
Kryssa genom Panamakanalen  
– från Los Angeles till Miami

DATUM
31 jan – 16 feb 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
53.900: -

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

Los Angeles - Mexiko - Guatemala - Nicaragua - Costa Rica - Panama - Colombia - Miami

Karibisk värme, grön regnskog och svalkande blått hav – denna kryssning har 
ett paradis för alla smaker.

Vi börjar i Los Angeles, Kalifornien, och kryssar med det fina kryssningsfartyget 
Norwegian Star. Första stoppen gör vi i Mexiko, härliga semestermålet Cabo San 
Lucas med sina spektakulära vyer, och populära Acapulco.

Vi upplever även Guatemala och 
Nicaragua, bland annat Puerto 
Quetzal i Guatemela som är 
landets största hamnstad och 
porten in till många av landets 
vackraste och mest fascinerande 
sevärdheter. 

Nästa stopp är Costa Rica med sina storslagna nationalparker och fascinerande 
regnskog som har ett fantastiskt djurliv. Resan fortsätter till Panama där vi 
slussas genom kanalen som är ett mästerverk av ingenjörskonst och som fyllde 
100 år 2014. Innan vi når Miami som är kryssningens slutdestination besöker vi 
den pittoreska staden Cartagena i Colombia. Vi bjuds på unik kolonialarkitektur, 
lugna oaser och stränder med fängslande skönhet.

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt: 22.900: –

• Enkelhyttstillägg balkonghytt: 25.900: –

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV

I PRISET INGÅR

• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Los Angeles//Miami – Stockholm inkl. alla idag kända skatter 
& avgifter

• Samtliga transfers enligt program

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

• 14 nätters kryssning ombord på Norwegian Star

• Helpension ombord inkl. dryckespaket

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Tillgång till det förstklassiga gymmet ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2%

Kryssa genom Panamakanalen -
från Los Angeles till Miami

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

DATUM
31 jan – 16 feb 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
53.900: -



PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

31 jan  Stockholm - Los Angeles  09.50 - 12.20  11h 30

15 feb  Miami - Stockholm  15.45 - 07.15+1  9h 30

Vi flyger med SAS. Kontakta oss gärna om ni önskar flyga från annan ort eller uppgradera era flygstolar till SAS Plus 
eller SAS Business. Pris på förfrågan.

OBS! Vi landar i Sverige 16 februari 2019.

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

01 feb  Los Angeles, Kalifornien  17.00

02 feb  Till havs 

03 feb  Cabo San Lucas, Mexiko 10.00  18.00

04 feb  Till Havs 

05 feb  Acapulco, Mexiko  08.00  18.00

6 feb  Till havs 

7 feb  Puerto Quetzal, Guatemala 08.00 16.00

8 feb  San Juan del Sur, Nicaragua 10.00 17.00

9 feb  Puntarenas, Costa Rica  08.00 18.00

10 feb  Till havs 

11 feb  Panamakanalen (Transit i dagsljus) 

12 feb  Cartagena, Colombia  10.00  18.00

13 feb  Till Havs 

14 feb  Till havs 

15 feb  Miami, Florida 08.00

Kryssa genom Panamakanalen -
från Los Angeles till Miami



DAGSPROGRAM
Dag 1 • 31 jan 
Till Los Angeles, 
Kalifornien

Dag 2 • 1 feb 
Los Angeles, 
Kalifornien

Efter hotellets härliga frukost checkar vi ut och tar oss gemensamt till hamnen och fartyget 
Norwegian Star. Efter ombordstigningen serveras en god lunchbuffé ombord och fartyget 
lämnar hamnen klockan 17.00.

Packa upp, gör dig hemmastadd och ta dig tid att upptäcka fartyget i lugn och ro.

Idag har det blivit dags att fly vinterns hårda grepp om Sverige. Med flyg reser vi från 
Stockholm till Los Angeles ”The City of Angels” i Kalifornien.

Väl framme möts vi av vår lokala representant för transfer till vårt hotell.
Kvällen spenderas som man själv önskar på egen hand.

Dag 3 • 2 feb  
Till havs

Från Los Angeles kryssar vi mot Mexiko och soliga Cabo San Lucas.

Passa på att upptäcka allt vad vårt fina fartyg har att erbjuda. Njut av en kall öl i solen vid 
poolen, unna dig en spabehandling, gå på föreläsning och missa inte de fantastiska showerna 
som hålls varje kväll.



Dag 5 • 4 feb 
Till havs

Idag befinner vi oss till havs på väg mot Acapulco. Njut av den kravlösa tillvaron ombord – 
att bara vara är underbart!

Dag 4 • 3 feb
Cabo San Lucas, Mexiko

På spetsen av långa Baja California, med en av världens vackraste kustlinjer, ligger 
semesterorten Cabo San Lucas. Detta är stoppet för den som älskar härliga stränder och 
varmt soligt väder. Snorkla, simma och njut i värmen med en paraplydrink.

