
Kryssning genom Suezkanalen med Azamara
Guldskatterna i Luxor och världsarvet Petra

Följ med på en skön avslappnad höstkryssning full av guldskatter!
17 dagar ombord den mindre och mer gemytliga lyxkryssaren Azamara Journey färdas vi 
från Aten där historien började till Dubai där framtiden är ständigt närvarande!

Vi reser till flera unika platser och kända 
världsarv som de flesta önskar att uppleva: 
Mästerverket Suezkanalen som  förenar 
Europa med Asien, guldskatterna i Luxor, 
världsarvstaden Petra i Jordanien, de 
fantastiska stränderna i Oman och det 
glasklara vattnet i Röda havet.

Har du aldrig kryssat med Azamara så har 
du nu möjlighet att njuta av den fantastiska 
servicen och den behagliga atmosfären 
ombord på en något mindre lyxkryssare.

DATUM
27 okt – 14 nov 2017

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
59.900:-

Balkonghytt
64.900:-

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

Aten - Kreta - Suezkanalen - Egypten - Jordanien - Oman - Dubai

Club Eriks noga utvalda upplevelser

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

• Enkelhyttstillägg: Balkonghytt: 34.500:- per peson

• Utsideshytt: 29.500:- per person

• Avbeställningsskydd genom Gouda-RF:  5 % av beloppet som ni vill skydda

• ERV:s semesterförsäkring, tillägg till hemförsäkringen: 850:- per person

I PRISET INGÅR

• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Aten//Dubai – Stockholm inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på 4* hotell i Aten inkl. frukost

• Stadsrundtur i Aten med lunch inkl. dryck

• 17 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Journey

• Helpension ombord

• Öl, vin & sprit i urval

• Vatten på flaska, kaffe/te & läskedrycker

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning & aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• AzAmazing Evening; en festkväll som ordnas av rederiet i hamn

• Citytur med lunch i Dubai

• Alla transfers enligt program

• Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris (Värdebeviset översänds efter hemkomst)

Kryssning genom Suezkanalen med Azamara
Gulskatterna i Luxor och världsarvet Petra

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

DATUM
27 okt – 14 nov 2017

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
59.900:-

Balkonghytt
64.900:-



PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

27 okt Arlanda - Aten 06.10 - 10.50 3h 40

14 nov Dubai - Arlanda 08.10 - 11.55 6h 45

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

28 okt Aten, Grekland  18.00

29 okt Agios Nikolaos, Kreta 09.00 18.00

30 okt Passage genom Suezkanalen

31okt Passage genom Suezkanalen

1 nov Safaga, Egypten 13.00

2 nov Safaga, Egypten  23.00

3 nov Aqaba, Jordanien 13.00

4 nov Aqaba, Jordanien  20.00

5 nov Till havs

6 nov Till havs

7 nov Till havs

8 nov Till havs

9 nov Salalah, Oman 13.00 18.00

10 nov Till havs

11 nov Muscat, Oman 10.00 22.00

12 nov Till havs

13 nov Dubai, FAE 07.00

14 nov Dubai, FAE 

Kryssning genom Suezkanalen med Azamara
Gulskatterna i Luxor och världsarvet Petra



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 27 okt  
Avresa till Aten

Dag 2 • 28 okt  
Aten, Grekland

Vi tar oss gemensamt ner till hamnen och vårt lyxiga hem de nästföljande dagarna – Azamara 
Journey

Klockan 18 lämnar vi hamn och börjar vår Medelhavskryssning.

Vi flyger dirkt till Aten med SAS tidigt på morgonen. Vid ankomst möts vi av vår lokala guide 
och gör en stadstur i staden med lunch innan vi tar oss till hotellet.

Dag 3 • 29 okt  
Agios Nikolaos, Kreta

Agios Nikolaos är en grekisk småstad med mycket charm och genuin atmosfär på Kretas 
östra del. Här kretsar livet kring hamnen och den lilla sjön och det finns flera härliga stränder. 
Agios Nikolaos har i olika perioder kallats Kretas hjärta och även ”den mest chica stan på ön”. 
Ortens centrum ligger i fiskehamnen och runt den bottenlösa sötvattensjön som sägs leda 
ända till vulkanön Santorini.

Längre upp vid torget ligger butiksgatorna med barer, caféer och trevliga och bra 
restauranger.



Dag 8–9 • 3–4 nov 
Aqaba, Jordanien

Idag anländer vi till den vibrerande kuststaden Aqaba. Trevliga caféer och restauranger 
varvas här med bazarens inbjudande butiker med kryddor, smycken och souvenirer. Sol och 
bad bjuds även här, och kanske lockar en lugn båttur över korallreven med glasbottenbåt?

