
Drömkryssning med Oceania
Panamakanalen • Centralamerika • Hawaii

En 22 dagar lång drömkryssning som tar 
oss från Miami genom Panamakanalen, upp 
längs den centralamerikanska västkusten 
med en fantastiskt avslutning på Hawaii där 
vi bor kvar och får uppleva flera av öarna.

DATUM
5 jan – 5 feb 2017

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Concierge Balkonghytt
129.000:-
Penthouse Suite
149.000:-

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

Miami – Cayman Island – Colombia – Panamakanalen – Costa Rica – Nicaragua
Guatemala – Mexiko – Hawaii – Los Angeles

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Andrea Rosso
andrea.rosso@cluberiks.se
08-20 55 00

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
mailto:andrea.rosso%40cluberiks.se?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=1YaVakkxs_8


TILLÄGG
• Avbeställningsskydd Gouda 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring, tillägg till hemförsäkring ERV

• Enkelhyttstillägg på förfrågan

I PRISET INGÅR
• Club Eriks färdledare

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Miami // Maui – Los Angeles     
– Stockholm/Köpenhamn inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell 4* i Miami, inkl. frukost

• City tur Miami

• 22 nätters kryssning ombord Oceania Insigina, del i dubbelhytt

• Helpension ombord inkl. House Select dryckespaket

• 24 h room-service ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

•  Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• 2 nätter på hotell 4* i Honolulu

• 3 nätter på hotell 4* på Maui

• 2 nätter på hotell 4* i Los Angeles

• Inrikesflyg Oahu – Maui inkl. alla idag kända skatter och avgifter

• City tur i Honolulu

• Heldagstur östra Maui inkl. lunch

• Snorklingtur på Maui inkl. lunch

• Citytur Los Angeles

• Alla transfers mellan hotell, flygplatser och fartyg enligt program

Kryssning i Centralamerika
från Miami till Hawaii genom Panamakanalen

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

DATUM
5 jan – 5 feb 2017

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Concierge Balkonghytt
129.000:-
Penthouse Suite
149.000:-



Kryssning i Centralamerika
från Miami till Hawaii genom Panamakanalen

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

6 jan Miami   

7 jan Till havs

8 jan George Town, Cayman Island 10.00 18.00

9 jan Till havs    

10 jan Cartagena, Columbia 07.00 14.00

11 jan Kryssning genom Panamakanalen    

12 jan Golfito, Costa Rica 13.00 20.00

13 jan Puntarenas, Costa Rica 07.00 16.00

14 jan Corinto Nicaragua 10.00 18.00

15 jan Puerto Quetzal, Guatemala 09.00 19.00

16 jan Till havs    

17 jan Acapulco, Mexiko 08.00 17.00

18 jan Till havs   

19 jan Cabo San Lucas, Mexiko 08.00 16.00

20 jan Till havs

21 jan San Diego, USA 10.00 20.00

22 jan Till havs  

23 jan Till havs  

24 jan Till havs  

25 jan Till havs  

26 jan Till havs  

27 jan Hilo, Hawaii 08.00 17.00

28 jan Honolulu 08.00  

DAG FLYG TIDER FLYGTID

5 jan Stockholm – Köpenhamn 06.15 – 07.25 1h 10

5 jan Köpenhamn – Miami 09.15 – 13.55  10h 40

2 feb Maui – Los Angeles 14.00 - 21.15 5h 15 

4 feb Los Angeles – Stockholm 14.15 – 10.10 10h 55



DAGSPROGRAM
Dag 1 • 5 jan  
Avresa till Miami

Dag 2 • 6 jan 
Miami
Omborstigning

Vi checkar ut på morgonen från hotellet och  gör en guidad Miami-tur innan vi åker till 
hamnen och går ombord fartyget Oceania Insignia.

