
MSC Yacht Club i Karibien
Det bästa av två världar

DATUM
1 feb – 10 feb 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Yacht Club Deluxehytt  
(balkong)
35 900: -

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

Miami - San Juan - St Thomas - St Maarten - Nassau

Club Eriks noga 
utvalda upplevelser

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

Vi lämnar snö & rusk i Sverige för sol & värme i Karibien! 

Följ med oss på en oförglömlig upplevelse där drömmar blir till verklighet.
Sola, bada, shoppa, läs en spännande bok och svalka dig med en uppfriskande 
drink i skuggan av en palm. Njut av vita stränder och den salta doften av det 
kristallklara havet.

Ombord fartyget MSC Seaside kommer vi njuta av utsökt mat, god service och 
underhållning i toppklass. I MSC Yacht Club handlar livet om njutning!

Inga krav, 
bara vara!
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TILLÄGG
• Semesterförsäkring ERV

• Gouda avbeställningsskydd, 5% av resans pris

• Enkelhytt på förfrågan

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

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

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

• Sightseeingtur i Miami

• 7-nätters kryssning med MSC Seaside i MSC Yacht Club

• Helpension ombord, inkl. dryck

• Underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Alla transfers enligt program

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

MSC Yacht Club i Karibien
Det bästa av två världar

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

DATUM
1 feb – 10 feb 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Yacht Club Deluxehytt  
(balkong)
35 900: -

Följande ingår i MSC Yacht Club:

• Prioriterad in- & utcheckning på fartyget

• Butler service 24h om dygnet

• Concierge 24h om dygnet

• Roomservice 24h om dygnet

• Access till Thermal Suite i MSC Aurea Spa

• Badrock & tofflor

• En privat restaurang för alla gäster boende i Yacht Club (fri sittning)

• All Inclusive dryckespaket

• Panoramic Top Sail Lounge med Afternoon Tea service, bar & lättare mat 20h om dygnet

• Exklusivt pooldäck med solstolar, pool, bubbelpool & bar



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER

MSC Yacht Club i Karibien
Det bästa av två världar

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

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

02 feb Miami, Florida Stig ombord! 17.00

03 feb Till havs

04 feb San Juan, Puerto Rico 17.00

05 feb San Juan, Puerto Rico  01.00

05 feb Charlotte Amalie, St Thomas 07.00 19.00

06 feb Philipsburg, St Maarten 07.00 14.00

07 feb Till Havs

08 feb Nassau, Bahamas 12.00 19.00

09 feb Miami, Florida 07.00 

DAG FLYG TIDER FLYGTID 

01 feb  Stockholm - München  08.00 - 10.10  2h10

01 feb  München - Miami  11.25 - 16.25  11h

09 feb  Miami - München  18.30 - 09.50+1  9h20

10 feb  München - Stockholm  12.10 - 14.25  2h15

Vi flyger med Lufthansa!

Önskemål att flyga från annan ort än Stockholm eller uppgradering till 
Premium Economy/Business class är möjligt, pris på förfrågan.



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 1 feb 
Till Miami, Florida

Dag 2 • 2 feb 
Miami, Florida

Vid lunch checkar vi ut från vårt hotell för att gemensamt ta oss till hamnen där vi checkar in 
på vårt hem för den kommande veckan, MSC Seaside. Vi bor i fartygets lyxiga svitområde, 
MSC Yacht Club. Njut av en god lunch i den privata restaurangen & skåla in semestern med 
en läskande drink. Klockan 17.00 lämnar vi hamnen i Miami.

Vi lämnar Stockholm för varmare breddgrader. När vi ankommer till Miami möts vi upp av 
vår lokala guide och tar en gemensam transferbuss till hotellet vi ska bo på en natt. Kvällen 
spenderas på egen hand!

Dag 3 • 3 feb 
Till havs

Idag spenderar vi en dag till havs. När man reser i MSC Yacht Club är valmöjligheterna extra 
stora. Passa på att utforska det enorma utbud av aktiviteter, nöjen och shopping som bara 
ett stort fartyg kan erbjuda. När du känner för en paus från allt detta och bara vill koppla av i 
avskildhet finns klubbens exklusiva lounger och soldäck som är tillgängliga enbart för dig som 
reser i MSC Yacht Club. 

Besök fartygets unika balinesiskt spa ombord! Här erbjuds ett stort utbud av olika 
spabehandlingar och skönhetsbehandlingar. Varje spa-upplevelse sker i en avslappnad miljö av 
vacker natursten, trä och mosaik.



Dag 5 • 5 feb  
Charlotte Amalie, St Thomas 
(Amerikanska Jungfruöarna)

Tidig morgon kommer vi till Charlotte Amalie. Här kan vi njuta av fina kritvita stränder 
och turkost hav. Ta en tur till berömda stranden Magens Bay eller varför inte åka till 
grannön St Johns för att spendera dagen med sol & bad. St Thomas är även känd som 
taxfreeshoppingens huvudstad. Här kan du strosa runt bland alla butiker och hitta allt från 
porslin, kristaller, klockor, kläder, väskor m.m. listan kan göras lång.

