
Höstlovskryssning i Karibien 
~Harmony of the Seas~

Att kryssa i Karibien är en dröm för de flesta av oss. Nu kan de bli verklighet för hela 
familjen, dessutom ombord på världens största lyxkryssare Harmony of the Seas och 
till ett drömpris. Denna fantastiska skapelse gör ert nästa höstlov till en oförglömlig 
upplevelse, oavsett ålder.

Ombord lyxkryssaren Harmony of 
the Seas kommer vi njuta av utsökt 
mat, god service och Broadway 
shower i toppklass. Fartyget erb-
juder ett flertal olika restauranger, 
mängder av barer och fartfyllda 
aktiviteter.

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

Fort Lauderdale - Philipsburg - San Juan - Labadee

Club Eriks noga
 utvalda upplevelser

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

DATUM
26 okt – 4 nov  2018

PRIS 
Totalt för 4 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
72 900: -

Totalt för 3 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
58 900: -

Totalt för 2 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
43 000: -

Totalt för 1 person:  
Balkonghytt med havsutsikt
34 000: -
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TILLÄGG
• Semesterförsäkring ERV

•  Gouda avbeställningsskydd, 5% av resans pris

I PRISET INGÅR
• Flyg Stockholm – Miami – Stockholm, inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på 4* hotell i Miami, inkl. frukost

• 7-nätters kryssning med Harmony of the Seas

• Helpension

• Underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av kryssningens pris

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER  

26 okt Stockholm - Zürich 09:50 - 12:15

26 okt Zürich - Miami 13:20 - 17:45

03 nov Miami - München 19:45 - 10:20+1

04 nov München - Arlanda 12:10 - 14:25

Flygtider är med Swiss & Lufthansa. Kontakta oss för önskemål om att flyga från annan 
ort än Stockholm eller uppgradering till Premium Economy/Business class.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

27 oct Fort Lauderdale, Florida  16:30

28 oct Till havs

29 oct Till havs

30 oct Philipsburg, St Maarten 08:00 18:00

31 oct San Juan, Puerto Rico 07:00 14:00

01 nov Labadee, Haiti 09:30 18:00

02 nov Till Havs

03 nov Fort Lauderdale, Florida 06:15 

Höstlovskryssning i Karibien 
~Harmony of the Seas~

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

DATUM
26 okt – 4 nov  2018

PRIS 
Totalt för 4 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
72 900: -

Totalt för 3 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
58 900: -

Totalt för 2 personer:  
Balkonghytt med havsutsikt
43 000: -

Totalt för 1 person:  
Balkonghytt med havsutsikt
34 000: -

Observera att detta är en resa utan Club Eriks färdledning!



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 26 okt 
Till Miami, Florida

Dag 2 • 27 okt 
Miami / Fort Lauderdale, 
Florida

Ni äter en frukost på hotellet och njuter av morgonen. Ni tar er sedan till Port Everglades i 
Fort Lauderdale för att checka in på fartyget. Efter incheckningen går ni ombord och äter 
lunch. Innan avfärd kommer en säkerhetsdrill att hållas för alla passagerare. Klockan 16:30 
lämnar vi kajen i Fort Lauderdale.

Avresa från Arlanda. Ankomst till Miami International Airport på kvällen. Efter att ni har 
hämtat ut ert bagage och gått igenom tullen tar ni hotellets shuttle bus som är inkluderat i 
priset. Bussen går var 20:e minut. Ni bor en natt på Hilton Miami International Airport.

Dag 3–4 • 28 – 29 okt 
Till Havs

De två första dagarna spenderar ni till havs. Ni har gott om tid att lära känna det majestätiska 
fartyget och utnyttja alla fartfyllda aktiviteter som erbjuds eller varför inte bara ligga på en 
solstol & läsa favoritboken.



Dag 5 • 30 okt 
Philipsburg, St Maarten

Stränderna är vita och inbjudande, men här kan vi även njuta av karibiskt ”stadsliv”. 
Stadens affärsgator kantas av tax-free butiker, restauranger och caféer, västindisk arkitektur 
med pastellfärgade hus och färggranna blommor. Korsa ön till den förtjusande franska 
huvudstaden Marigot och njut av dess eleganta affärer, marknad och uteserveringar.

Dag 6 • 31 okt 
San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico är en ögrupp i nordöstra Karibien, vars huvudstad San Juan är värd för dagens 
stopp. Columbus kom hit i november 1493 och Puerto Rico tillhörde sen Spanien i 400 år, 
men blev amerikanskt territorium sent 1800-tal, efter det spansk-amerikanska kriget. Lonely 
Planet, reseguideboks-förlaget, kallar Puerto Rico för USA:s soldränkta bakgård. Gamla 
San Juan, stadens historiska och kulturella hjärta, är inte så stort men väldigt charmigt med 
blåskimrande kullerstensgator, kolonial arkitektur i tropiskt fruktiga färger, imponerande 
befästningsanläggningar och trevliga piazzor. Vill man istället få sand mellan tårna och bada i 
havet finns det gott om stränder i San Juans närhet.



Dag 7 • 1 nov 
Labadee, Haiti

Idag anländer vi till Labadee, Haiti. I norra Haiti på ön Hispanola som delas med 
Dominikanska Republiken ligger detta paradis omringat av djup djungel och sluttande gröna 
kullar. Haiti är från början Taino-indianernas namn på ön som betyder bergslandet. Det 
var på denna ö som de första européerna sägs ha landstigit i den nya världen. Förutom de 
vackra stränderna och de rafflande vattenaktiviteterna finns här världens längsta linbana över 
vatten och en spännande loppmarknad där ni kan köpslå med de lokala invånarna.

Här ges chans till total avkoppling på stranden.

Dag 8 • 2 nov 
Till Havs

Idag spenderar vi en dag ombord på fartyget. Träna i det välutrustade gymmet, surfa i 
surfmaskinen, klättra på klätterväggen eller bara njut av ett uppfriskande dopp i poolen.

Dag 9 • 3 nov 
Fort Lauderdale, Florida

Klockan 06:15 ankommer Harmony of the Seas tillbaka till Port Everglades i Fort Lauderdale. 
Ni äter frukost innan ni stiger av fartyget för att sedan ta er till Miami International Airport i 
god tid före avresa. Flyget till Arlanda går klockan 19:45.

Dag 10 • 4 nov 
Arlanda, Stockholm

Idag landar vi i Sverige igen. Välkomna hem!



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 Harmony of the Seas
Harmony of the Seas är det nyaste fartyget 
i Oasis-klassen. Hon är ännu större än sina 
systerfartyg och därför världens absolut 
största kryssningsfartyg!

Utöver Central Park, Boardwalk och de 
andra stadsdelarna, och ett brett urval 
av restauranger, har fartyget bland annat 
tre imponerande vattenrutschkanor och 
robotbartender. Fartyget har också virtuella 
balkonger i insideshytterna, vilket gör att 
man får havsutsikt även i dessa hytter.
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