Många väljer att köpa en utflykt med rederiet till världsarvet Petra många menar nog att en 
resa till Jordanien är inte komplett utan ett besök vid den fascinerande klippstaden Petra. 
Här är ett helt samhälle uthugget i det vackra röda berget och höjdpunkten är det enorma 
gravmonumentet Al-Khaznah.

Dag 4–5 • 30–31 okt  
Genom Suezkanalen in i 
Röda havet

Under två dagar passerar vi genom Suezkanalen och vidare ner till Röda havet. Kanalen som 
således förbinder Europa med Asien ger en möjlighet att resa mellan de två världsdelarna 
utan att behöva passera runt Afrika. Kanalbygget påbörjades 1859 och 1867 färdades det 
första skeppet genom kanalen.

Dag 6–7 • 1–2 nov  
Safaga, Egypten

Tidigt på eftermiddagen anländer vi till hamnstaden Safaga i Egypten. Orten är känd för sina 
vackra sandstränder med svarta sanddyner och sitt soliga väder. Här finns flera dykcenter, 
och med sin rika tillgång av korallrev anses orten ofta som ett av världens bästa dykområden. 
Safaga är även en utmärkt utgångspunkt för den som vill besöka spännande Luxor med 
någon av rederiets utflykter.

Med buss (cirka 3,5 timme) genom ett spektakulärt ökenlandskap kommer ni till Luxor och 
Konungarnas dal.



Dag 14 • 9 nov
Salalah, Oman

Salalahs sandstränder är milsvida och anses vara de bästa i landet. Längs kusten kan man sikta 
både delfiner och valar i Indiska Oceanens klarblå vatten. Nere vid strandkanten hittar du Al 
Haffa, den gamla stadsdelen, där stadsborna själva gärna möts över en vattenpipa. Det finns 
gott om restauranger och på caféerna serveras kardemummakryddat kaffe och nypressad 
apelsinjuice. I Al Haffa ligger också Guldgatan och flera souker, där man kan förlora sig i timmar 
bland smycken, rökelse, parfym och antikviteter.

Dag 10–13 • 5–8 nov
Till havs

Under fyra dagar befinner vi oss till havs och får möjlighet att luta oss tillbaka och njuta av 
värmen och solen.  



Dag 15 • 10 nov
Till havs

En dag till havs att njuta av fartyget och smälta era upplevelser.

Dag 16 • 11 nov
Muscat, Oman

Under morgonen anlöper vi Muscat, Omans fantastiska huvudstad, en hamnstad känd redan 
i antika Grekland. Perser, ottomaner och portugiser har under tidens lopp kontrollerat denna 
viktiga handelsplats och än idag domineras Muscats hamninlopp av två fort, Al-Mirani och 
Al Jalali, från 1600-talet. En hel dag för att utforska den imponerade harmonin mellan det 
urgamla arvet och alla moderniteter som präglar staden Muscat.  Här finns också den tredje 
största moskén i hela världen.

Missa inte att besöka en traditionell souk som ännu idag är en viktig mötesplats och ett socialt 
centrum för den omanska befolkningen.

Dag 17 • 12 nov
Till havs

Vi fortsätter till havs och färdas den sista biten mot vårt slutmål.

Dag 18 • 13 nov
Dubai

Idag anlöper vi åter Dubai, en stad som bara kan beskrivas med superlativer. Här finns 
världens högsta byggnad Burj Khalifa (828 m), världens enda sjustjärniga hotell Burj Al Arab, 
byggt som ett jättelikt segel i havet, och shoppinggallerian Mall of the Emirates där det finns 
en skidbacke inomhus med sittliftar och fem nedfarter. Den gamla arabiska traditionen lever 
dock vidare i de många souks som säljer allt från guld och kryddor till parfym och fisk – ett 
besök här är ett riktigt ”måste” när man är i Dubai. Vi ligger kvar med fartyget över natten 
vilket ger en ny chans att uppleva staden och handla det sista.

Dag 19 • 14 nov
Hemresa

Tidig morgon lämnar vi fartyget och reser med Emirates direktflyg. 
Ni landar vi lunchtid på Arlanda.



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 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 besättnings-
man 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. Om du vill komma i form finns många fitness- 
och nutritionklasser ombord – gratis. På sköna pooldäck 
finns en joggingbana. För extra kostnad kan du även anlita en 
personlig tränare.
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