
Förläng sommaren i västra Medelhavet 
med Celebrity Edge!

Vår kryssning i västra Medelhavet med lyxiga Celebrity Edge har allt. Metropolen 
Barcelona, populära Palma de Mallorca, lyxiga Monte Carlo, historiska Neapel och 
den vackra italienska Rivieran med stopp i Santa Margherita & La Spezia.

Ombord på fartyget får ni njuta av god mat och dryck i flera restauranger och barer. 
Det finns även ett välutrustat gym, spaavdelning och stort soldäck med pooler både 
inomhus och utomhus.

Dryckespaketet som ingår i priset ger ett stort utbud att välja på genom hela 
kryssningen. Börja dagen med nybryggd espresso och färskpressad juice, njut av en 
iskall öl på soldäck och ett glas vin till lunch på uteserveringen.

Vid avsegling kan ni njuta av ett glas mousserande i Sunset Bar och se hur land förs-
vinner när fartyget ger sig ut på havet.

Njut av fördrink innan middagen.

Observera att detta är en kryssning utan Club Eriks färdledning!

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

Rom – Neapel – Palma – Barcelona – Monte Carlo– Santa Margherita – La Spezia

Club Eriks noga
 utvalda upplevelser

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00

DATUM
19 – 30 sep  2019

PRIS PER PERSON, 
del i dubbelhytt/dubbelru
Utsideshytt med fönster
35 900:-
Balkonghytt
42 500:- 
Sky Svit
63 500:-
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt med fönster 22 900: –

• Enkelhyttstillägg Balkonghytt 28 500: –

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av beloppet som skyddas

• Reseförsäkring ERV tillägg till hemförsäkring

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm – Rom t/r inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell i Rom inkl. frukost

• 10 nätters kryssning i hytt med egen balkong, ombord Edge

• Helpension ombord

• Dryckespaket ”Classic”

• Roomservice mellan kl. 05.00 – 24.00

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Transfer till hotell, hamn & flygplats i Rom

Förläng sommaren i västra Medelhavet med Celebrity Edge!

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.
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Observera att detta är en kryssning utan Club Eriks färdledning!



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID    

19 sep  Stockhom – Rom  12.45 – 15.55  3h10

30 sep  Rom – tockholm  14.30 – 17.40  3h10

Vi flyger ut med Norwegian och hem med SAS!

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

20 sep  Rom (Civitavecchia), Italien  17.00

21 sep  Neapel, Italien 07.00 21:00

22 sep  Till havs 

23 sep  Palma de Mallorca, Spanien 08:00 18:00

24 sep  Barcelona, Spanien 09:00 

25 sep  Barcelona, Spanien  20:00

26 sep  Till havs 

27 sep  Monte Carlo, Monaco 07.00 20:00

28 sep  Santa Margherita, Italien 08:00 17:00

29 sep  Florence/Pisa (La Spezia), Italien 07:00 19.00

30 sep  Rom (Civitavecchia) 05.00

Förläng sommaren i västra Medelhavet med Celebrity Edge!

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



Dag 4 • 22 sep 
Till havs

Vi tillbringar en härlig dag ombord på Celebrity Edge. Spendera tid med nya vänner, njut av 
den utmärkta servicen och ha det bara skönt. Unna er en behandling på spa eller varför inte 
prova det välutrustade gymmet.

DAGSPROGRAM

Dag 1 • 19 sep 
Rom, Italien

Dag 2 • 20 sep 
Rom, Italien

Efter en god hotellfrukost så möts vi av vår lokala guide för gemensam transfer till hamn-
staden Civitavecchia och vårt nya hem för de kommande dagarna – Celebrity Edge. Njut av 
den goda lunchbuffén som serveras när vi checkat in och gått ombord, och passa på att lära 
känna fartyget närmare. Denna flytande resort erbjuder soldäck med pooler, stort välutrustat 
gym och restauranger & barer med service i toppklass. Kl. 17.00 är det dags att lätta ankar. 
Skåla in semestern i Sunset Bar samtidigt som ni ser Civitavecchia försvinna inom synhåll.

På morgonen är det dags för avresa till Italiens pampiga huvudstad Rom, där vi möts av vår 
lokala guide för en gemensam transfer till hotellet vi ska bo på en natt. När vi checkat in är 
det fritt fram att ge sig ut på en egen upptäcktsfärd genom Rom – ”den eviga staden”. På 
varje gata, i varje gathörn, på varje piazza, i varje gränd finns något vackert att se. Passa på 
att sitta ned på en uteservering och njut av en cappuccino och ljuvligt god italiensk glass. 
Peterskyrkan, Forum Romanum, Capitolium, Spanska trappan, Piazza Navona, Colosseum och 
Fontana di Trevi är några av de välkända sevärdheter vi finner i denna stad.

Middag på egen hand. Ät en lyxig pasta, en krämig risotto eller ge dig ut på jakt efter Italiens 
godaste pizza. I Rom uppskattas mat och dryck, njut med alla sinnen.

Dag 3 • 21 sep 
Neapel, Italien

Neapelbukten med mäktiga vulkanen Vesuvius i bakgrunden har med sitt spektakulära 
landskap lockat konstnärer i århundraden. Närheten till Pompeji ger en unik möjlighet att 
se detta bevis på naturens överväldigande krafter. Mytomspunna Capri, en andlöst vacker 
ö strax utanför Neapel har länge varit en populär tillflyktsort för författare, konstnärer, 
filmstjärnor och celebriteter från hela världen. Det är lätt att hänföras av denna plats som ofta 
benämns som himmel och paradis. Den kanske mest kände kulturpersonligheten var den 
svenske författaren och läkaren Axel Munthe som under lång tid levde i sin Villa San Michele 
på ön. Här lever man gott och Capri erbjuder lyxiga små butiker i pittoreska kvarter.



