
Kryssning i Alaska
med Norwegian Cruise Line

DATUM
11 – 21 augusti 2018

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
49.900:-

Balkonghytt
57.900:-

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

Seattle - Anchorage - Hubbard Glacier - Icy Strait Point - Juneau - Skagway - Ketchikan - Vancouver

Club Eriks noga utvalda upplevelser

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

Följ med en sju nätters kryssning i Alaska fylld med njutning och äventyr. 
Låt er imponeras av den magnifika blandningen av storslagen natur och 
dynamiska metropoler. Vår upplevelse tar sin början med två dagar i den 
natursköna staden Seattle, längst upp på USA:s västra kust.

På vägen nerför Inside Passage, en av världens mest omtalade 
kryssningsrutter, ser vi majestätiska fjordar, enorma glaciärer, stora mängder 
valar i glittrande bukter samt frodiga regnskogar med rikt djurliv. Efter att ha 
upplevt platser som Hubbard Glacier, Icy Straight Point, Ketchikan och Alaskas 
huvudstad Juneau är det enkelt att förstå varför Alaska även kallas för ”The 
Last Frontier”.

Som om det inte vore nog 
så erbjuds vi även läckra 
måltider, mängder av roliga 
aktiviteter och internationell 
underhållning i toppklass 
ombord på Norwegian 
Cruise Lines Jewel.
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TILLÄGG
• Gouda avbeställningsskydd, 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV tillägg till hemförsäkring, 530:- per person

• Enkelhyttstillägg balkonghytt, 26.000:-

• Enkelhyttstillägg utsideshytt, 20.000:-

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Seattle – Anchorage / Vancouver – Stockholm, inkl. alla idag 
kända skatter & avgifter

• 2 nätter på 4* hotell i Seattle, inkl. frukost

• Sightseeingtur i Seattle

• 1 middag i Seattle

• 7-nätters kryssning med Norwegian Jewel

• Helpension ombord, inkl. dryckespaket*

• Underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Alla transfers enligt program

• Guidad stadstur i Vancouver

• 1 lunch i Vancouver

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Kryssning i Alaska
med Norwegian Cruise Line

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

DATUM
11 – 21 augusti 2018

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
49.900:-

Balkonghytt
57.900:-

*Dryckespaket “Premium” – vin på glas, öl (både på flaska/draft), cocktails, läsk & juice i alla 
barer/restauranger. Specialkaffe vid måltiderna. 1 flaska vatten per person/dag i hytten.



PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

11 aug Stockholm - Frankfurt 06.05 - 08.15 2h 10

11 aug Frankfurt - Seattle 10.45 - 11.50 10h 05

13 aug Seattle - Anchorage 11.30 - 14.05 3h 35

20 aug Vancouver - München 18.35 - 13.50 10h 15

21 aug München - Stockholm 15.40 - 17.45 2h 05

Vi flyger med Lufthansa. Om ni önskar flyga från annan ort än Stockholm eller önskar uppgradera till Premium 
Economy/Business class, vänligen kontakta oss för tidtabell och prisuppgift.

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

13 aug Seward, Alaska Stig ombord! 21.00

14 aug Hubbard Glacier (til havs)

15 aug Icy Strait Point 09.00 17.00

16 aug Juneau 07.00 13.15

16 aug Sawyer Glacier (till havs)

17 aug Skagway 07.00 17.00

18 aug Ketchikan 13.00  20.00

19 aug Inside Passage (till havs)

20 aug Vancouver, Kanada 08.00

Kryssning i Alaska
med Norwegian Cruise Line



DAGSPROGRAM
Dag 1 • 11 aug 
Flyg till Seattle

Dag 2 • 12 aug 
Seattle, USA

Seattle är delstaten Washingtons största stad. Stadens läge vid havet gör det även till en 
naturskön stad, och det finns många fina parker att besöka.  Det mest kända landmärket i 
Seattle är Space Needle, som är ett observationsdäck med otrolig utsikt.

Idag efter hotellets härliga frukost tar vi oss ut på en gemensam guidad tur av staden. På 
eftermiddagen får vi några timmar på egen hand innan vi åter möts för gemensam middag.

Tidigt på morgonen lämnar vi Sverige bakom oss och via Frankfurt flyger vi till Seattle där 
vi landar tidig eftermiddag lokal tid. Vi möts på flygplatsen av vår lokala guide och tar oss 
gememsamt till vårt hotell för check in.

