec 2017 – 3 jan 2018

”Lilla” Australien & Nya Zeeland 17 jan – 4 feb 2018

Vår Stora Australien & Nya Zeelandresan 23 jan – 20 feb 2018

Kryssning runt Nya Zeeland 16 – 30 mars 2018
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