
Söderhavets pärlor!
Påskön & Franska Polynesien

Välkommen ombord fantastiska Oceania Marina! Fartyget är intimt, elegant och lyxigt 
med avslappnad och personlig atmosfär. Fartyget har sex stycken restauranger med 
“öppen sittning”. Den utsökta maten är inspirerad av Master Chef Jacques Pépin. 
Kulinariska läckerheter är ett signum för Oceania Cruises.

Var med på en vinprovning eller på en matlagningskurs som hålls av mästerkockar.

Träna i gymmet och njuta 
av deras spa som båda 
är i världsklass. Det finns 
ett flertal salonger, barer 
och kasino. De påkostade 
sviterna och lyxiga hytterna 
har alla en hög klass på 
inredningen. Varför inte 
koppla av med en god bok 
i fartygets bibliotek

Kryssningens första stopp gör vi på Robinson Crusoe-ön med sin fantastiska flora & 
fauna. Sedan besöker vi unika Påskön med sina världskända och mytomspunna statyer 
och fortsätter till Franska Polynesiens paradisöar. På väg till den vackra ö-världen seglar 
vi förbi Pitcairn Islands – världens folkfattigaste självstyrande område med färre än 50 
invånare. Väl framme i Polynesien njuter vi av de kritvita stränderna på Fakrava, sagolika 
Bora Bora & vaniljön Raiatea innan vi når Tahiti!

DATUM
30 dec 2018 – 25 jan 2019

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Concierge Veranda
99 900: -

Penthouse Suite
114 900: -

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

Santiago – Påskön - Franska Polynesien

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Peter Schellerer
peter.schellerer@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Tillägg Enkelhytt: 52 000: – (Concierge Veranda)

• Tillägg Enkelhytt: på förfrågan (Penthouse Suite)

• Uppgradering Air France Premium Economy: på förfrågan

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Santiago de Chile & Papeete – Los Angeles – 
Stockholm/Köpenhamn, inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 3 nätter på hotell 4* i Santiago de Chile, inkl. frukost

• 1 lunch på hotellet inkl. dryck

• Guidad dagstur i Santiago de Chile inkl. lunch & dryck

• Guidad heldagstur på landsbygden, besök på Viña San Esteban inkl. lunch & 
provsmakning av vin

• Guidad halvdagstur i Valparaiso inkl. lunch & dryck

• 18 nätters kryssning ombord Oceania Marina, del i dubbelhytt i vald kategori

• Helpension ombord, inkl. House Beverage Package (lunch & middag)

• 24 h room service ombord

• Gratis internet ombord på Oceania Marina

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

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

• Guidad tur i Papeete inkl. lunch

• 1 natt på hotell 4* i Los Angeles inkl. frukost

• Alla transfers mellan hotell, flygplatser & fartyg enligt program

• Lojalitetsbonus på 2% av resans pris

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.
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Söderhavets pärlor!
Påskön & Franska Polynesien

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 
  
3 jan Santiago de Chile, Chile Ombordstigning 20.00
4 jan Till havs
5 jan Robinson Crusoe Island 08.00 18.00
6 jan Till havs
7 jan Till havs
8 jan Till havs
9 jan Till havs
10 jan Hanga Roa, Påskön 08.00
11 jan Hanga Roa, Påskön  18.00
12 jan Till havs
13 jan Till havs
14 jan Pitcairn Island
15 jan Till havs
16 jan Till havs
17 jan Fakarava, Franska Polynesien 08.00 18.00
18 jan Till havs
19 jan Bora Bora, Franska Polynesien 08.00 18.00
20 jan Raiatea, Franska Polynesien 08.00 18.00
21 jan Papeete, Franska Polynesien  Avstigning 08.00 

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID    

30 dec Stockholm – Paris 18.20 - 21.00 2h40

30 dec Paris – Santiago de Chile 23.40 - 10.10 (31/12) 14h30

23 jan Papeete - Los Angeles 08.25 - 18.35 8h10

24 jan Los Angeles - Paris 15.30 - 11.15 (25/1) 10h45

25 jan Paris - Stockholm 14.50 - 17.25 2h35

Vi flyger med Air France

Tillägg i Premium Economy samt  i Business Class på långsträckorna, på förfrågan.   



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 30 dec
Avresa till Santiago de Chile

Dag 2 • 31 dec  
Santiago de Chile, Chile

Lagom till att vi avslutat frukosten 
ombord, landar vi i Santiago de 
Chile. Vi tar oss med transfer till 
hotellet, tillsammans med vår 
engelsktalande lokalguide, och 
checkar in. Efter några timmars 
avkoppling på hotellet samlas vi för 
en god lunch på hotellets terrass, 
och därefter blir det en kortare 
orienteringspromenad i området.