Insignia är ett mindre, mer gemytligt, elegant och charmigt fartyg som erbjuder all lyx du kan 
förvänta dig ombord ett av dessa högkvalitativa fartyg. Hon har fyra unika restauranger, ett 
gym och spa i världsklass, åtta salonger och barer och ett kasino.

Vårt flyg lämnar Stockholm på morgonen, för att landa i Miami under eftermiddagen lokal 
tid. På flygplatsen blir vi mötta av vår svenska lokalguide och vi åker direkt till vårt hotell i 
Miami. Eftermiddagen och kvällen har vi till eget förfogande, passa på att sova ikapp lite eller 
upptäck Miami Beach.

Dag 3 • 7 jan  
Till havs

Idag spenderar vi dagen till havs då vårt fartyg färdas söderut i det karibiskt klarblå vattnen.  
Passa på att luta er tillbaka på soldäck eller i lugnet på er egen balkong.



Dag 4 • 8 jan
George Town, 
Grand Cayman

Idag anländer vi till Caymanöarnas huvudstad George Town, lokaliserad på den största och 
mest utvecklade ön Grand Cayman. Ta en promenad längs den vackra hamnen, upptäck 
de många små butikerna som säljer allt ifrån diamanter och märkeskläder till souvenirer och 
lagrad fyllig rom. Passa på att prova den berömda Tortuga Rum Cake, en saftig delikatess 
som påminner om gyllene sockerkaka bakad med aromatisk rom och krispiga valnötter.

En annan mycket uppskattad tur är Stingray City. Stingray City är världens kanske mest 
berömda grunda dykningsplats. Här kan du stå på knä på den mjuka sanden omgiven av 
vackra stingrockor, och vi får möjlighet att både kela med och mata de vänliga djuren, en 
fantastisk upplevelse!

Dag 6 • 10 jan 
Cartagena, Colombia

Den pittoreska staden Cartagena i Colombia lockar med salsamusik, pirathistoria och en mix 
av elegans och dekadens. Innanför stadens murar möts vi av typisk pastellfärgad kolonial-
arkitektur, vindlande gränder och romantiska katedraler. Njut av äkta colombiansk kaffe på 
en av de charmiga uteserveringarna, låt dig förtrollas av smyckebutikernas vackra smaragder 
eller shoppa gediget läderhantverk. Den gamla delen av Cartagena utsågs år 1984 till 
Colombias första världsarv av UNESCO, och en promenad genom staden känns verkligen 
som en resa genom tid och rum.

Dag 5 • 9 jan  
Till havs

Vi fortsätter resan mot den Sydamerikanska kontinenten och vårt nästa land, Colombia.



Dag 7 • 11 jan 
Genom Panamakanalen

Idag ger vi oss in i Panamakanalen. Konstruktionen är bland de största och svåraste 
ingenjörsprojekt som någonsin genomförts. Kanalen har ett mycket stort inflytande på  
sjöfarten, eftersom fartyg inte längre behöver fara den långa och vådliga resan via Kap 
Horn, Sydamerikas sydspets. De första idéerna till en kanal i Panama framfördes i mitten av 

1500-talet, men det första försöket att 
konstruera en kanal skedde år 1880 
under franskt ledarskap.

Efter att försöket fullständigt kollapsat, 
blev arbetet fullbordat av USA och 
kanalen kunde öppnas år 1914. 
Den 77 kilometer långa kanalen 
består av två konstgjorda sjöar, flera 
konstgjorda kanaler och tre grupper 
av slussar. Efter 12 timmars passage 
genom mästerverket har vi bytt ut 
Karibiska havet mot Stilla havet.

Dag 8 • 12 jan
Golfito, Costa Rica

Golfito ligger i lugn havsvik med vackra stränder omgiven av nationalparker och vacker 
grönskande regnskog.

Dag 9 • 13 jan
Puntarenas, Costa Rica

Caldera är hamnen som servar semesterstaden Puntarenas på Costa Ricas västkust. Hit 
kommer huvudstadsborna från San José på semester och den livliga staden myllrar av 
restauranger, caféer och shoppingställen.

