
Kryssning Azamara Journey 

Lissabon till Barcelona 

Lissabon - Portimao - Sevilla - Gibraltar - Malaga - Valencia - Barcelona 

 

 

 

  

Projektledare 

 

Möt våren 2021 på absolut bästa sätt! 

Femstjärniga lyxfartyget Azamara Journey tar oss med på en härlig 8-nätters  kryssning från 

Portugal till Spanska solusten. Njut av nygrillade sardiner i Portimao och hälsa på aporna vid 

Gibraltars topp.  Njut av riktig spansk paella i Valencia och ett glas läskande sangria i Sevillas 

vårsol. 

I våra paketpriser ingår som vanligt det mesta! Färdledare, flyg, hotell, transfer och kryssning 

med all inklusive. 
 

Club Eriks noga utvalda 

upplevelser 

DATUM 

8 – 17 april 2021 

PRIS PER PERSON, del i 

dubbelhytt/dubbelrum 

Utsideshytt 

31.900:- 

Balkonghytt 

35.900:- 

Minisvit 

44.500:- 

 

Tel: 08-20 55 00 

Besöksadress: 

Saltmätargatan 8, Stockholm 

T-bana Rådmansgatan 

Postadress: 

Box 45405, 104 31 Stockholm 

info@cluberiks.se 

https://cluberiks.se/ 

https://cluberiks.se/
mailto:info@cluberiks.se
https://cluberiks.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATUM 

8 – 17 april 2021 

PRIS PER PERSON, del i 

dubbelhytt/dubbelrum 

Utsideshytt 

31.900:- 

Balkonghytt 

35.900:- 

Minisvit 

44.500:- 

 

 

I PRISET INGÅR 

• Club Eriks färdledare 

• Flyg från Stockholm t/r inkl. alla idag kända skatter och avgifter 

• Transfers flygplats-hotell-hamn-flygplats 

• 1 natt på hotell innan kryssningen 

• 8 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Azamara Journey 

• Helpension ombord, inkl. dryck 

• Öl, vin och sprit i urval 

• Vatten på flaska, kaffe/te och läskedrycker 

• 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 

 

TILLÄGG 

• Enkelhyttstillägg – På förfrågan 

• Avbeställningsskydd (Gouda Försäkringar) - 5% av resans pris  

• Reseförsäkring Plus (ERV) - hör av er för prisinformation 

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

Projektledare 

Viktor Falk 

Viktor.falk@cluberiks.se 

08 20 55 00 

mailto:Viktor.falk@cluberiks.se


KRYSSNINGSSCHEMA 

Datum Hamn Ankomst Avresa 

09-apr Lissabon, Portugal  18.00 

10-apr Portimao, Portugal 07.30 18.00 

11-apr Sevilla, Spanien 10.00  
12-apr Sevilla, Spanien  19.30 

13-apr Gibraltar, UK 08.00 22.00 

14-apr Malaga, Spanien 06.30 18.00 

15-apr Valencia, Spanien 18.00  
16-apr Valencia, Spanien  17.00 

17-apr Barcelona, Spanien 07.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRELIMINÄRA FLYGTIDER 

DAG FLYG  TIDER  FLYGTID 

8 april Stockholm – Frankfurt 10.05 – 12.15  2h 10 

8 april Frankfurt - Lissabon 13.15 – 15.15  3h 00  

 

17 april Barcelona - Frankfurt 12.45 – 14.55  2h 10 

17 april Frankfurt – Stockholm 16.05 – 18.10  2h 05 

Vi flyger med Lufthansa. Om ni önskar flyga från annan ort, 

vänligen hör av er för tidtabell och prisuppgift. Detsamma gäller 

om ni önskar uppgradera till antingen premium economy eller 

businessklass. 

Kryssning Azamara Journey  

från Lissabon till Barcelona 



DAGSPROGRAM 

Idag flyger vi till Lissabon där vi checkar in på vårt hotell och har kvällen till vårt eget 
förfogande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en härlig frukost på hotellet tar vi oss gemensamt ner till hamnen och vårt lyxiga hem den 

kommande veckan – Azamara Journey. Ät en god lunch och börja bekanta er med det 

fantastiska fartyget. Klockan 17 lämnar vi hamnen och beger oss mot Portimao. 

 

Portimao ligger i Portugals sydligaste region och har ett fantastiskt landskap som lockar många. 

Spendera dagen på en av de härliga, gyllene stränderna eller ta chansen att spela golf på någon 

av de bästa golfbanorna i Europa. 

Om stränder och golf inte lockar finns det prisbelönta vingårdar och museum värda att besöka. Portimao erbjuder även många 
trevliga restauranger där den nygrillade, färska fisken smakar utsökt. 