Egen tid under kvällen. GOTT 
NYTT ÅR!

Dag 4 • 2 jan  
Santiago de Chile, Chile

Denna dag gör vi en heldagstur ut på landsbygden, till Aconcagua-dalen för att besöka 
Viña San Esteban. Här provsmakar vi viner ur gårdens produktion och får information om 
vinodling i området. Lunch serveras under turen.

Egen tid under kvällen.

Dag 3 • 1  jan  
Santiago de Chile, Chile

Vi flyger på kvällen, via Paris, och landar i Chiles huvudstad Santiago de Chile på morgonen 
nästa dag lokal tid.

Santiago är en stad full av kontraster, från sitt koloniala förflutna till dagens ultramoderna 
skyskrapor i finanskvarteren, och detta får vi inblick i under dagens guidade sightseeingtur. 
Vi åker buss till presidentpalatset där vi kliver av för en promenad till Plaza de Armas – 
Santiagos hjärta. Torget myllrar av liv och här ligger bland annat Santiagos katedral och 
vackra gamla posthus. Bussen följer sen Santiagos huvudgata Alameda där vi ser universitetet, 
San Francisco-kyrkan och Santa Lucia-kullen, där Santiago grundades år 1541. Vi korsar 
Mapocho-floden och kommer till den bohemiska stadsdelen Bellavista, på väg till San 
Cristóbal-kullen. Härifrån har man en spektakulär utsikt över staden och Anderna. Vi 
avslutar turen av huvudstaden med att åka igenom de mer moderna bostadsområdena, 
samt shoppinggatorna i Providencia. Under turen äts en gemensam lunch. Resten av 
eftermiddagen och kvällen spenderas på egen hand.



Dag 5 • 3 jan  
Ombordstigning

Vi checkar ut från vårt hotell och beger oss mot Valparaiso för en guidad tur och gemensam 
lunch innan vi åker till San Antonio, där det är dags att kliva ombord på Oceania Marina. 
Fartyget lägger ut under kvällen.

Dag 6 • 4 jan  
Till havs

Idag ges tid att bekanta sig med fartyget. Oceania Marina blandar elegans med en modern 
stil för att skapa en nonchalant elegant atmosfär, och detta är vårt hem för de kommande 
18 nätterna.

Dag 7 • 5 jan  
Robinson Crusoe-ön

Robinson Crusoe-ön ligger cirka 660 kilometer utanför Chiles kust, rakt väster om staden 
Valparaiso. Ön är av vulkaniskt ursprung och består av branta dalar och åsar, och här finns en 
av världens största ekosystem av endemiska arter. De mest kända inhemska arterna är bland 
annat Juan Fernández pälssäl och Juan Fernández firecrown – en distinkt röd kolibri

Dag 8–11 • 6–9 jan  
Till havs

Vi kryssar över Stilla Havet de följande fyra dagarna vilket ger tid att utforska fartygets alla 
faciliteter. Koppla av på en musikföreställning eller läs en bok i biblioteket, spela bridge 
med vänner eller prova lyckan i kasinot, lyxa med en spabehandling eller njut av en cocktail 
i någon av fartygets barer.



Dag 12 – 13 • 10–11 jan 
Hanga Roa, Påskön

Vi ankommer Hanga Roa tidigt på 
morgonen. Hanga Roa är Påsköns 
kommersiella nav och öns enda 
by, och här bor cirka 87 % av hela 
öns befolkning. Centrum utgörs 
av området kring huvudgatan 
Avenida Atamu Tekena och 
Avenida Te Pito O Te Henua. Här 
finns några historiska byggnader 
som den katolska kyrkan Iglesia 
Santa Cruz, de flesta hotell och 
restauranger, samt öns enda 
apotek och supermarket. Här 
finns även öns historiska museum 
Museo Antropológico Sebastián 
Englert.

Staden är utgångspunkt för 
turister som besöker öns mer än 
1000 kända
moaistenstatyer. Vad syftet med 
statyerna var är inte helt känt 
men de förmodas representera 
döda förfäder eller anhöriga, och 
märkte ut gravplatser för dessa. 
Statyerna är listade som världsarv 
sedan 1995 och väl värda att se.

Vi njuter av några dagar till havs igen och passerar bland annat Pitcairn Islands. Pitcairnöarna 
består av fem öar, där Pitcairn är huvudön och den enda bebodda ön. Med sina 46 invånare 
( juli 2005) är den världens folkfattigaste självstyrande territorium. Samhällets gemensamma 
kostnader finansieras helt av öns frimärksförsäljning.