Costa Rica är ett relativt litet land men är ett av världens mest ekologiskt variationsrika.  
Landet som betyder just ”den rika kusten” tar upp ungefär 0,3 % av jordens yta men vi kan 
hitta ungefär 5 % av jordens alla växt- och djurarter här.

Från Puntarenas kan man göra spännande turer till både regnskog, vulkaner och kaffeplantager. 
Paddla kajak på floder, vandra i djungeln eller shoppa vackra souvenirer längs stränderna.

Dag 10 • 14 jan
Corinto, Nicaragua

Corinto är Nicaraguas största hamn. De flesta som går i land här väljer att besöka staden Leon 
med sin vackra kolonialarkitektur och rika historia.



Dag 11 • 15 jan
Puerto Quetza, 
Guatemala

Ytterligare ett land i Mellanamerika att 
uppleva är Guatemala. Puerto Quetzal 
är landets största hamnstad och porten 
in till många av landets vackraste och 
mest fascinerande sevärdheter. 

Norrut ligger stora plantager av kaffe 
och socker med utsikt över sjön Atitlan 
och de många vulkanerna i området. 
En annan trevlig tur är till landets gamla 
kolonialhuvudstad La Antigua. 

Denna charmiga stad ligger högt 
över havet och är världsarvslistad av 
UNESCO.

Dag 12 • 16 jan
Till havs

Vi fortsätter resan och kryssningen norrut längs den centralmerikanska västkusten.

Dag 13 • 17 jan
Acapulco, Mexiko

Acapulco ”Pearl of the Pacific” är en av Mexikos mest berömda semesterorter och har varit så 
i årtionden. Den hänförande utsikten över den naturliga hamnen och de vackra stränderna, 
men kanske framför allt det vilda partylivet har gjort staden omtalad som kändisarnas favorit 
sedan 50-talet.

Dag 14 • 18 jan
Till havs

Njut hela dagen ombord fartyget medan vi långsamt tar oss norrut till vår nästa Mexikanska 
destination. Njut på soldäck eller i den svala skuggan med god drink och en bra bok.

Dag 15 • 19 jan
Cabo San Lucas, Mexiko

Dag 16 • 20 jan
Till havs

Mot San Diego.

På spetsen av långa Baja California, med en av världens vackraste kustlinjer, ligger 
semesterorten Cabo San Lucas. Detta är stoppet för den som älskar härliga stränder och varmt 
soligt väder. Snorkla, simma och njut i värmen med en paraplydrink.



Dag 17 • 21 jan
San Diego, USA

San Diego ligger längst ner i USA:s sydvästra hörn, precis norr om den Mexikanska gränsen. 
San Diego är en stor miljonstad men det soldränkta läget precis vid havet ger en avslappnad 
känsla. Det spanska kolonialarvet och den stora latinamerikanska befolkningen sätter sin 
prägel på staden, precis som surfare, vinodlare och de många turister som kommer hit för att 
besöka San Diego Zoo eller Sea World vilket gör staden till en mångkulturell pärla.

Dag 18–22 • 22–26 jan
Till havs

Nu är det dags att vinka adjö till det amerikanska fastlandet då vi sätter kurs ut i Stilla havet 
mot Hawaiis paradisöar. Fem heldagar till havs innebär ett gyllene tillfälle att verkligen varva 
ned och göra precis det du känner för. Unna dig en avkopplande behandling i fartygets 
lyxiga spa, ät en god lunch med nyfunna vänner och låt dig underhållas av någon av de 
medryckande showerna som hålls ombord.

Dag 23 • 27 jan
Hilo, Hawaii

Den största ön i ögruppen heter också Hawaii men 
kallas för Big Island. Här möts ni av ett dramatiskt 
landskap med snöpudrade vulkantoppar, tropisk 
regnskog, grönskande färdglada växter och 
ljusblått hav vid palmklädda stränder.

