
Kryssning från Bali till Sydney
Australiens exotiska väst- & sydkust

Denna resa börjar med tre dagar på Bali med avkoppling och utflykter innan vi kliver 
ombord vårt favoritfartyg Azamara Journey. Vi kryssar 18 dagar längs Australiens exotiska 
västra och södra kust. 

Vi angör städer och hamnar som få människor fått möjlighet att uppleva. Vi får även fira 
Australiens nationaldag i Perth, uppleva unikt djurliv på Kangaroo Island utanför Adelaide, 
strosa i metropolen Melbourne och avslutningsvis uppleva Sydney med sitt värdlskända 
operahus, stränder och härliga väder.

Club Eriks uppskattade färdledare följer med på resan.

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

Bali och Australiens västra och södra kust

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
16 jan – 11 feb 2018 

PRIS PER PERSON/ 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Balkonghytt
85.900:-

Projektledare
Peter Schellerer
peter.schellerer@cluberiks.se
08-20 55 00

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
mailto:peter.schellerer%40cluberiks.se?subject=Club%20Eriks%3A%20Transatlantisk%20kryssning


TILLÄGG
• Enkelhytt-/enkelrumsrumstillägg: Balkonghytt: På förfrågan

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

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

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Bali / Sydney – Stockholm/Köpenhamn i ekonomiklass 
inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 4 nätter på hotell på Bali 4* inkl. frukost

• 2 luncher & 1 middag på Bali

• 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

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

• 2 luncher & 1 middag i Sydney

• Alla utflykter och transfers på Bali & i Sydney enligt program

• Lokala guider på Bali & i Sydney

DATUM
16 jan – 11 feb 2018 

PRIS PER PERSON/ 
del i dubbelhytt/dubbelrum
Balkonghytt
85.900:-

Kryssning från Bali till Sydney
Australiens exotiska väst- & sydkust

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



Kryssning från Bali till Sydney
Australiens exotiska väst- & sydkust

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

16 jan  Stockholm - Doha 21.30 - 05.35 6h 05

17 jan Doha - Denpasar 08.55 - 23.15 9h 25

10 feb Sydney - Dubai 22.10 - 05.05 14h 25

11 feb Dubai - Stockholm 07.00 - 11.35 6h 30

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    
21 jan  Bali  18.00

22 jan Till havs

23 jan Till havs

24 jan Exmouth, Australien 07.00 17.00

25 jan Till havs

26 jan Fremantle, Australien 14.00

27 jan Fremantle, Australien  22.00

28 jan Bunbury, Australien 08.00 14.00

29 jan Albany, Australien 09.00 17.00

30 jan Esperance, Australien 09.00 20.00

31 jan Till havs

1 feb Till havs

2 feb Kangaroo Islands Australia 07.00 20.00

3 feb Adelaide, Australien 07.00 21.00

4 feb Till havs

5 feb Melbourne, Australien 08.00 21.00

6 feb Till havs

7 feb Sydney, Australien 14.00

8 feb Sydney, Australien  Avstigning



DAGSPROGRAM
Dag 1 • 16 jan  
Avresa  

Dag 2 • 17 jan 
Ankomst Bali

På kvällen anländer vi Bali och möts av vår lokala representant som tar oss till våtr hotell för 
en god natts sömn.

Dag 4 • 19 jan
Bali

Idag gör vi en gemensam förmiddagstur till Ubud och besöker ”Monkey Forest” som är 
hem åt bland annat makaker. Vi får tid att strosa runt stan och avnjuter sedan en gemen-
sam lunch. På eftermiddagen har vi några timmar fri tid innan vi träffas för en gememsam 
middag.

Dag 6 • 21 jan  
Ombordstigning på 
Azamara Journey

Idag efter hotellets härliga frukost checkar vi ut och beger oss till hamnen för 
ombordstigning på vårt vårt hem de kommande veckorna. Azamara Journey.

Avnjut lunch ombord och ta en läskande drink i solen i väntan på avfärd. Klockan 18.00 
lättar vi ankar.

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

Dag 3 • 18 jan 
Bali

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. Efter hotellets 
härliga frukost checkar vi ut och gör en guidad heldagstur på västa delen av ön.

Dag 5 • 20 jan
Bali

Idag har vi en hel dag med fri tid att spendera på Bali.



Dag 7–8 • 22–23 jan  
Till havs

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

Dag 9 • 24 jan  
Exmouth, Australien

Australiens unika västkust bjuder tack vare sitt stora avstånd till landets storstäder på 
östkusten på väldigt exotiska plaster få turister har hört om. Exmouth är med sitt kristallklara 
vatten, unika djurliv och vackra natur en sådan plats. 

Dykare lockas hit till Ningaloo-kusten där havssköldpaddor, valhajar, delfiner och 
mantarockor lever vid ett av världens största korallrev. Många menar att Ningaloo-revet här 
faktiskt överträffar ”Stora barriärrevet” på Australiens östkust.

