
Kryssning från Singapore
med Norwegian Spirit – upplev Myanmar
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Singapore - Phuket - Yangon - Langkawi - Kuala Lumpur

Club Eriks noga 
utvalda upplevelser

DATUM
1 – 16 januari 2021

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
49 900: - 

Balkonghytt
57 900: 

Följ med oss ombord på Norwegian Spirit och upplev mytomspunna platser, sago-
lika tempel och fantastiska paradisöar. 

Vi startar vår resa i asiatiska världsmetropolen Singapore innan vi styr mot Thailand 
där vi spenderar två dagar och njuter av kritvita sandstränder och svalkande dopp. 

Vi åker sedan vidare till Myanmar som jämfört med Thailand är en orörd turistpärla. 
Här ligger fartyget i hamn i två nätter så vi har gott om tid att utforska denna fantas-
tiska plats. 

Malaysia bjuder på spännan-
de djungel och djurliv men 
även kulturella sevärdheter 
och moderna shopping-
gallerior.

Låt vår Asienkryssning i janu-
ari 2021 bli resan du aldrig 
glömmer!

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

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
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https://www.youtube.com/watch?v=l2RJ8qOYEoE&feature=emb_logo
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• Club Eriks värd / färdledare

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

• 2 nätter på 4* hotell i Singapore, inkl. frukost

• Sightseeingtur i Singapore

• 1 lunch & 1 middag i Singapore inkl. dryck

• 11-nätters kryssning ombord Norwegian Spirit

• Helpension ombord, inkl. Premium All Inclusive dryckespaket

• Specialrestaurangpaket inkl. (5 middagar)

• Underhållning & aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter & dricks ombord

• Utflykt, dagrum, lätt lunch & lätt middag efter kryssningen

• Alla transfers enligt program

• Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Kryssning från Singapore med Norwegian Spirit 
– upplev Myanmar

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

DATUM
1 – 16 januari 2021

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt
49 900: - 

Balkonghytt
57 900: 

TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg balkonghytt: 24 500: –

• Enkelhyttstillägg utsideshytt: 18 000: –

• Business Class på Finnair: 19 500: –

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV

I PRISET INGÅR



KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID  

1 jan Stockholm - Helsingfors 18.05 - 20.05 1h
1 jan Helsingfors - Singapore 23.55 - 17.15+1 11h20
15 jan Singapore - Helsingfors 23.45 - 06.00+1 12h15
16 jan Helsingfors - Stockholm 07.45 - 07.55 1h10

Vi flyger med Finnair! Avresa från annan ort går bra, pris på förfrågan.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG    

4 jan Singapore, Singapore  17.00

5 jan Till havs

6 jan Phuket, Thailand- 08.00

7 jan Phuket, Thailand  18.00

8 jan Till havs

9 jan Yangon, Myanmar 06.00

10 jan Yangon, Myanmar

11 jan Yangon, Myanmar  16.00

12 jan Till havs

13 jan Langkawi, Malaysia 08.00 17.00

14 jan Port Klang(Kuala Lumpur), Malaysia 08.00 18.00

15 jan Singapore, Singapore 07.00

Kryssning från Singapore med Norwegian Spirit 
– upplev Myanmar



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 1 januari
Avresa från Sverige

Dag 2 • 2 januari
Ankomst till Singapore

På eftermiddagen landar vi i Singapore. Efter bagagehämtning och passkontroll möts vi av vår 
lokala guide och åker till hotellet för att checka in. Kvällen är sedan fri för egna upptåg.

Sen eftermiddag flyger vi från Stockholm och mellanlandar i Helsingfors.

Dag 3 • 3 januari  
Singapore, Singapore

Republiken Singapore är en ö-nation och stadsstat och Sydostasiens minsta land. Här har man 
en av Asiens högsta levnadsstandarder. Singa (lejon) och pura (stad) blev en brittisk kron-
koloni 1867 och fick officiell suveränitet 1965. Staden är belägen en grad norr om ekvatorn 
och präglas av en kulturell mångfald med kinesiska, malajiska, indiska, eurasiska och arabiska 
grupper.

Efter en härlig frukost möts vi upp för en gemensam stadstur inkl. lunch. Eftermiddagen är fri 
för egna aktiviteter.

På kvällen möts vi upp för en gemensam middag på hotellet.

Dag 5 • 5 januari  
Till havs

Första dagen är Spirit ute 
till havs. Passa på att koppla 
av och njut av alla faciliteter 
ombord. Flera restauranger, 
barer, spa och pooler finns 
att tillgå. 

Hemma i Sverige pulsar 
folk runt i snö och kyla, 
medan du kan njuta av ett 
dopp i poolen och kanske 
unna dig en härlig massage. 

Vill du vara mer aktiv finns 
löparbana och gym.

Dag 4 • 4 januari
Singapore, Singapore

Vi avnjuter hotellets frukost och checkar ut från hotellet för vidare färd ner till hamnen där vi 
kliver ombord vårt hem de kommande 11 nätterna; Norwegian Spirit. Njut av lunch ombord 
och lär känna fartyget och alla dess faciliteter. Helpension med dryck ingår under hela kryss-
ningen.

