
Kryssning till södra Karibiens sköna 
paradisöar – vi flyr vintern och kylan

DATUM
21 nov – 2 dec 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Sky Suite
46 900;-
Balkonghytt
34 300;-
Utsideshytt
32 500:-
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Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Fort Lauderdale – Aruba - Curacao – Bonaire – Grand Cayman

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00

Följ med oss på en oförglömlig upplevelse där drömmar blir till verklighet. 
Ombord vår lyxkryssare Celebrity Silhouette handlar livet om njutning och 
tillsammans upptäcker vi ett pärlband av solkyssta paradisöar.

Sola, bada, snorkla, läs en 
spännande bok och svalka 
dig med en uppfriskande 
drink i skuggan av en 
palm. Kritvita stränder och 
den salta doften av det 
kristallklara havet.

Njut av den kravlösa 
tillvaron, att bara vara är 
underbart.
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TILLÄGG
• Enkelhytt på förfrågan

• Avbeställningsskydd 5 % av resans pris

• Semesterförsäkring ERV

I PRISET INGÅR
• Club Eriks värd

• Flyg Stockholm – Miami t/r inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• 1 natt på hotell 4* i Fort Lauderdale, del i dubbelrum, inkl. frukost

• 9 nätters kryssning, del i dubbelhytt, ombord Celebrity Silhouette

• Helpension ombord inkl. ”Classic” dryckespaket

• Underhållning & en mängd aktiviteter ombord

• Tillgång till det förstklassiga fitnesscentret ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Halvdags citysightseeing i Miami

• Transfer flygplats – hotell – kryssningshamn – flygplats

Kryssning till södra Karibiens sköna paradisöar 
– vi flyr vintern och kylan

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

DATUM
21 nov – 2 dec 2019

PRIS PER PERSON , del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Sky Suite
46 900;-
Balkonghytt
34 300;-
Utsideshytt
32 500:-



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

21 nov  Arlanda - München  08:00 - 10:10  2 tim 10 min

21 nov  München - Miami  11:55 -16:55  11 tim

1 dec  Miami - München  18:55 - 10:15 9 tim 20 min

2 dec  München - Arlanda  12:10 - 14:25  2 tim 15 min

Kryssning till södra Karibiens sköna paradisöar 
– vi flyr vintern och kylan

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

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 

22 nov  Fort Lauderdale, Florida  16.00

23 nov  Till havs

24 nov  Till havs 

25 nov  Oranjestad, Aruba 08.00 23.59

26 nov  Willemstad, Curacao 08.00 20.00

27 nov  Kralendijk, Bonaire 07.00 16.00

28 nov  Till havs

29 nov  George Town, Grand Cayman 12.00 19.00

30 nov  Till havs

1 dec  Fort Lauderdale, Florida  07.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 21 nov 
Avresa

Dag 2 • 22 nov 
Ombordstigning, Fort 
Lauderdale, Florida

Idag kan vi spendera förmiddagen på egen hand innan vi beger oss till vår lyxkryssare 
Celebrity Silhouette. Efter ombordstigning serveras en god lunchbuffé ombord innan 
fartyget lämnar hamn.

Packa upp, gör dig hemmastadd och ta dig tid att upptäcka fartyget i lugn och ro.

Vi lämnar Stockholm för varmare breddgrader. När vi ankommer till Miami möts vi upp av 
vår lokala guide och tar en gemensam transferbuss till hotellet vi ska bo på en natt. Kvällen 
spenderas på egen hand!

Dag 3 & 4 • 23 – 24 nov  
Till havs

Vi har nu två härliga dagar till havs på väg mot soliga Aruba, och vi har chans att till fullo njuta av 
alla de faciliteter som erbjuds ombord vårt fartyg. Celebrity Silhouette glänser ifrån för till akter 
och kryssningsfartyget fullkomligt andas lyx. Från de rymliga välplanerade hytterna till den unika 
gräsmattan på översta däck i Lawn Club, du är här för att njuta och ha en fantastisk semester och 
Silhouette gör dig inte besviken.

Skäm bort dig själv ordentligt i underbara AquaSpa, eller beställ ett glas bubblande 
champagne och dröm dig bort i Sky Observation Lounge där utsikten är lika magnifik vilket håll 
du än vänder dig.

