
Los Angeles, Santa Barbara 
& Kryssning längs Mexikanska Rivieran

Följ med oss på en oförglömlig upplevelse där vi börjar vår resa i Santa Barbara några mil 
nordväst om Los Angeles. Höjdpunkterna här är bland annat ett besök på Old Mission och 
vinprovning! Vi fortsätter vår resa till Los Angeles, ”The City of Angels”, där vi får chans att 
promenera längs stjärnorna på Walk of Fame eller som konstintresserad göra ett besök på 

Getty Center, i gallerierna kan du 
njuta av verk från bland andra Paul 
Gauguin och Vincent van Gogh.

Efter våra dagar i Kalifornien åker vi 
på en kryssning längs Mexikanska 
Rivieran! Sola, bada eller läs en 
spännande bok och svalka dig med 
en uppfriskande drink i skuggan av 
en palm.

Ombord fartyget Norwegian Bliss kommer vi njuta av utsökt mat, god service och 
uppträdanden i toppklass. Fartyget erbjuder fler än 20 restauranger, mängder av barer 
och fartfyllda aktiviteter.

DATUM
17 apr 2019 – 29 apr 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
57 900: -

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

Santa Barbara - Los Angeles - Puerto Vallarta - Mazatlán - Cabo San Lucas

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Semesterförsäkring ERV

• Gouda avbeställningsskydd, 5% av resans pris

• Enkelhyttstillägg balkonghytt 28 500: –

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

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

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

• 1 middag inkl dryck i Santa Barbara

• Heldagstur inkl. lunch & vinprovning i Santa Barbara

• 2 nätter på 4* hotell i Los Angeles, inkl frukost

• Halvdagstur Los Angeles inkl. besök på Getty Villa & lunch

• 7-nätters kryssning med Norwegian Bliss

• Helpension ombord, inkl. dryck*

• Underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Alla transfers enligt program

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Los Angeles, Santa Barbara &
Kryssning längs Mexikanska Rivieran

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

DATUM
17 apr 2019 – 29 apr 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Balkonghytt
57 900: -

*Dryckespaket ”Premium” – vin på glas, öl (både på flaska/draft), cocktails, 
läsk & juice i alla barer/restauranger. Specialkaffe vid måltiderna. 1 flaska 
vatten per person/dag i hytten.



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

17 apr  Stockholm - Los Angeles  09.55 - 12.15  11h 20

28 april  Los Angeles - Stockholm  14.15 - 10.00+1  10h 45

Vi flyger med SAS! Önskemål att flyga från annan ort än Stockholm eller uppgradering till Premium Economy (SAS 
Plus)/Business Class kommer vara möjligt, pris på förfrågan.

Los Angeles, Santa Barbara &
Kryssning längs Mexikanska Rivieran

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

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

21 apr  Los Angeles Stig ombord! 16.00

22 apr  Till havs 

23 apr  Till havs 

24 apr  Puerto Vallarta, Mexiko 09.00 18.00

25 apr  Mazatlán, Mexiko 08.00 17.00

26 apr  Cabo San Lucas, Mexiko  07.00 15.00

27 apr  Till havs 

28 apr Los Angeles 08.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 17 april
Avresa från Stockholm

Dag 2 • 18 april 
Santa Barbara, Kalifornien

Efter frukosten åker vi på en heldagstur tillsammans där vi bland annat besöker Old Mission 
Santa Barbara som upprättades den 4 december 1786 av de spanska franciskanerna och 
Santa Ynez Valley där vi får avnjuta en vinprovning & lunch. Kvällen spenderar vi på egen 
hand.

Idag flyger vi till Los Angeles och när vi landar möts vi upp av vår lokala guide. Efter en 
gemensam busstur på ett par timmar anländer vi till Santa Barbara, Kalifornien. Vi checkar in 
på vårt hotell som vi ska bo på i två nätter och har sedan några timmar på egen hand för att 
utforska området. På kvällen möts vi upp för en gemensam middag.

Dag 3 • 19 april  
Santa Barbara, Kalifornien

Efter frukost är det dags att checka ut från hotellet för att bege oss mot Los Angeles. Vi åker 
längs Malibu och den fina kusten. Vi gör ett stopp på The Getty Villa där vi lär oss mer om de 
forna Grekland & Rom. Sedan är det dags för en gemensam lunch innan vi gör en citytur i Los 
Angeles som avslutas på hotellet som vi ska bo på i två nätter. Efter incheckningen spenderas 
kvällen på egen hand.

Dag 4 • 20 april  
Los Angeles, Kalifornien

Idag har vi en heldag i Los Angeles för egna upptåg. Längs gatorna Hollywood Boulevard och 
Vine Street i Hollywood hittar vi Hollywood Walk of Fame där bland annat Ingrid Bergman och 
Greta Garbo har en varsin stjärna.

Missa inte det lilla kustsamhället Venice som är ett destillat av hela den kaliforniska kulturen. 
Ta en sväng längs den oändliga strandpromenaden och känn dig lika härligt vilsen i den 
amerikanska ytlighetskulturen som Mick gjorde i den tredje och sista filmen om Crocodile 
Dundee.



Dag 8 • 24 april 
Puerto Vallarta, Mexiko

På västra Stillahavskusten i Mexiko anländer vi idag till Puerto Vallarta. Med sina vita 
sandstränder och sitt tropiska klimat men också med berg, djungel och tak med 
terrakottafärgat kakel så är det den mest pittoreska badorten i hela Mexiko.