Singapore



Dag 6 - 7 • 6 - 7 januari
Phuket, Thailand

Idag kommer vi till Phuket, ön lockar varje år mängder med turister från alla världens hörn 
och i synnerhet från Sverige tack vare sitt sköna väder, klarblå vatten och stora utbud av billig 
shopping och bra mat. Här ligger fartyget i hamn över natten så det finns gott om tid att 
utforska destinationen. Passa gärna på att göra en vacker båttur till någon av paradisöarna 
utanför Phuket eller besök turistområdena i Patong för shopping. Varför inte besöka Phukets 
viktigaste tempel, Wat Chalong. Här finns något för allas smak.

Dag 8 • 8 januari   
Till havs

Vi har en dag till havs idag. Njut av en drink vid poolen eller på en skön solstol i skuggan. 
Se rederiets dagsprogram för alla de intressanta aktiviteter som ordnas under dagen.

Dag 9 - 11 • 9 - 11 januari
Yangon, Myanmar

Burma (Myanmar) har sedan 1962 styrts med järnhand av militärjuntan och tidigare har 
landets demokratikämpar vädjat om bojkott. Men landet har förändras och nu har den 
västerländska turismen försiktigt kommit tillbaka. Myanmars kust är en fortsättning på Thai-
lands men är inte alls exploaterad och har kvar sin naturligt orörda skönhet. Kulturskatterna i 
form av de många buddistiska templen och statyerna pryder städerna och landskapet runt 
om i landet.

Landets största stad Yangon är en klassiskt myllrande asiatisk metropol, men har trots sina 6 
miljoner invånare en viss småstadskänsla med lummiga alléer och kolonialarkitektur. Dessutom 
kan du nästan var du än är skåda den stora gyllene kupolen på templet Shwedagon. I Yangon 
ligger vi i hamn i två nätter vilket ger möjligheten till flera spännande utflykter och strövtåg. 
Rederiet erbjuder mängder av utflykter ni kan boka antingen i förväg eller ombord.

Wat Chalong, 
Phukets viktigaste 

tempel

Shwedagon Pagoda i Yangon, Myanmar Marknad i Yangon, Myanmar



Dag 13 • 13 januari
Langkawi, Malaysia

Langkawi är trots sin stora turism fortfarande till stora delar en enkel ö med genuina byar, 
fiskeläger och vacker natur. Även om de vackert palmklädda stränderna idag ofta kantas av 
hotell är de inre delarna av ön lämnade helt ifred. Här finns djungel, grottor, vattenfall och 
spännande djurliv med apor, makaker och över 200 fågelarter. Ta linbanan upp på berget 
för en fantastisk utsikt eller sätt på er snorkel och mask för en simtur i de naturskyddade 
havsområdena.

Dag 14 • 14 januari
Port Klang (Kuala 
Lumpur), Malaysia

Hamnstaden Port Klang ligger en knapp timme utanför Malaysias huvudstad Kuala Lumpurs 
stadskärna. Här möts modern västerländsk arkitektur och traditionella asiatiska restauranger 
och hus. De höga tvillingtornen Petronas Towers, en gång världens högsta byggnader, är ett av 
stadens mest kända kännetecken. Stadskärnan har moderna skytrains och det är lätt att ta sig 
runt bland shoppingcentren.

Dag 12 • 12 januari
Till havs

Passa på att smälta alla nya upplevelser ombord på Spirit när vi återigen har en dag till havs.

Dag 16 • 16 januari
Åter i Sverige

Vi mellanlandar i Helsingfors tidig morgon innan vi flyger till Sverige! Tack för en fin resa fylld 
med härliga upplevelser.

Dag 15 • 15 januari
Singapore, Singapore

Vi har kommit till kryssningens slut och idag kliver vi av Norwegian Spirit för denna gång. Vi 
möter upp vår lokalguide och gör en tur till Singapores nya attraktionen ”Tour of the Jewel” 
invid Changi flygplats och äter sen en lättare lunch. Efter lunchen checkar vi in på dagrum på 
ett hotell vid flygplatsen. Efter vi checkat ut äter vi en lättare middag innan det är dags att flyga 
hem.

Cenang Beach 
i Langkawi, 
Malaysia

Petronas 
Towers Kuala 
Lumpur, 
Malaysia



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 Norwegian Spirit
Norwegian Cruise Line startades 1966 under namnet Norwegian 
Caribbean Line och var pionjärer med de första kryssningarna i 
Västindien.

Rederiet vänder sig till en publik som fokuserar på – förutom 
mat och god service – aktiviteter ombord. Om du uppskattar ett 
stort utbud av restauranger, levande musik, många aktiviteter och 
shower, är NCL ett bra alternativ.

NCL har 16 fartyg (från och med april 2018) i åtta fartygsklasser, 
antal gäster ombord varierar mellan 880 och 4 300 beroende på 
vilket fartyg du väljer att resa med.
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