
Fira Nyår i Karibien 
ombord nya fartyget Celebrity Edge!

Fira in det nya året ombord på den nya kryssningsfartyget Celebrity Edge  som med 
sin banbrytande design och teknologi tar sina gäster närmare havet & de fantastiska 
destinationer som fartyget besöker. Upptäck nyheter som ”The Magic Carpet” eller det 
nya konceptet ”Resort Deck”. Celebrity Cruises är kända för fantastisk mat och service 
ombord sina fartyg, ni kommer inte att bli besvikna.

Strosa runt i San Juans gamla 
stadsdel, njut av kritvita 
sandstränder i Tortola och unna 
er bra shopping i St Maarten 
medan ni kollar på det vackra 
pastellfärgade husen. Dessa stopp 
erbjuder något för alla smaker.

Inga krav, bara vara!

Observera att detta är en kryssning utan Club Eriks färdledning!

DATUM
27 dec 2019 – 6 jan 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt med fönster
38 900: -

 Infinity Balkonghytt
45 900: -

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

Florida - Puerto Rico - B.V.I - St Maarten

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Josefine Stenberg
josefine.stenberg@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg utsideshytt med fönster 22 900: –

• Enkelhyttstillägg Balkonghytt 29 000: –

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av beloppet som skyddas

• Reseförsäkring ERV tillägg till hemförsäkring

I PRISET INGÅR
• Stockholm – Miami t/r inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 2 nätter på hotell i Fort Lauderdale  inkl. frukost

• 7 nätters kryssning i vald hyttkategori ombord Edge

• Helpension ombord

• Dryckespaket ”Classic”

• Roomservice mellan kl. 05.00 – 24.00

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Stadstur i Miami

• Alla transfers

• Lojalitetsbonus på 2% av resans pris

Fira Nyår i Karibien 
ombord nya fartyget Celebrity Edge!

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

DATUM
27 dec 2019 – 6 jan 2020

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt med fönster
38 900: -

 Infinity Balkonghytt
45 900: -

OBS! Detta är en resa utan Club Eriks färdledning!



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

27 dec  Stockhom - Miami

05 jan  Miami - Stockholm  Landar 6 januari

Information om flyg kommer senare.

Fira Nyår i Karibien 
ombord nya fartyget Celebrity Edge!

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

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

29 dec  Fort Lauderdale, Florida  15:30

30 dec  Till havs 

31 dec  San Juan, Puerto Rico 15:30 23:00

1 jan  ortola, B.V.I 08:00  18:00

2 jan  Philipsburg, St Maarten 07:00 17:00

3 jan  Till havs 

4 jan  Till Havs 

5 jan  Fort Lauderdale, Florida 07:00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 27 dec 
Till Florida

Dag 2 • 28 dec 
Fort Lauderdale, Florida

Dagen spenderas på egen hand!

Åk till Everglades National Park och ta en tur med en Airboat och spana på Alligatorer.

Flyget till Miami går och efter landning går en gemensam busstransfer till hotellet som man 
kommer att bo på i 2 nätter innan kryssningen går.

Ta er till Sawgrass Mills som är världens största outletcenter med över 350 märkesbutiker. 
Outleten ligger i Sunrise som är en del av Fort Lauderdale och ligger en biltur på cirka 30 
minuter bort från hotellet. Shoppingområdet är så ofantligt stort att vi rekommenderar att man 
förbereder sig noggrant innan besöket. Området är så omfattande att det går bussar inom 
området till de olika delarna, (The Sawgrass Mills Circle Bus). Exempel på butiker som man hittar 
på Sawgrass Mills är: Nike Factory Store, Levi’s Outlet store, Calvin Klein, Gant, Armani Outlet, 
Gucci, Tag Heuer and Tumi, Zadig & Voltaire Outlet, Diane von Furstenberg, Jimmy Choo, 
Versace, Prada, Hugo Boss Factory Store, Tori Burch, Roberto Cavalli, Burberry, Polo Ralph 
Lauren, Valentino, Montblanc – plus mycket mer.

Eller varför inte ta er till Miami för att kolla in kända Ocean Drive som har setts i flertal olika 
filmer.