Goda måltider och utomordentlig service är självklara inslag som bidrar till att göra denna 
kryssning så fantastisk.



Dag 8 • 28 nov 
Till havs

Denna dag tillbringas till havs. Varva ned och smält alla nya intryck medan ni är på väg mot 
nästa destination, fantastiska Grand Cayman.

Dag 6 • 26 nov  
Willemstad, Curaca

På förmiddagen ankommer vi till Curacao och den tidigare huvudstaden för Nederländska 
Antillerna, Willemstad. Efter 20-talets oljeboom flyttade arbetare hit med sina familjer från 
världens alla hörn vilket fortfarande gör sig påmint i denna spännande stad, sprudlande av 
olika kulturer, färger och smaker.

Dag 7 • 27 nov  
Kralendijk, Bonaire

Precis norr om Venezuelas karibiska kust ligger Bonaire, ofta benämnd med sina grannar 
Curacao och Aruba som en av ABC-öarna. Bonaire är dykarnas paradis med sitt klara vatten 
och rika undervattenliv.

Ön är omgiven av nationalparker och är även hem åt de ikoniska flamingofåglarna. I land kan 
ni göra allt från vandring till att besöka Karibiens enda barfota-kasino.

Dag 5 • 25 nov  
Oranjestad, Aruba

Idag spenderar vi dagen på paradisön Aruba, en fröjd för både ögat och själen. Stränderna 
är vita, vattnet klarblått och palmerna svajar grönt bland de färggranna husen med stora 
öppna verandor i klassisk holländsk stil. Framför allt är det sol- och vattensporter som snorkling 
och utflykter till vackra stränder som gör sig bäst på Aruba men Oranjestad erbjuder även 
spännande marknader och bra shopping.



Dag 11  • 1 dec
Fort Lauderdale, Floridaao

Tidig morgon lägger vi åter till i Fort Lauderdale, och efter en god frukost ombord är 
det dags att vinka adjö till Silhouette för denna gång. I kryssningsterminalen möts vi av 
vår svenska lokalguide för en spännande citytur i Miami innan det är dags att bege sig till 
flygplatsen för hemresa.

Dag 12 • 2 dec
Tillbaka i Sverige

Idag landar vi i Sverige igen fylld med nya fina minnen!

Dag 10 • 30 nov
Till havs

Från Grand Cayman sätter vi nu kurs tillbaka mot Florida och Fort Lauderdale. Njut av en kall 
öl i solen vid poolen, unna dig en avkopplande spabehandling och låt dig roas av fartygets 
utbud av shower och underhållning under kvällen.

Dag 9 • 29 nov  
George Town, Grand 
Cayman

Idag anländer vi till Caymanöarnas huvudstad George Town, lokaliserad på den största och 
mest utvecklade ön Grand Cayman. Ta en promenad längs  hamnen, upptäck de många små 
butikerna som säljer allt ifrån diamanter och märkeskläder till souvenirer och lagrad fyllig rom.

Stingray City är världens kanske mest berömda grunda dykningsplats. Här kan du stå på knä 
på den mjuka sanden omgiven av vackra stingrockor, och vi får möjlighet att både kela med 
och mata de vänliga djuren, en fantastisk upplevelse!



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 Silhouette
Celebrity – Solstice, Eclipse, Equinox, Silhouette & Reflection
Celebritys senaste fartyg är i den trendiga Solsticeklassen. Speciellt 
för denna är till exempel den stora gräsmattan på övre däck, ett 
modernt SPA samt den höga klassen på restaurangerna och servicen 
ombord.

På gräsmattan på översta däck kan ni spela bocchia, crocket 
eller bara njuta av en picnic i solnedgången. Fartyget erbjuder 
många restauranger. Flertalet ingår i kryssningspriset och vid vissa 
specialrestauranger bokar man bord för en mindre summa. För 
Aquaclass exklusivt ingår restaurang Blu.

Flera pooler, både inom- och utomhus samt gym med klasser och 
stor SPA-avdelning förenar nytta med nöje. Har ni Aquaclass har ni 
fri tillgång till SPA-avdleningen hela kryssningen.
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