Dag 3 • 13 aug  
Till Alaska

Vi avnjuter hotellets frukost och checkar ut från hotellet för vidare flyg till Anchorage i Alaska. 
Vi möts av vår lokala transfer och åker vidare till hamnen Seward där vi kliver ombord vårt 
hem den kommande veckan; Norwegian Cruise Lines fartyg Jewel. Njut av lunch ombord 
och lär känna fartyget och alla dess faciliteter. Helpension med dryck ingår under hela 
kryssningen.



Dag 5 • 15 aug 
Icy Strait Point, Alaska

Idag lägger vi till i Icy Strait Point vid den lilla byn Hoonah i närheten av ändlöst vackra 
Glacier Bay National Park.

Dag 4 • 14 aug
Hubbard Glacier, Alaska

Äventyret i Alaska har nu börjat på allvar. Under natten har vi kommit ut på havet och vi 
spenderar dagen ombord och tar del av allt som fartyget har att erbjuda. njut av utsikten 
från översta däck när vi kryssar förbi mäktiga Hubbard Glacier, bada bubbelpool, gå på 
vinprovning eller varför inte koppla av i den moderna spaavdelningen

Dag 6 • 16 aug
Juneau, Alaska

Vi lägger till i Alaskas huvudstad Juneau, som grundades av guldgrävare i slutet av 1800-talet. 
Även här är naturen sagolikt vacker och staden är omgiven av höga berg och glaciärer..

Dag 7 • 17 aug
Skagway, Alaska

Norwegian Jewel glider nu in i Skagway-hamnen, som ligger vid foten av White Pass. White 
Pass var under Klondike- och Yukonguldrushen den viktigaste porten till Alaskas inland, dit 
hundratusentals lycksökare tog sig för att förverkliga sina gulddrömmar. Stadens stämning 
ifrån guldgrävarepoken bevaras genom gamla byggnader och trätrottoarer.



Dag 10 • 20 aug
Vancouver, Kanada

På morgonen anländer vi till Vancouver i Kanada. Efter frukost ombord checkar ut vi ut och 
kliver av för denna gång. Vi  börjar vi dagen med en sightseeingtur i denna vackra metropol. Vi 
besöker det populära strandområdet English Bay, med en närmast idyllisk strandlinje komplett 
med stenrösen och fåglar av alla de sorter. Vi låter oss också fängslas av de hänförande 
omgivningarna i Stanley Park, en av Nordamerikas största innerstadsparker (större än Central 
Park i New York). Belägen på en halvö har parken ett helt fantastiskt läge, med rogivande 
vatten på tre sidor och den spektakulära storstaden på den fjärde. Vi fortsätter turen i 
Gastown och Chinatown, en viktig social plats och affärscentrum för Vancouvers stora asiatiska 
befolkningsgrupper.

Vi avslutar med lunch i stadsdelen Granville, bäst känd för sin bohemiska atmosfär.
Vi fortsätter vidare till flygplatsen för hemförd.

Dag 8 • 18 aug
Ketchikan, Alaska

Idag kommer vi till Ketchikan, en fiskehamn på gränsen mot Kanada. Staden är känd för 
sin stora samling av totempolar vilka finns i Totem Heritage Center. Ketchikan är också en 
perfekt promenadstad där du får möjlighet att upptäcka Alaskas historia, en blandning av 
gammalt och nytt.

Dag 11 • 21 aug
Åter i Norden

Idag landar vi åter i Norden, utvilade och fulla av nya fantastiska upplevelser och goda 
bekantskaper.

Dag 9 • 19 aug
Inside Passage, Alaska

Under natten har vi gått in i Inside Passage, en av världens mest fantastiska kryssningsrutter. 
Här ser naturen verkligen ut som i en perfekt reklamfilm och vi håller utkik efter valar, delfiner 
och den vithövdade havsörnen.



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!

Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line startade 1966 
och var pionjärer med de första 
kryssningarna i Karibien.

Rederiet vänder sig till en publik som 
fokuserar på – förutom på mat och 
god service – aktiviteter ombord. Om 
du uppskattar ett stort och fritt urval 
av restauranger, levande musik, många 
aktiviteter, shower och lekar är NCL 
bra alternativ.

NCL har fjorton fartyg i åtta 
fartygsklasser. Antalet gäster ombord 
varierar mellan 880 och 4300 
beroende på fartyg.
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