Dag 3 • 29 dec  
Fort Lauderdale, Florida

Efter en god frukost på hotellet i lugn och ro och lite tid på egen hand checkar man ut för att 
vid lunchtid åka gemensamt ner till hamnen för att checka in på fartyget Celebrity Edge. Efter 
ombordstigning på det fina kryssningsfartyg, hinner man packa upp, göra sig hemmastadda och 
upptäcka fartyget i lugn och ro. Fartyget lämnar Fort Lauderdale 15.30.



Dag 6 • 1 jan 
Tortola, B.V.I

Upptäckt av Christopher Columbus själv i 1493, är denna exotiska, fridfulla ö hem för både 
höga mahognyträd, vita sandstränder & turkosa hav. Här erbjuds utmanande vandring som 
sträcker sig 1 780 meter upp på Sage Mountain. En toppen plats för bra fågelskådning och 
fantastisk utsikt över Tortola och närliggande öar.

Dag 4 • 30 dec  
Till havs

Fartyget tillbringar första dagen ute till havs. Spendera tid med nya vänner, njut av den 
utmärkta servicen och ha det bara skönt. Unna er en behandling på spa eller varför inte 
prova det välutrustade gymmet.

Dag 5 • 31 dec  
San Juan, Puerto Rico

På eftermiddagen lägger fartyget till i San Juan och ligger kvar i hamn hela kvällen. Ta en 
tur till Gamla stan för att uppleva den gamla stadsdelen som är fylld av spännande historia, 
vacker arkitekter, charmiga butiker och mysiga restauranger. 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 insup atmosfären eller bara 
slå er ner på en restaurang och njut av något gott att dricka.

Dag 7 • 2 jan 
Philipsburg, St Maartem

Staden Philipsburg är huvudstad på den holländska sidan, och grundades av en skotsk 
kapten som tjänstgjorde i den holländska flottan i mitten av 1700-talet. Staden ligger längs en 
smal landremsa, med karibiska böljor på ena sidan och en sjö, Great Salt Pond, på den andra.

Stränderna är vita och inbjudande, men här kan vi även njuta av karibiskt ”stadsliv”. 
Stadens affärsgator kantas av tax-free 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 8–9 • 3–4 jan
Till havs

Innan Celebrity Edge ankommer tillbaka till Fort Lauderdale spenderar hon 2 dagar 
till havs. Perfekt tillfälle att slappna av och njuta av servicen ombord. Ta ett dopp i de 
martiniglasformade bubbelpoolerna, ät en middag i specialrestaurangen som håller till i 
”The Magic Carpet” och kolla på showerna som hålls i teatern på kvällarna.

Dag 10 • 5 jan
Fort Lauderdale, Florida

Idag lägger fartyget till i Fort Lauderdale igen och det är dag att checka ut och kliva av 
fartyget. Innan man åker till flygplatsen görs en gemensam stadstur i Miami. Turen avslutas på 
flygplatsen och sen flyger man hem på eftermiddagen.

Dag 11 • 6 jan
Sverige

Idag landar vi i Stockholm igen rikare på både nya erfarenheter och bekantskaper.



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 Celebrity Edge
Celebrity Edge är det senaste fartyget i Celebrity 
Cruises flotta och lanseras vintern 2018. Med banbry-
tande design och teknologi tar Celebrity Cruises sina 
gäster närmare havet och de fantastiska destinationer 
vi besöker. En av de nyheterna ombord är The Magic 
Carpet, en gigantisk glasveranda som förflyttar sig 
mellan däck 2 och 16. Funktion och innehåll ändras 
och anpassas beroende på vilket däck man befinner 
sig på. På däck 16 blir ”The Magic Carpet” en läcker 
specialrestaurang med panoramautsikt över havet.

På fartyget introducerar Celebriy Cruises det nya konceptet Resort 
Deck, ett poolområde där solstolarna istället vetter ut mot havet och 
relingen är av glas.

Uteområdena pryds av extraordinär design och unika konstverk. 
Här finner man allt från vackra skulpturer till bubbelbad formade 
som martiniglas. Designen och teknologin ombord har som avsikt att 
ge gästerna en känsla av att komma närmare havet och resmålen.
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