
Upplev Östersjöns pärlor
Kryssning med Serenade of the Seas 

Följ med oss under en härlig vecka ombord på Royal Caribbeans fartyg Serenade 
of the Seas. 

Vi kommer att njuta av 
utsökt mat, god service 
och uppträdanden i top-
pklass samtidigt som vi 
besöker Östersjöns pär-
lor. St. Petersburg lockar 
med kejserliga palats och 
fantastiska konstverk, 

Tallinn är en romantisk 
storstad med medeltida 

charm och Finlands huvudstad Helsingfors, utnämnd till världens designhuvudstad 
2012, andas kultur och modern design. 

Sist men inte minst besöker vi idylliska Visby på Gotland som även kallas ”rosornas 
och ruinernas stad”

Slappna av, njut och upplev. Välkommen ombord!

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

Stockholm - St Petersburg - Tallinn - Helsingfors - Visby

Club Eriks noga utvalda upplevelser

DATUM
21 – 28 juli 2019

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Insideshytt
15 900:- 
Utsideshytt
18 900:- 
Balkonghytt
21 900:-

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

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se


TILLÄGG
• Dryckespaket Deluxe Package : 3 115: – per person

• Avbeställningsskydd Gouda, 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV, tillägg till hemförsäkring

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• 7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Serenade of the Seas

• Helpension

• Vatten, juice, kaffe & te

• Roomservice*

• Varierad underhållning och aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• Lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

KRYSSNINGSSCHEMA
DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

21 jul  Stockholm, Sverige  18.00

22 jul  Till havs 

23 jul  St Petersburg, Ryssland  07.00 

24 jul  St Petersburg, Ryssland  18.00

25 jul  Tallinn, Estland 07.00 16.00

26 jul  Helsingfors, Finland 08.00 17.00

27 jul  Visby, Sverige 09.00 19.00

28 jul  Stockholm, Sverige 08.00

Upplev Östersjöns pärlor
Kryssning med Serenade of the Seas

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

DATUM
21 – 28 juli 2019

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Insideshytt
15 900:- 
Utsideshytt
18 900:- 
Balkonghytt
21 900:-

*Rumsservice erbjuds dygnet runt. Kontinental frukost serveras vid förbeställning till 
hytten mellan kl. 07.00-10.och ingår i kryssningens pris. För övriga beställningar för 
rumsservice tillkommer en serviceavgift på ca 8 USD/beställning.

OBS! I Ryssland krävs det visum för svenska medborgare. Om man väljer att 
köpa någon utav rederiets utflykter ingår det gruppvisum men vill man upptäcka St 
Petersburg på egen hand får man i förväg ansöka om visum på egen hand!



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 21 juli 
Stockholm, Sverige

Dag 3–4 • 23 – 24 juli  
St Petersburg, Ryssland

I två dagar ligger vi i hamn i St. Petersburg, en lysande stad där glamour och överflöd 
möter den ryska vardagen. En stad av kontraster som trots allt andas förhoppning; vacker, 
inbjudande och själfull. Här skrev en gång i tiden författaren Dostojevskij sina minnesvärda 
verk, Pavlov drillade sina hundar och Tjajkovskij komponerade musikaliska underverk. När 
Peter den Store grundlade staden sneglade han åt väst, och han skapade en stad där vi 
skandinaver känner oss hemma, med kanaler, långsmala distrikt och ståtliga byggnader. 
Avenyn kantas av pampig arkitektur och kulturell rikedom, passa på att besöka granna kyrkor 
och katedraler.

I Ryssland krävs det visum för svenska medborgare. Om man väljer att köpa någon utav 
rederiets utflykter ingår det gruppvisum men vill man upptäcka St Petersburg på egen hand 
får man i förväg ansöka om visum på egen hand!.

Sveriges huvudstad ligger vackert utspridd på 14 öar där insjön Mälaren möter Östersjön. 
Stockholm är en fantastisk stad att besöka på sommarhalvåret, när du kan promenera längs 
Strandvägen, bada i Mälaren eller ta båtarna ut i Stockholms skärgård. Men staden är lika fin 
året runt – här finns spännande museer och sevärdheter, butiker, restauranger och barer.

Vid lunchtid checkar vi in och kliver ombord på vårt hem den kommande veckan, Serenade 
of the Seas. Vi gör oss hemmastadda och lär känna fartyget. Klockan 18.00 lämnar fartyget 
Stockholm.