Dag 14–18 • 12–16 jan 
Till havs

Så lägger vi till vid Fakarava, som tillhör Tuamotuöarna – den största atollkedjan på jorden 
med en yta som motsvarar västra Europa. Den lilla Söderhavsatollen klassificeras av UNESCO 
som ett biosfärområde och vi får en dag här att uppleva orörda och drömlika omgivningar 
i ett ekosystem som är hem för sällsynta fåglar, växter och kräftdjur. Här finns flera pittoreska 
byar med välkomnande människor och i huvudbyn Rotoava finner man små caféer och 
familjerestauranger.

Dag 19 • 17 jan 
Fakarava, Franska Polynesien



Dag 20 • 18 jan
Till havs

Njut av en dag till havs.

Dag 21 • 19 jan 
Bora Bora, Franska 
Polynesien

Välkommen till Bora Bora, ön som anses vara en av världens vackraste. Här kombineras 
majestätiska berg skulpterade av utslocknade vulkaner, med förtrollande undervattensmiljöer 
och växtarter som bougainvillea, hibiskus och kokospalmer. Färgerna och det magiska ljuset 
som upplevs här är något exceptionellt och generationer av resenärer har tjusats av denna 
ö, som trots allt är relativt orörd av den moderna världen. I byarna Vaitape, Anau och Faanui 
bor tillsammans endast cirka 4 600 invånare och deras livsstil upplevs som lugn och idyllisk.

Bora Bora är även ett shoppingens paradis som bjuder på ett varierande utbud. Ön är 
världskänd för sina konstgallerier och fina restauranger och här finns så klart även butiker av 
traditionell karaktär där man kan köpa tahitiska pärlor, parfymer, oljor och vackert snidade 
souvenirer i trä.

Dag 22 • 20 jan 
Raiatea, Franska 
Polynesien

Vi ankommer den fantastiska ön Raiatea på morgonen och man märker den rika doften av 
vanilj i samma ögonblick som man kliver utanför fartyget. Här finns flertalet vaniljplantager 
utspridda, besök gärna en eller två under dagens stopp.

Raiatea är också ön där templet Marae Taputapuatea är beläget. Här samlades förr kungarna 
från alla öar för heliga ritualer, och ön är också ett kulturellt och historiskt centrum för hela 
Polynesien. Utmärkande för ön är dess arkeologiska platser, vackra dalgångar med vattenfall, 
och Aopomau River som är omgiven av tropisk djungel. Idag har Raiatea den största andelen 
av befolkningen på Leeward Islands och ett besök i hamnstaden Uturoa bjuder på en livlig 
och färgstark marknad med konst- och hantverksbutiker längs vattnet.



Dag 25 • 23 jan 
Flyg till Los Angeles

Tidig morgon är dags att lämna Söderhavet för denna gång. Vi flyger till Los Angeles där vi 
landar på kvällen lokal tid. Vi möts och tar in på hotell för en god natts sömn.

Dag 26 • 24 jan 
Hemresa

Idag på morgonen har vi några timmar att spendera på egen hand i Los Angeles. Ta en 
promenad i hamnen och strandpromenaden innan vi åker till flygplasten för vidare hemfärd.

Dag 27 • 25 jan 
Åter i Skandinavien

Idag anländer vi åter i Skandinavien. Utvilade och fulla av nya erfarenheter och fantastiska 
upplevelser.

Dag 23–24 • 21–22 jan 
Papeete, Franska 
Polynesien

Papeete är Franska Polynesiens huvudstad och centrum utgörs av området kring hamnen, 
som är Söderhavets största, och hamnesplanaden. Mitt på ön sträcker sig de grönskande 
bergen högt över trädtopparna.

Idag kliver vi av fartyget och gör en guidad tur i staden med lunch innan vi checkar in för två 
nätter natt på resort-hotell strax utanför Papeete. Kvällen och hela nästa dagen  är fri för egna 
upptåg. Ta en promenad på stadens boulevarder och besök den lokala marknaden, titta på 
surfare på longboards eller bara njut hotellets underbara faciliteter.  Stränderna här består av 
mörk, finkornig lavasand.



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

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Kryssningsfartyget OCEANIA MARINA
Kryssningsfartyget Oceania Marina 
är intimt, elegant och lyxigt med 
avslappnad och personlig atmosfär. 
Fartyget har sex stycken restauranger 
med ”öppen sittning”. Den utsökta 
maten är inspirerad av Master Chef 
Jacques Pépin. Kulinariska läckerheter 
är ett signum för Oceania Cruises.

Var med på en vinprovning eller 
på en matlagningskurs som hålls av 
mästerkockar.

Du kan träna i gymet och njuta av 
deras spa som båda är i världsklass. 
Du finner flertal salonger, barer och 
kasino. De påkostade sviterna och 
lyxiga hytterna har alla en hög klass på 
inredningen. Du kan också koppla av 
med en god bok i fartygets bibliotek.
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