
Weekendkryssning i Medelhavet
med Azamara Pursuit

Njut av en fantastisk vårweekend i Medelhavet när Azamara Pursuit kryssar från 
hjärtat av den franska Riviera, Nice, till den eviga staden Rom.

Äventyret startar i Nice för att sedan 
färdas vidare till Frankrikes äldsta stad, 
Marseille, och därifrån tar fartyget 
sig vidare till lyxiga St Tropez. Pursuit 
återvänder sedan till Nice där vi har gott 
om tid att upptäcka den fina staden. 

Fartyget lämnar Franska Rivieran och styr 
vidare mot pittoreska Bastia i Korsika – 
skönhetens ö i hjärtat av Medelhavet. 

Avslutar gör vi i Italiens storslagna 
huvudstad Rom.

DATUM
23 – 28 maj 2019 

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt
23 900:-
Balkonghytt
27 900:- 
Minisvit
32 900:-

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

Nice - Provence (Marseille) - St Tropez - Nice (Villefranche) - Bastia - Rom

Club Eriks noga utvalda upplevelser

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

OBS! Detta är en resan utan Club Eriks värd!
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt: 14 900:-

• Enkelhyttstillägg balkonghytt: 18 900:-

• Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring

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

• Alla transfers flygplats  – hamn – flygplats

• 5 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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Weekendkryssning i Medelhavet
med Azamara Pursuit

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID  

23 maj  Stockholm – Nice  06.40 - 09.45  3h05

28 maj  Rom – Stockholm  13.35 - 16.45  3h10

Vi flyger med SAS!

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

  

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

23 maj  Nice, Frankrike  18.00

24 maj  Provence (Marseille), Frankrike 08.00 22.00

25 maj  St Tropez, Frankrike 08.00 23.00

26 maj  Nice (Villefranche), Frankrike 07.30 22.00

27 maj  Bastia, Korsika 08.00 18.00

28 maj  Rom, Italien 06.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 23 maj  
Avresa

Dag 2 • 24 maj  
Provence (Marseille), 
Frankrike

Marseille är den äldsta staden i Frankrike och näst störst efter Paris. Om man vill ha den bästa 
utsikten går man till Notre Dame de la Garde som tornar upp sig 154 meter över marken. 
Strosa runt i Vieux Port som en gång var porten till Medelhavet. Här hittar man den populära 
teatern Théâtre National de la Criée och många restauranger.

Flyget landar i Nice på morgonen och man tar Azamaras transferbuss till hamnen för att 
checka in på det fina fartyget, Azamara Pursuit, Under eftermiddagen kan man bekanta sig 
med sitt hem för de kommande dagarna. Klockan 18 lämnar fartyget hamnen och åker mot 
första stoppet – Provence (Marseille).



Dag 3 • 25 maj  
St Tropez, Frankrike

Tidig morgon ankommer fartyget St. Tropez och stannar till sen kväll. Staden är berömd 
för sina vita stränder och är även en lekplats för celebriteter från hela världen som njuter av 
livet på lyxyachterna i hamnen. St.Tropez har länge varit och är fortfarande en mötesplats för 
författare, journalister, fotografer och artister. Här finns det gott om gallerier, lyxiga butiker 
och antika affärer. Ett populärt nöje är att sitta vid ett café och se det glittriga skådespelet 
passera förbi.

Dag 4 • 26 maj  
Nice (Villefranche), 
Frankrike

Här är god mat och fantastiska viner, vackert språk, sofistikerad kultur och livsnjutning i största 
allmänhet ledorden. Du promenerar längs stranden, känner doften från havet och njuter av 
mat och dryck som kommer fastna i ditt gastronomiska minne för en väldigt lång tid framöver. 
Du solar, badar, besöker sevärdheter, tar del av ett fantastiskt nöjesliv och spenderar tid på 
shopping som du inte hittar på hemmaplan. Nice är lite som Franska Rivierans Rolls-Royce.



Idag lägger Azamara Pursuit till i hamnstaden Civiteveccha och det är dags att checka ut för 
den här gången. Rederiets busstransfer går till flygplatsen och man flyger hem och landar i 
Sverige igen på eftermiddagen.

Dag 6 • 28 maj  
Rom (Civitavecchia), Italien

Dag 5 • 27 maj  
Bastia, Korsika

Azamara Pursuit ankommer till Bastia på Korsika på morgonen. Hela dagen tillbringas på 
denna kontrasternas ö. Korsika tillhör Frankrike och är medelhavets fjärde största ö. Här kan 
man bege sig på upptäcktsfärd i gamla stans vindlande gränder och smala gator eller titta på 
folkvimlet i den gamla hamnen (Vieux Port). Den som vill kan följa med på en av rederiets 
utflykter till Cap Corse, den bergiga halvön som är centrum för Korsikas vinproduktion.



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.
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