Det finns gott om möjligheter för äventyrliga aktiviteter här men är man ute efter lata dagar i 
solen så finns det flera fina stränder bland annat Playa Mismaloya, Playa Los Muertos & Playa 
Palmares. Njut av lite mexikanska specialiteter som guacamole, nachos & en iskall Corona.

Dag 5 • 21 april  
Los Angeles, Kalifornien

Vi checkar ut strax innan lunch för att gemensamt bege oss till hamnen för att checka in på 
vårt kommande hem den nästkommande veckan, Norwegian Bliss. När vi kommit ombord 
finns det tid för att komma i ordning och äta en god lunch. Klockan 16:00 lämnar fartyget 
hamnen.

Dag 6–7 • 22–23 april  
Till havs

Vi startar kryssningen med två dagar till havs vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att upptäcka alla 
faciliteter ombord på Norwegian Bliss. Koppla av med massage, en av över 50 behandlingar 
som erbjuds på fartygets lyxiga SPA.

Testa turen i det stora “Casino at Sea”! Njut av en drink i någon utav rederiets alla barer, 
exempelvis Sugarcane Mojito Bar där man serveras både klassiska Mojitos men också Mojitos 
med en twist!

Är du konstintresserad får du inte missa Getty Center. I detta konstcentrum i Brentwood, 
som ligger i västra delarna av Los Angeles, kan du börja med att beundra Richard Meiers 
fantastiska byggnad i betong och stål som är klädd med travertinmarmor och aluminium. Väl 
inne i gallerierna kan du njuta av verk från bland andra Paul Gauguin och Vincent van Gogh.

Vill du träna utomhus bland semi-kändisar och deras PT’s ska du bege dig till Runyon 
Canyon med löparskor eller vandringskängor på. Det här är nämligen en stor park uppe 
bland bergen i Santa Monica där du kan träna eller bara promenera på de flertalet stigar 
som finns. Du bör börja vandringen vid ingången på 2000 N Fuller Ave och jobba dig åt 
höger.

Dag 4 • forts



Dag 9 • 25 april
Mazatlan, Mexiko

Kombinera en förstklassig badort med en stad med ett berömt kolonialt förflutet och du har 
Mazatlan. Smutta på en Margarita och njut av det autentiska mexikanska köket. Besök El Faro 
fyren som har den bästa utsikten över hela Mazatlan. Gamla stan i Mazatlan är ett pittoreskt 
kompendium av ädla 1800-tals byggnader och vackra torg. Strosa runt innan ni slår er ner på 
ett café för kopp kaffe.

Dag 11 • 27 april
Till havs

Idag har vi en dag till havs innan vi anländer tillbaka till Los Angeles. Passa på att umgås med 
nyfunna vänner, träna i det stora välutrustade gymmet, eller bara njut av en dagen i solen. 
Kanske ni är sugna på lite fartfyllda aktiviteter och provar fartygets gokartbana. Det finns 
något för alla ombord på Norwegian Bliss. Om ni inte har gjort det innan rekommenderar vi 
er att prova någon av fartygets alla specialrestauranger, exempelvis Teppanyaki.

Dag 10 • 26 april
Cabo San Lucas, Mexiko

Cabo San Lucas ligger på den mexikanska halvön Baja Californias sydspets, och har 
snabbt blivit en populär turistort för folk med helt skilda intressen. Det har rankats 
som ett av Mexikos fem största resmål tack vare stränderna, nattlivet, golfbanorna, och 
spaanläggningarna, som lockar hit massor av besökare. Och så ska man ju inte glömma bort 
det spektakulära läget.

Cabo San Lucas har perfekta stränder, där du kan simma, dyka, fiska, och, ja, göra det mesta 
man kan göra på en strand. Cabo San Lucas anses faktiskt vara en av världens bästa platser att 
fiska på. Medano Beach ligger cirka 10 minuters bilväg från hamnen här hittar du plats för att 
sträcka ut dig på handduken, lugnt vatten och en mängd barer och restauranger precis vid 
stranden.

Dag 12 • 28 april
Los Angeles, Kalifornien

På morgonen anländer vi tillbaka till Los Angeles. Efter frukosten kliver vi av fartyget och 
beger oss gemensamt till flygplatsen för att flyga tillbaka till Sverige igen.

Dag 13 • 29 april
Åter i Skandinavien

På förmiddagen landar vi i Sverige igen full med ny energi!



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 Bliss
Känn dig ett med havet på Waterfront, fartygets  långa 
utomhuspromenad. Där kan du upptäcka en ny restaurang eller bar 
varje dag och kväll! Sätt dig vid Sugarcane Mojito Bar där du kan 
njuta av läskande Mojito.

Många olika middagsupplevelser på ett och samma fartyg! Ät som 
ingen annanstans till sjöss med all frihet och flexibilitet som Freestyle 
Dining erbjuder. Vad du än vill ha, Norwegian Cruise Line har något 
för alla. Njut av långa middagar där menyn varierar från kväll till kväll.

Flera barer & lounger med spännande inriktningar! På District 
Brew House erbjuds mer än 50 olika öl på flaska och 24 olika öl på 
tapp. Sippa på en Mojito i Sugarcane Mojito Bar. Eller prova viner i 
vinbaren The Cellars! Ta ditt glas, stifta nya bekantskaper och bara 
njut av livet!
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