Idag fortsätter vi söderut längs den Australiensiska kusten.Dag 10 • 25 jan 
Till havs



Dag 11–12 • 26–27 jan  
Fremantle, Australien

Den lilla hamnstaden Fremantle ligger vid vackert beläget vid floden Swans mynning 
omgiven av kritvita stränder, ca en halvtimme från storstaden Perth. Perth beskrivs ofta som 
världens mest avlägsta stad på grund av det enorma avståndet till städerna på östkusten.

Fremantle och Perth bjuder på stränder, muséer, aboriginhistoria och härliga vindistrikt för 
den som vill. 26 januari firar Australien sin nationaldag  med fyrverkier på kvällen i Perth.

Dag  14 • 29 jan
Albany, Australien

Nu har vi rundat kontinentens sydvästra spets och idag lägger vi till i Albany. Skönheten hos 
den dramatiska terrängen vid kusten fick mängder av engelsmän med nybyggardrömmar att 
stanna här på 1700-talet. Tillsammans med stadens intressanta historia som straffkoloni med 
valfångst är den både intressant, spännande och vacker.

Dag 13 • 28 jan  
Bunbury, Australien

Bunbury är ytterligare en exotisk och vacker pärla på Australiens sydvästra kust. Vackra 
stränder, unikt djurliv och vindistrikt bjuds även här.

Dag 15 • 30 jan  
Esperance, Australien

Den lilla byn Esperance är en känd badort för sommarturister. Som om ni inte redan har fått 
nog så finns Autraliens vitaste strand här.



Under två dagar till havs fortsätter resan längs Australiens södra kust.Dag 16–17 
• 31 jan – 1 feb  
Till havs

Dag 18 • 2 feb  
Kangaroo Island, 
Australien

På Kangaroo Island  får ni upptäcka den fantastiska naturen och djurlivet på ön.

År 1802 upptäcktes ön av en sjökapten vid namn Matthew Flinders. Hela besättningen var 
nära svältdöden och räddades av upptäckten av ön. De åt och provianterade med allt ön 
hade att erbjuda. Framförallt slaktades kängurus i stora mängder. Efter detta döptes ön till 
Kangaroo Island.

Njut av naturliga områden av oförstörd vildmark medan du vandrar bland sälarna på 
stranden. På ön finns det vallabyer, varaner, myrpiggsvin, koalabjörnar, kängurur, sjöfåglar och 
annat djurliv i sin naturliga miljö.

Dag 19 • 3 feb  
Adelaide, Australien

Staden föddes 1836 och har idag nästan 1 miljon invånare. Adelaide är ”huvudstad” för 
South Australia, som trots att det är den torraste delstaten, har en 370 mil lång kustremsa och 
floden Murrey som slingrar sig 65 mil genom staten.

Dag 20 • 4 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 21 • 5 feb   
Melbourne, Australien

Dag 22 • 6 feb  
Till havs

Sista dagen till havs medan vi seglar till Sydney.

Idag har vi kommit till 
Australiens ”andra stad” Mel-
bourne. Eller kanske den ”första” 
om du frågar invånarna här. Det 
var just därför att Sydney och 
Melbourne inte kunde enas 
om vilken stad som skulle bli 
huvudstad som lilla Canberra 
mitt emellan dem fick äran.

Melbourne är känd för sin stora 
musik- och kulturscen och här 
spelas även tennisturneringen 
Australian Open varje år i januari. I Melbournes stadskärna finns stora skyskrapor, vacker 
gammal arkitektur, grönområden, parker med mysiga kaféer och mängder av restauranger 
med mat från hela världen. Nere vid havet finns en lång strandpromenad där ni kan strosa i det 
härliga sommarvädret. Trots att sommardagarna här ofta når över 30 grader kan ni se pingviner 
som svalkar sig i vattnet. Vill ni se ytterligare en bit av Australiens unika djurliv är Melbourne Zoo 
väl värt ett besök.

Dag 27 • 11 feb 
Åter i Norden

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

Dag 26 • 10 feb  
Sydney, Australien

Idag har vi en hel dag att spendera på egen hand i Sydney. På kvällen checkar vi ut och beger 
oss till flygplatsen för hemfärd.

Dag 23 • 7 feb  
Ankomst Sydney

Idag på eftermiddagen anländer vårt fartyg Sydney. Vi bor kvar på fartyget en sista natt.

Dag 25 • 9 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 skapelsemyter 
och en promenad genom regnskogen. Vi äter även en gemensam lunch under turen.

Dag 24 • 8 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.



Kryssningsfartyget Azamara Journey
Ingår tillsammans med Celebrity Cruises i RCCL Ltd. Är deras 
lyxigaste rederi med två eleganta mindre fartyg; ”Journey” 
och ”Quest” som vardera tar ca 700 gäster.

Dryck; såväl vatten och läsk som fina viner, öl starksprit, ingår 
under hela kryssningen och maten är i absolut toppklass. Man 
anordnar en ”Azamazing Evening” där rederiet arrangerar ett 
specialarrangemang i någon av hamnarna.

Storleken på fartygen -som möjliggör anlöp de stora 
fartygen inte klarar av – tillsammans med längre hamnvistelser 
och en större personalstyrka per gäst som ger ett mer 
personligt bemötande av besättningen – gör tillsammans din 
Azamarakryssning till något utöver det vanliga.

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!

Fler kryssningar till 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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