Dag 6 • 6 feb 
Philipsburg, St Maarten

Stränderna är vita och inbjudande, men här kan vi även njuta av karibiskt ”stadsliv”. 
Stadens affärsgator kantas av taxfree 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 4 • 4 feb 
San Juan, Puerto Rico

Vi ankommer till San Juan sen eftermiddag och har hela kvällen att spendera här. Ta en tur till 
Gamla stan för att uppleva den gamla stadsdelen som är fylld av spännande historia, vacker 
arkitektur, charmiga butiker och mysiga restauranger och caféer. I hjärtat av San Juans gamla 
stadsdel står den vackra och gamla katedralen av San Juan där Ponce de Leon är begraven. Det 
är den äldsta kyrkan på hela ön och det kostar inget att gå in i kyrkan. Strosa runt på egen hand 
i staden bland dess mysiga kullerstensgator och bara njuta av atmosfären eller bara slå er ner på 
en restaurang och njut av något gott att dricka. Klockan ett på natten lämnar fartyget San Juan 
för att segla vidare mot St Thomas.



Dag 8 • 8 feb 
Nassau, Bahamaso

Idag kommer vi till vårt sista stopp, Bahamas huvudstad, Nassau som ligger på New Providence 
Island – den närmsta grannen till Paradise Island. I Nassau och öarna New Providence och 
Paradise Island kan man kombinera Bahamas natur och kultur med den kosmopolitiska 
atmosfären i en storstad.

Den som är intresserad av finare 
restauranger, kasinon och exklusiva butiker 
hittar sitt lystmäte på Paradise Island. Ön är 
sammankopplad med Nassau genom två 
broar och är i princip en ö helt inriktad på 
nöje. Förutom shopping och kvällsaktiviteter 
huserar Paradise Island även en exklusiv 
golfbana. Innan du beger dig tillbaka till 
fartyget kan du också spela några händer 
karibisk poker på Atlantis Paradise Island 
Resort Casino – ett av de största kasinona i 
Karibien.

På Paradise Island hittar ni den kritvita 
stranden med kristallklart vatten, Cabbage 
Beach. Vill man inte åka över till Paradise 
Island så ligger Cable Beach strax väst om 
Nassau, en fyra kilometer lång sandstrand. 
Stränder man inte bör missa om du är en 
soldyrkare.

Dag 7 • 7 feb
Till havs

Efter några spännande dagar där vi utforskat fantastiska destinationer kan det vara dags för 
lite skön avkoppling ombord på fartyget. Ett pass på det välutrustade gymmet eller bara 
koppla av i solstolen med favoritboken. 

Passa på att prova en specialrestaurang på kvällen. Vi kan varmt rekommendera Butchers’s 
Cut. Detta eleganta steakhouse serverar fantastiska förstklassiga stycken från hela världen, 
samt en mängd andra utsökta rätter, alla tillsammans med ett internationellt utbud av vin, öl 
och cocktails..

Dag 9 • 9 feb
Miami Florida

Tidig morgon anländer vi till Miami igen. Efter frukost ombord på fartyget kliver vi av 
fartyget för att avsluta resan med en City-tur i Miami innan vi beger oss till flygplatsen för att 
flyga hem till Sverige.

Dag 10 • 10 feb
Åter i Skandinavien

Idag landar vi i Skandinavien 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!

MSC Yacht Club
Det bästa av två världar! MSC Yacht Club är en 
avskild del av fartyget, där du kan dra dig tillbaka till 
lugn och avskildhet när det passar dig. När du reser 
i MSC Yacht Club är valmöjligheterna extra stora. 
Precis som alla andra gäster har du alltid tillgång till det 
enorma utbud av aktiviteter, nöjen och shopping som 
bara ett stort fartyg kan erbjuda. När du behöver en 
paus från allt detta och bara vill koppla av i avskildhet, 
finns klubbens exklusiva lounger och soldäck som är 
tillgängliga enbart för dig som reser i MSC Yacht Club.

Ett avskilt område för total avkoppling. MSC Yacht 
Club är kryssningen för dig som vill ha det där lilla extra. Förstklassiga lokaler i en lugn och avskild miljö med eleganta hytter 
och extraordinär service. Till exempel den eleganta Top Sail Lounge med fantastisk panoramautsikt längst fram i fören, en egen 
exklusiv restaurang samt One Pool Deck med swimmingpool, bubbelpooler, soldäck och bar.

Enastående service. Här har du tillgång till service dygnet runt tack vare vår conciergereception och butlerservice som är 
öppna 24 timmar per dygn. Varje hytt tilldelas en Butler som erbjuder bland annat prioriterad in- och utcheckning, uppackning 
av dina resväskor, byte av handdukar, skovård och leverans av internationella tidningar varje dag, även till havs!

En gastronomisk resa! I MSC Yacht Club erbjuds gästen det allra bästa. Klubben har en avskild och exklusiv restaurang på varje 
fartyg – enbart för gäster i MSC Yacht Club. På menyn finns hälsosamma alternativ, underbart dekadenta läckerheter och allt 
däremellan. Som gäst i MSC Yacht Club kommer du kunna njuta av förstklassiga måltider när du vill. Till den goda maten ingår 
naturligtvis högklassiga drycker på alla MSC Yacht Clubs serveringar.

Enastående komfort! Somna mellan lakan av egyptisk bomull, på en bekväm madrass av memory foam och välj bland ett stort 
urval av kuddar. Låt vår 24-timmars butlerservice skämma bort dig och njut av läckerheterna från den kostnadsfria minibaren. 
Titta på TV i din svit och njut av den fantastiska utsikten från ditt panoramafönster eller din balkong. Varje MSC Yacht Club-svit 
har utformats av de berömda arkitekterna på De Jorio Design International – utmärkta exempel på italiensk design.
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