Dag 5 • 23 sep 
Palma de Mallorca, 
Spanien

Idag anländer vi till semesterparadiset Mallorcas huvudort Palma. Ön som kantas av vackra 
klippor, spännande grottor och underbara stränder har varit en favorit hos svenskarna i 50 år. 
Palma erbjuder högklassig shopping, fina restauranger och intressanta byggnader.

Dag 6–7 • 24–25 sep 
Barcelona, Spanien

Välkomna till Barcelona, staden som har allt. Här har vi två hela dagar som vi kan utforska 
staden. Besök den pampiga basilikan La Sagrada Familia och den berömda fotbollsarenan 
Camp Nou. Missa inte heller att göra ett stopp i Antoni Gaudis vackert utsmyckade Parc 
Güell, där du även bjuds på Barcelonas bästa utsikt.

Köp med dig färgglada frukter från den populära saluhallen, slå dig ned på stranden och låt 
fötterna vila en stund medan du njuter av stämningen och de varma vindarna. Då vi ligger 
kvar över natten är det också ett gyllene tillfälle att kunna njuta av en typisk spansk middag, 
d.v.s. både lång och sen, på någon av de genuina tapasrestaurangerna som kan hittas bland 
stadens ringlande gränder.

Dag 9 • 27 sep 
Monte Carlo, Monaco

Idag besöker vi Monte Carlo i det lilla furstendömet Monaco. Här ligger de dyra 
lägenheterna lika tätt på land som lyxyachterna i hamnen. Staden stoltserar med världens 
kanske mest prestigefyllda casino och likt sina eleganta grannar på Rivieran visar man upp 
sin fashionabla sida med champagne, sportiga bilar och trendig shopping. Vill ni inte besöka 
casinot eller strosa i hamnen kan ni se vaktavlösningen på slottet varje dag vid lunch eller 
besöka den botaniska trädgården Jardin Exotic.

Dag 8 • 26 sep 
Till Havs

Efter två härliga dagar i Barcelona har vi nu en dag till havs. Slå er ner i en solstol och lapa sol 
och njut av ett dopp i den svalkande poolen eller varför inte delta i en av alla olika aktiviteter 
som fartyget erbjuder. Ta en drink i den nya upplevelsen ”Magic Carpet”.



Dag 11 • 29 sep 
Florens/Pisa (La Spezia), 
Italien

Hamnstaden La Spezia är omringad av det spektakulära toskanska landskapet. Härifrån reser 
du om du vill uppleva Florens, den italienska renässansens födelsestad och hem för museer, 
flotta restauranger och konstgallerier i världsklass. Sug åt dig alla intryck från den fantastiska 
katedralen (Santa Maria del Fiori), se Galileos första teleskop på vetenskapsmuseet eller 
hinn med lite shopping på San Lorenzo-marknaden. Om du redan har varit i Florens kan du 
besöka närliggande Pisa och se det berömda lutande tornet eller gå en tur till fots mellan de 
vackra byarna i Cinque Terre.

Dag 12 • 30 sep 
Civitavecchia (Rom), 
Italien

Tidig morgon lägger vi till i Civitavecchias hamn igen. Efter en god frukost ombord är det 
dags att vinka adjö till Edge för denna gång och vi möts av vår lokala agent för transfer 
till Roms flygplats. Vi flyger hem till Stockholm, rikare på både nya erfarenheter och 
bekantskaper.

Dag 10 • 28 sep 
Santa Margherita, Italien

Idag anländer vi till Santa Margherita som ligger mitt på den italienska Rivieran. Här sitter 
herrarna på parkbänkarna och samtalar om livet, fiskarna kommer in med dagens fångst i 
den lilla hamnen och barnen sparkar boll på torget. Allt detta sker med ett bakgrundsljud 
av espressokoppar och bestick som skramlar i barerna och restaurangerna. Slå er ner i en av 
hamnens alla barer och avnjut ett iskallt glas Prosecco.

Missa inte ett besök till Castello di Santa Margherita. Slottet byggdes som skydd för 
piratattacker år 1550.

Varför inte ta ett dopp i Liguriska havet som är en del av Medelhavet.



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 Celebrity Edge
Celebrity Edge är det senaste fartyget i Celebrity 
Cruises flotta och lanseras vintern 2018. Med banbry-
tande design och teknologi tar Celebrity Cruises sina 
gäster närmare havet och de fantastiska destinationer 
vi besöker. En av de nyheterna ombord är The Magic 
Carpet, en gigantisk glasveranda som förflyttar sig 
mellan däck 2 och 16. Funktion och innehåll ändras 
och anpassas beroende på vilket däck man befinner 
sig på. På däck 16 blir ”The Magic Carpet” en läcker 
specialrestaurang med panoramautsikt över havet.

På fartyget introducerar Celebriy Cruises det nya konceptet Resort 
Deck, ett poolområde där solstolarna istället vetter ut mot havet och 
relingen är av glas.

Uteområdena pryds av extraordinär design och unika konstverk. 
Här finner man allt från vackra skulpturer till bubbelbad formade 
som martiniglas. Designen och teknologin ombord har som avsikt att 
ge gästerna en känsla av att komma närmare havet och resmålen.
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