Dag 2 • 22 juli 
Till havs

På väg mot St Petersburg har vi en dag till havs där vi kan njuta av livet ombord på vårt fina 
fartyg. Prova det fina gymmet, ta ett dopp i poolen och utnyttja fartygets alla faciliteter som 
erbjuds ombord.



Dag 8 • 28 juli
Stockholm, Sverige

Dag 6 • 26 juli
Helsingfors, Finland

Idag befinner vi oss i den vackra kulturstaden Helsingfors, en exotisk stad med influenser 
ifrån såväl Sverige och Ryssland som den hetare kontinenten. Här blandas museum och 
konstutställningar med modern design och det senaste modet. Besök den vackra Storkyrkan 
eller Havis Amanda-statyn på Salutorget, två av Helsingfors främsta symboler, eller strosa runt 
på stadens populära torgmarknad Kauppatori. Gör en utflykt till pittoreska Borgå (Porvoo), 
Finlands näst äldsta stad vars charm inspirerat konstnärer i århundraden, eller slå dig bara ned 
på en av Helsingfors många blomstrande uteserveringar och njut av en rykande het kaffe 
medan du beskådar folklivet.

Dag 7 • 27 juli   
Visby, Sverige

Visby är en idyllisk plats och Gotlands största stad och handelscentrum med ca 25 000 
bofasta invånare. Visby kallas ”rosornas och ruinernas stad”. Visby var ett turistmål redan för 
över hundra år sedan, och är idag ett av Sveriges mest besökta resmål. Stadens många smal 
och branta kullerstensgator har en alldeles särskild charm. För att komma till Östertorg på 
den östra sidan om muren, kan man först ta sig en promenad genom stadens äldre kvarter. 
Längs gatorna finns otaliga små kaféer, livsmedelsaffärer och butiker specialiserade på olika 
hantverk och livsmedel. På Östertorg finns det mesta man kan önska av butiker, restauranger 
och serviceinrättningar.

Tidig morgon kommer vi tillbaka till Stockholm igen. Efter en välsmakande frukost är det dags 
att kliva av och avsluta denna fina resa!

Dag 5 • 25  juli    
Tallinn, Estland

Tallinn är den bäst bevarade medeltidsstaden i norra Europa och finns med på UNESCOs 
berömda världsarvslista. Kyrkor och kloster, charmiga bakgator och livfulla torg sätter sin 
prägel på den vackra gamla staden och här väntar många spännande kulturella upplevelser 
för stadens besökare. Torget framför rådhuset har i flera århundraden fungerat som en 
marknadsplats och även i dag är Raekoja Plats ett kulturellt centrum i staden. Bland de gamla 
byggnaderna från 1200-talet ligger Reapotek, som är världens äldsta fungerande apotek.



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 Serenade of the Seas
Serenade of the Seas® är ett fartyg i Radiance-klassen. Fartyget är 
utrustat med stora glasfönster som ger en fantastisk utsikt och mycket 
ljus, perfekt kompletterade av elegant interiör och läckra möbler. 
Ombord kan du bland annat njuta av en modern konstsamling med 
tavlor och skulpturer.

IZUMI – Färsk och smakrik sushi och sashimi. Var med och laga maten 
på ishi-yaki vis, med en glödhet sten placerad på ditt bord.

KLÄTTERVÄGG – Ta chansen och prova dina klättringsfärdigheter 
på fartygets fantastiska utomhusklättervägg. Det är båda roligt och 
väldigt bra träning och även om du är nybörjare eller erfaren klättrare, 
kommer du garanterat njuta av utsikten 15 meter över däck.

ADVENTURE OCEAN® – Fartygets Adventure Ocean-program är för 
barn i alla åldrar, från spädbarn till tonåringar, och ser till att det alltid 
finns något spännande att göra hela dagen. Till och med när fartyget 
ligger i hamn, om du vill ta en utflykt eller ha lite tid för dig själv, kan du 
alltid slappna av med vetskapen att Adventure Ocean-personalen tar 
väl hand om dina barn tillsammans med andra jämnåriga lekkamrater.

FACILITETER OMBORD
Pooler • Spa och friskvård • Träning • Barer och kasino 
• För barn • Shopping • Fart och spänning 
• Restauranger • Underhållning

FILMDUK
Nytt på Serenade of the Seas® är en filmduk utomhus 
vid bassängen, som visar filmer under kryssningen.
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