
Kryssning med Azamara Pursuit
Monaco, Italien, Korsika

Njut av våren i Medelhavet när vi kryssar med våra kunders favorit Azamara, från 
Monte Carlo till Rom. Club Eriks värd är med under hela resan.

Vi börjar i ett av världens minsta länder, 
furstendömet Monaco, och tar oss därifrån 
via den vackra italienska kusten till Frankrikes 
sydligast belägna stad Bonifacio på Korsika 
– skönhetens ö i hjärtat av Medelhavet. 

Avslutar gör vi i Italiens storslagna 
huvudstad Rom.

DATUM
20 – 27 april 2019 

PRIS PER PERSON
Utsideshytt
26.900:- 
Balkonghytt
33.900:- 
Minisvit
46.900:-

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00

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

Monte Carlo – Santa Margherita – Portovenere – Florens – Elba
Bonifacio – Rom

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt:

• Enkelhyttstillägg balkonghytt:

• Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Nice // Rom – Stockholm inkl. alla idag kända skatter och avgifter

• Alla transfers flygplats  – hamn – flygplats

• 7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Pursuit

• Helpension ombord, inkl. dryck

• AzAmazing Evening, en festkväll som anordnas av rederiet

• 24 timmars roomservice ombord

• Varierad underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• 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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Kryssning med Azamara Pursuit
Monaco, Italien, Korsika

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID  

20 apr  Stockholm – Nice  10.20 - 13.20  3h00

27 apr  Rom – Stockholm  11.10 - 14.20  3h10

Vi flyger med Norwegian och SAS.

Om ni önskar flyga från annan ort, vänligen kontakta oss för tidtabell och prisuppgift.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

20 apr  Monte Carlo, Monaco  22.00

21 apr  Santa Margherita, Italien 13.00 22.00

22 apr  Portovenere, Italien 08.00 22.00

23 apr  Florens/Pisa, Italien 08.00 

24 apr  Florens/Pisa, Italien   19.00

25 apr  Elba, Italien 08.00 22.00

26 apr  Bonifacio, Korsika 08.00 17.00

27 apr  Rom, Italien 06.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 20 apr  
Nice, Frankrike

Dag 2 • 21 apr  
Santa Margherita, Italien

I Santa Margherita sitter gubbarna på parkbänkarna och pratar om livet, här kommer fiskarna 
in med dagens fångst i den lilla hamnen och här spelar barnen fotboll på torget. Allt med ett 
bakgrundsljud av espressokoppar och bestick som skramlar i barerna och restaurangerna. Missa 
inte ett besök vid Castello di Santa Margherita, slottet från 1550 som byggdes som försvar mot 
pirater, och huvudgatan Piazza Mazzini med sina färgglada hus.

Dag 3 • 22 apr  
Portovenere, Italien

Den vackra gamla byn Portovenere, med cirka 4000 invånare, är en karaktäristisk 
medeltidsstad. Här finns torn och ovanliga befästningar mot havet, små och snirkliga 
gator och smala och färgrika hus. Staden är, tillsammans med Cinque Terre, upptagen på 
UNESCO:s världsarvslista.

Vi landar i Nice strax efter lunch och  beger oss med buss till furstendömet Monaco för att 
checka in på vårt fartyg som ligger för ankar i Monte Carlo. Under eftermiddagen kan vi 
bekanta oss med vårt hem för de kommande dagarna. Klockan 22 lämnar fartyget hamnen 
och åker mot vårt första stopp – Santa Margherita.



Dag 4–5 • 23–24 apr  
Florens/Pisa (Livorno), 
Italien

Under två dagar har vi nu möjligheten att uppleva Toscana.

Utgå från stadens hjärta, Piazza del Duomo, vid ett besök i historiska Florens. Här finns 
mycket bevarat från stadens storhetstid under 1400- och 1500-talen så finn gott om kultur, 
muséer och shopping. Muséet Uffizierna har vad som anses vara världens finaste samling av 
renässanskonst så detta kan vara väl värt ett besök.

Vi kan också besöka Pisa. Se det berömda lutande tornet och katedralen som ligger i den 
gamla delen, eller strosa söderut förbi medeltida palats och torg mot Arno, floden som 
rinner genom staden, för att upptäcka en annan del. Är det någonstans vi ska äta glass så är 
det i Italien, så slå dig ner på ett café och njut.

Dag 6 • 25 apr  
Elba (Portoferraio), Italien

Portoferraio är en hamnstad på ön Elba, känd främst för att Napoleon Bonaparte bodde här 
mellan 1814 – 1815 då han var sänd i exil från Frankrike. Den nyare stadsdelen präglas av det 
dagliga livet som man lever på ön medan den gamla stadsdelen med hamnen andas såväl 
harmoni som turism. Här finns ett gott utbud av modebutiker, fina restauranger, glassbarer 
och caféer.



Dag 8 • 27 apr  
Rom, Italien

Idag väntar egen tid i huvudstaden, som har massor att erbjuda, innan flyget går tillbaka 
hem till Sverige. Här finns bland annat amfiteatern Colosseum, spanska trappan vid Piazza 
di Spagna, den mäktiga fontänen Fontana di Trevi och katolicismens huvudkyrka St. 
Peterskyrkan i Vatikanstaten.

Korsika är Medelhavets fjärde största ö och just Bonifacio är Frankrikes sydligast belägna stad. 
Staden är en mysig liten stad med ett mycket imponerande läge uppe på en hög kalkstens- 
och granitklippa, 100 stupbranta meter över Medelhavet.

Här finns smala och charmiga gränder med små restauranger och butiker inklämda i de gamla 
medeltidsbyggnaderna. Två vackra kullerstensgator är Rue des Epereurs och Rue du Palais-
de-Garde. På Promenade le la Mer i hamnen ligger uteserveringarna tätt vid kajen och även 
här finns fullt av små butiker som säljer sommarkläder och smycken.

Dag 7 • 26 apr  
Bonifacio, Korsika



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 Azamara Pursuit

Ombord finns flera bra restauranger, pooler, pianobar caféer och en kabaré-lounge där gästerna bjuds på uppträdanden och 
intressanta föreläsningar.

Mat för alla smaker:  Här finner du ett urval av sex olika matställen, inklusive rumsservice. Oavsett om du är ett fan av haute cuisine 
eller husmanskost, kommer du att älska de färska ingredienserna, de noggranna förberedelserna, och de olika menyvalen.

Unna dig hälsa, skönhet och exotiska massagebehandlingar på spa. Prova akupunktur eller koppla av med yoga i solnedgången.

Azamaras två systerfartyg Quest och Journey är 
lite mindre och finare kryssningsfartyg, så kallade 
”Boutique cruise ships”. Azamara är ett helägt 
dotterbolag till norsk-amerikanska Royal Caribbean 
och är deras 5-stjärniga premiumprodukt.

Med knappt 700 gäster ombord och nästan en 
besättningsman på två gäster är stämningen på deras 
kryssningar familjär och servicen i världsklass.

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
https://cluberiks.se/resor/medelhavskryssning-med-azamara-pursuit-fran-monte-carlo-till-rom/
https://cluberiks.se/resor/medelhavskryssning-med-azamara-pursuit-fran-monte-carlo-till-rom/

