
Kryssning runt Brittiska öarna
med lyxkryssaren Vision of the Seas

Besök de brittiska öarna och ta del av kulturen, historien och den välkända gästfriheten.
Upplev Skottlands dramatiska högländer och pittoreska fiskebyar.
Låt er välkomnas av Dublins charmiga publiv och gör mysiga besök på landsbygden.

Luta er tillbaka och njut av god mat och fina viner ombord på lyxkryssaren Vision of the 
Seas, där den stora och kunniga personalstyrkan gör allt för att ni ska må bra.

Detta och så mycket mer utan att behöva packa upp väskan mer än en gång.

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

Edinburgh - Inverness - Glasgow - Dublin - Guernsey

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00

DATUM
22 maj – 3 juni 2017

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Balkonghytt
39.900:-

Utsideshytt med fönster
29.900:-

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG
• Enkelhytt Balkong 26.000:-

• Enkelhytt Utsides 17.000:-

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Amsterdam t/r i ekonomiklass  

inklusive alla idag kända skatter och avgifter

• Transfer flygplats – hamn t/r

• Kryssning 12 nätter ombord Vision of the Seas, del i dubbelhytt

• Helpension ombord exklusive dryck

• Alla skatter, avgifter och dricks ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID     

22 maj Stockholm Arlanda – Amsterdam 09.35 – 11.35 2h 00

3 juni Amsterdam – Stockholm Arlanda 14.45 – 16 45 2h 00

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

22 maj Amsterdam, Nederländerna  17.00

23 maj Dover, England 07.00 20.00

24 maj Till havs

25 maj Edinburgh, Skottland 08.00

26 maj Edinburgh, Skottland  23.00

27 maj Inverness, Skottland 13.00 20.00

28 maj Till havs

29 maj Greenock (Glasgow), Skottland 07.00 18.00

30 maj Dublin, Irland 07.00

31 maj Dublin, Irland  13.00

1 juni St peter Port, Guernsey 10.00 20.30

2 juni Till havs

3 juni Amsterdam, Nederländerna 06.00 

Kryssning runt Brittiska öarna
med lyxkryssaren Vision of the Seas

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

DATUM
22 maj – 3 juni 2017

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum
Balkonghytt
39.900:-

Utsideshytt med fönster
29.900:-



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 22 maj 
Avresa

Dag 2 • 23 maj 
Dover, England

Dovers vita klippor tronar majestätiskt över denna lilla kuststad som är känd för sin rika 
historia, natur och härliga charm. Dover kallas ofta Porten till England. Med sina äventyrsslott 
och sin orörda natur, är resan till Dover alltid en inspirerande och minnesvärd upplevelse.På 
toppen av de vita klipporna vid Dover finner du ett av de bäst bevarade slotten i världen. 
Besök Dover Castle och res tillbaka i tiden.  Den massiva medeltidsfästningen byggdes på 
romerska ruiner av kung Henrik II. Lägg lite tid på att utforska det vackra området och se 
också ett av Europas bäst bevarade romerska fyrtorn.

Ta en tur till Market Square och besök Dover Museum, världsberömt för sina arkitektoniska 
skatter. Museet ger en värdefull inblick i Dovers rika historia.Är du på Market Square 
rekommenderar vi att du promenerar nedför Cannon Street. Här hittar du bra shopping, 
fina restauranger och trevliga, lokala pubar.Naturälskare kan få en fantastisk utsikt över de 
vita klipporna, havet och det lokala djurlivet på Samphire Hoe. Detta landskap är format 
av människor och är en vacker och stillsam utgångspunkt för vandringar och picknick.Dover 
är den perfekta platsen att testa klassiska engelska maträtter. På de lokala pubarna kan du 
beställa de traditionella rätterna, öl och lokalproducerad cider.

Vi reser från Stockholm eller Köpenhamn på förmiddagen till Amsterdam. När vi landat 
och fått våra väskor åker vi gemensamt till hamnen där vårt fartyg vilar. Vi checkar in och 
får möjlighet att äta lunch ombord i buffé-restaurangen. Klockan 17.00 lättar vi ankar och 
äventyret börjar på riktigt.



Dag 4-5, 25-26 maj 
Edinburgh, Skottland

Vi spenderar två dagar i denna historiska stad som är Skottlands huvudstad och en Europas 
vackraste. Edinburgh är som gjord att vandra runt i med sina pittoreska gränder, charmiga 
torg och eleganta gator. Ett absolut måste är landmärket Edinburgh Castle beläget högt upp 
på en klippa mitt i staden.