Dag 7 • 6 feb
Till havs

Spendera tid med nya vänner, njut av den utmärkta servicen och ha det skönt. Varför inte 
starta dagen på gymmet och avsluta med en svalkande drink i solnedgången?

Dag 6 • 5 feb
Acapulco, Mexico

Som en av Mexikos äldsta turistmål har Acapulco mycket att erbjuda alla resenärer. Shoppa, 
bada eller bara ta en siesta på stranden men var noga med att inte missa de legendariska 
klippdykarna i La Quebrada.



Dag 9 • 8 feb
San Juan Del Sur, 
Nicaragua

I sydvästra Nicaragua anländer vi till kuststaden San Juan Del Sur ett av landets mest populära 
semestermål. Här kan vi upptäcka lokala butiker, utsökt mat och vackert landskap.

Oavsett om man tar en ridtur genom en frodig skoj, seglar över turkost vatten på en katamaran 
eller fångar några vågor vid en av världens mest klassiska surfingplatser, kan alla hitta ett paradis 
i San Juan Del Sur!

Dag 8 • 7 feb
Puerto Quetzal, 
Guatemala

Ytterligare ett land i Mellanamerika att uppleva är Guatemala. Puerto Quetzal är landets 
största hamnstad och porten in till många av landets vackraste och mest fascinerande 
sevärdheter.

Norrut ligger stora plantager av kaffe och socker med utsikt över sjön Atitlan och de många 
vulkanerna i området. En annan trevlig tur är till landets gamla kolonialhuvudstad La Antigua. 
Denna charmiga stad ligger högt över havet och är världsarvslistad av UNESCO.



Dag 10 • 9 feb
Puntarenas (Caldera), 
Costa Rica

Caldera är hamnen som servar semesterstaden Puntarenas på Costa Ricas västkust. Hit 
kommer huvudstadsborna från San José på semester och den livliga staden myllrar av 
restauranger, caféer och shoppingställen.

Costa Rica är ett relativt litet land men är ett av världens mest ekologiskt variationsrika. 
Landet som betyder just ”den rika kusten” tar upp ungefär 0,3 % av jordens yta men vi kan 
hitta ungefär 5 % av jordens alla växt- och djurarter här.

Från Puntarenas kan man göra spännande turer till både regnskog, vulkaner och 
kaffeplantager. Paddla kajak på floder, vandra i djungeln eller shoppa vackra souvenirer längs 
stränderna. 

Dag 11 • 10 feb
Till havs

En dag till havs ombord härliga Norwegian Star.

Dag 12 • 11 feb
Panamakanalen (Transit)

Tidig morgon ger vi oss in i Panamakanalen. Konstruktionen är bland de största och svåraste 
ingenjörsprojekt som någonsin genomförts.

Kanalen har ett mycket stort inflytande på sjöfarten eftersom fartyg inte längre behöver fara 
den långa och vådliga resan via Kap Horn, Sydamerikas sydspets.

De första idéerna till en kanal i Panama framfördes i mitten av 1500-talet men det första 
försöket att konstruera en kanal skedde år 1880 under franskt ledarskap. Efter att försöket 
fullständigt kollapsat, blev arbetet fullbordat av USA och kanalen kunde öppnas år 1914. 
Den 77 kilometer långa kanalen består av två konstgjorda sjöar, flera konstgjorda kanaler och 
tre grupper av slussar.

Efter 12 timmars passage genom mästerverket har vi bytt ut Stilla havet mot 
Karibiska havet.



Dag 13• 12 feb
Cartagena, Colombia

Den pittoreska staden Cartagena i Colombia lockar med salsamusik, pirathistoria och 
en mix av elegans och dekadens. Innanför stadens murar möts vi av typisk pastellfärgad 
kolonialarkitektur, vindlande gränder och romantiska katedraler. Den gamla delen av 
Cartagena utsågs år 1984 till Colombias första världsarv av UNESCO, och en promenad 
genom staden känns verkligen som en resa genom tid och rum.

Njut av en äkta colombianskt kaffe på en av de charmiga uteserveringarna, låt dig förtrollas av 
smyckesbutikernas vackra smaragder eller shoppa gediget läderhantverk.

Dag 14–15 • 13–14 feb
Till havs

Sista dagen till havs så passa på att nyttja de faciliteter som du kanske ännu inte provat ombord.

Dag 16 • 15 feb
Miami, Florida

Idag på morgonen anländer vi till Miami och kliver av vårt fartyg för den här gången. Vi gör 
en gemensam stadstur innan vi tar oss till flygplatsen för hemfärd.

Vi landar i Stockholm utvilade och fulla av nya erfarenheter och bekantskaper.
Välkomna hem!

Dag 17 • 16 feb
Till Stockholm



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 Norwegian Star
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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