Det fullt aktiva vulkanområdet på södra delen 
av ön är en nationalpark med vulkanen Kilauea 
i centrum. Här kan man gå på vandring i de 
ökenliknande lavalandskapen – men det 
gäller att ta det försiktigt mellan de glödheta 
lavaströmmarna.

Den grönskande staden Hilo har flera välbevarade historiska byggnader och är ett vackert 
exempel på Hawaiis unika arkitektur.

Dag 24 • 28 jan
Ankomst Honolulu

Idag kliver vi av fartyget i Honolulu och innan vi checkar in på vårt hotell så bekantar vi oss 
med staden.

Alla öar i ögruppen Hawaii har sin egen personlighet – men 
på Oahu finns lite av allt.

Det är inte den största av ögruppens bebodda öar, men här 
finns både delstatshuvudstaden Honolulu, berömda Waikiki 
Beach och Pearl Harbor.



Dag 25 • 29 jan
Honolulu, Oahu, Hawaii

En hel dag att njuta av 
Honolulus stränder.

Dag 26 • 30 jan
Maui, Hawaii

Idag reser vi vidare till nästa ö i ögruppen. Maui. Mauis världskända stränder lockar mängder 
med turister varje år för snorkling, surf eller lata dagar vid vattenbrynet.

Inland domineras öns södra del av Haleakala, den drygt 3 000 meter höga vulkankratern 
med bilväg hela vägen upp till toppen, vidunderlig utsikt och vandringsleder kors och tvärs 
genom månlandskapet. På sluttningarna betar kor och hästar, och har man tur träffar man på 
en paniolo – en hawaiiansk cowboy.

Dag 27 • 31 jan
Maui, Hawaii

Idag har vi en heldagstur och upplever magiska landskapet längs Hana-Highway.

The Hana Highway, sägs vara en av de vackraste i världen med sina 600 kurvor och 54 broar. 
Från torra sydkusten till regnskogsliknande grönska med allt från gummiträd till ingefärsbuskar. 
Ett sceniskt äventyr som får dig att tappa hakan.

Dag 29 • 2 feb
Avresa till Los Angeles

Idag flyger vi till Los Angeles där vi landar sent på kvällen lokal tid.

Dag 30 • 3 feb
Los Angeles

Idag efter hotellets frukost gör vi en halvdagstur med guide i staden. Eftermiddagen är fri för 
egna upptåg i staden.

Dag 31 • 4 feb
Hemresa

Idag reser vi vidare hem till Sverige med direktflyg.

Dag 32 • 5 feb
Åter i Norden

Vi landar på förmiddagen i Stockholm. Utvilade och fulla av nya spännande erfarenheter och 
nya goda bekanstskaper.

Dag 28 • 1 feb
Maui, Hawaii

Efter gårdagens äventyr på östra Maui så skall vi idag göra en katamarantur ut till lilla 
halvmåne-ön Molokini (utanför Maui) och snorkla – jätteklart vatten och mycket fisk ger en 
underbar upplevelse under vattnet.

Eftermiddagen blir fri för egna aktiviteter.



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!

Kryssningsfartyget Oceania Insignia
Kryssningsfartyget Oceania Insignia har genomgått en flera 
miljoner dollars omvandling för att skapa ett så gott som nytt fartyg 
som är både elegant och charmigt.

Däcket lyser i finaste teak tillsammans med anpassat sten och kakel. 
Fartygets lounger, sviter och hytter är alla lyxiga med neo-klassisk 
inredning. Insignia erbjuder all lyx du kan förvänta dig ombord ett 
av Oceanias fartyg.

Här finns fyra unika restauranger.  Njut också av fartygets gym och 
spa som är i världsklass. Fartyget har också åtta lounger och barer, 
ett kasino och 342 påkostade sviter där nästan 70 % har privata 
verandor.

Med bara 684 gäster blir du bortskämd av den 400 professionellt 
utbildade europeiska personalen
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