 

 

 

  

Dag 1 • 8 april 

Avresa från Sverige 

Dag 2 • 9 april  

Ombordstigning 

Dag 3 • 10 april  

Portimao, Portugal 



 

Vi ligger två dagar i spanska Sevilla - Andalusiens traditionella huvudstad som bjuder på många 

sevärdheter. Katedralen i staden, som är en av världens största, och det kungliga palatset 

Alcazar är båda med på UNESCO:s världsarvslista. Stadens invånare är hängivna sin 

tjurfäktning, flamencodans och fiestas med god mat - speciellt tapas i alla dess former. Då vi 

ligger i hamn över natten kan ni passa på att ta rygg på lokalinvånarna när de går från tapasbar 

till tapasbar och skapar hela festmiddagar i den varma natten. 

 

  

Gibraltar är ett litet brittiskt territorium på knappt 7 km² beläget på en sydlig spets av det 

spanska fastlandet. Här finns fullt av trevliga, brittiska pubar och bra shopping, och även 

historiska sevärdheter. Man kan bland annat vandra i tunnlarna från andra världskriget. 

Ikoniskt för Gibraltar är "Rock of Gibraltar", bergsklippan som reser sig 426 m ö h. En populär aktivitet vid besök här är att ta sig 
upp på klippan, med linbana, bil eller till fots, och njuta av den fantastiska utsikten och hälsa på de välkända och svanslösa 
Berberaporna. 

 

 

Dag 4-5 • 11-12 april  

Sevilla, Spanien 

Dag 6 • 13 april  

Gibraltar, UK 



 

Malaga är solkustens livliga huvudstad, uppbyggd kring prakten av dess moriska arv. 
 
Här är tapas inte bara en benämning för de små folkkära smårätterna, utan mer utav en livsstil. 
Av de hundratals varianterna som står till buds är det grillade sardinspett, spanska köttbullar, 

musslor i vitt vin och lufttorkad skinka som toppar popularitetslistorna på stadens tapasrestauranger. 
 
Slappna av på den inbjudande stranden, flanera längs med Marqués de Larios som kantas av exklusiva butiker, eller passa på att 
följ med rederiet på någon av deras utflykter. 

 

 
Idag spenderar vi hela dagen till havs och får en chans att luta oss tillbaka och smälta alla nya 
intryck och upplevelser. Det här är också en dag att njuta av fartygets alla lyxiga faciliteter som 
spa, pooler och soldäck eller bara njuta i lugnet på er egen balkong. Lagom till middagen 
anländer vi till Valencia. 

 

 

Storstaden Valencia på spanska östkusten har med sina romerska, moriska och spanska historia 

en lång och intressant historia vilket även avspeglas i stadens arkitektur.  

Här blandas gammaldags charm med moderna byggnader och ståtliga palats från 1600-talets 

guldålder. I Valencia finns ett stort antal museer, restauranger och bra butiker för shopping. 

 Härifrån kommer även den världskända paellan, som på det lokala språket valencianska betyder stekkärlet, i vilken rätten 

traditionellt tillagas. I Valencia äts paellan oftast på familjens söndagsmiddag eller vid större fester och bjudningar. 

 

Dag 7 • 14 april  

Malaga, Spanien 

Dag 8 • 15 april  

Valencia, Spanien 

Dag 9 • 16 april  

Valencia, Spanien 



 

 

Resans sista stopp är Barcelona. Vi lämnar Azamara Journey på morgonen och beger oss hemåt 

igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 10 • 17 april  

Barcelona, Spanien 



Kryssningsfartyget Azamara Journey 
Azamaras tre systerfartyg Quest, Pursuit 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. 

Ombord finns flera bra restauranger och caféer, pooler, pianobar 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, och även 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. 

På Azamaras fartyg får du All Inclusive – god mat, och obegränsat 

med dryck 

Ombord Azamaras fartyg gäller så kallad All Inclusive, dvs. att förutom all god mat, mineralvatten, specialkaffe 

och fina middagar så ingår även obegränsat med öl, vin, drinkar och starksprit under seglingen. Vissa premium 

brands kostar extra men utbudet som ingår är stort och bra. 

Unna dig hälsa, skönhet och exotiska massagebehandlingar på spa. Prova akupunktur eller koppla av med yoga i 

solnedgången. Om du vill komma i form finns många fitness- och nutritionklasser ombord – gratis. På sköna 

pooldäck finns en joggingbana. För extra kostnad kan du även anlita en personlig tränare. 

  

 

FAKTA 

Längd: 181 m 

Bredd: 25 m 

Tonnage: 30 277 

Hastighet: 18,5 knop 

Antal gäster: 686 

Besättning: 408 

Renoverad: 2016 

 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser! 

Tel: 08-20 55 00 

Besöksadress: 

Saltmätargatan 8, 

Stockholm 

T-bana Rådmansgatan 

Postadress: 

Box 45405, 104 31 

Stockholm 

info@cluberiks.se 

https://cluberiks.se/ 

https://cluberiks.se/
mailto:info@cluberiks.se
https://cluberiks.se/