Här finns dessutom mängder av mysiga, gammeldags pubar och intressanta museum. Inte 
långt från staden kan ni ta en tur bland regionen Lothians luftigt böljande kullar. Flera olika 
Whiskydestillerier finns att besöka för guidade turer och provsmakning. Läs mer om Skotska 
destillerier här: www.discovering-distilleries.com

Dag 3 • 24 maj 
Till havs

Nu har vi en hel dag till att upptäcka alla de bekvämligheter som vårt fartyg Vision of the 
Seas erbjuder. Ta ett dopp i den bubblande jacuzzin, se en film i skeppets biosalong eller 
testa lyckan i kasinot. Upplev fartygets shower med artister ifrån hela världen och njut av alla 
de läckerheter som serveras från morgon till kväll.

http://www.discovering-distilleries.com


Dag 6 • 27 maj 
Inverness, Skottland

Vi går idag in i hamnen Invergordon på östra höglandets kust. Strax söder om Invergordon 
ligger den vänliga staden Inverness som grundades redan på 700-talet, med massor att se 
och göra. Inte långt härifrån ligger även den kända sjön Loch Ness. Bara att åka genom de 
fantastiskt vackra landskapen i högländerna är en upplevelse som tagen från sagornas värld. 
Berg, dalar, sjöar, vattenfall och mängder med gamla borgruiner på sluttningarna. Strax norr 
om Invergordon ligger även den lilla byn Dornoch med sin kända golfbana. Även här finns 
självklart whiskydestillerier att besöka för de intresserade. Till exempel Glen Ord i Muir mitt 
emellan Invergordon och Inverness.

Dag 7 • 28 maj 
Til havs

Ytterligare en dag till havs 
att luta oss tillbaka och 
njuta.

Dag 8 • 29 maj 
Greenock (Glasgow), 
Skottland

Idag går vi iland i Greenock på den Skotska västkusten ungefär 45 minuter från Glasgow. 
Storstaden Glasgow har varit Skottlands kultur- och industrinav hela 1900-talet och har 
kanske den mest vackra viktorianska arkitekturen i hela Storbritannien. Här finns mängder 
av muséum, gallerier, shopping och vackra slott. För de idrottsintresserade är Glasgow hem 
åt fotbollsklubbarna Celtic och Rangers vars katolska respektive protestantiska bakgrunder 
gjort dem till bittra rivaler. Svenske Henrik Larsson var under många år skyttekung i Celtic. 
På lagens arenor kan ni gå guidade turer dagligen.



Dag 11 • 1 juni 
Guernsey

I Engelska Kanalen hittar 
vi den sista resten av det 
brittiska kungadömets 
besittningar i Normandie, 
kanalöarna. Vi ägnar 
dagen åt en av de 
största öarna; Guernsey. 
Här levde den franske 
författaren Victor Hugo 
i exil i många år och 
det var här han skrev 
Samhällets olycksbarn 
(Les Miserables).

Dag 12 • 2 juni 
Till havs

Sista dagen ombord så passa på att smälta alla era nya intryck över en läskande drink vid 
poolen.

Dag 13 • 3 juni 
Hemresa

Vi kliver av fartyget i Amsterdam på morgonen och tar oss gemensamt till flygplatsen för 
hemfärd.

Dag 9-10 • 30-31 maj 
Dublin, Irland

Dublin är kanske mest känd för sitt unikt charmiga publiv där de vänliga invånarna välkomnar 
sina gäster med sång och dans. I stadens över 1000 pubar där poeter, författare och 
rockstjärnor hämtar sin inspiration, kan du vara säker på att få del av den glada atmosfären, 
lokalt bryggda ölen och självklart ”livets vatten” whiskeyn där den är som bäst. Även här 
spenderar vi två dagar.



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 Vision of the Seas

Vision-klassen hos Royal Caribbean International har fartyg 
som är lite mindre i storlek och är därmed mer personliga 
med en avslappnad atmosfär. Stora fönster ger soliga uterum 
med ljus inredning och vita marmortrappor. Här finns 
temarestauranger och trevliga salonger, kasino samt pool både 
utomhus och inomhus.

VISION OF THE SEAS är ett vackert kryssningsfartyg i Vision-
klassen  Under sommartid har fartyget de senaste åren varit 
baserat i Skandinavien med Köpenhamn och Stockholm som 
hemmahamnar. Under vintertid seglar fartyget i Karibien

Bland fartygets matupplevelser finner vi den italienska 
trattorian Giovanni’s Table, den asiatiska Izumi Asian Cuisine, 
den mer intima restaurangen Chef ’s Table och stekhuset 
Chops Grille. 

FAKTA
264 meter lång
18 hyttkategorier
78.340 bruttoton
1.038 hytter
2.076 gäster
11 däck
22 knop

FASCILITETER
Pooler
Spa och friskvård
Träning
Barer och kasino
Fart och spänning
Shopping
Restauranger.
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