
 

 

 
Club Med 2 besöker Skandinavien 

Stockholm 2013-04-18 Femstjärniga kryssningsfartyget Club Med 2 
gästar hamnar i Skandinavien under några dagar i juli och augusti 

2013. Med en besättning på två hundra personer, två 
gourmetrestauranger och ett konferensrum för 300 personer är 

Club Med 2 en svårslagbar upplevelse.  

Det 187 meter långa Club Med 2, med fem master, är ett av världens största 
lyxkryssningsfartyg med 175 club-hytter, 11 sviter, 5 lyxsviter och en kaptenssvit. Alla 
rum är nyrenoverade och har utsikt över havet och femstjärnig standard.  

Club Med 2 har en besättning på två hundra personer och utlovar en service utöver 
det vanliga. Inredningen är designad av Sophie Jacqumin och elegans och komfort 
var ledorden när det byggdes och inreddes.  

- Vi är väldigt glada över att kunna visa vårt vackra fartyg i Skandinavien. Club Med 
har ju ett fantastiskt stort utbud med sol- och skidresor till mer än 80 resort över hela 
världen och Club Med 2 är pricken över i, säger Eyal Amzallag, chef för Club Med i 
Skandinavien.  

I vattensportskolan erbjuds alla tänkbara vattenaktiviteter - med lektioner bland 
annat i vattenskidor, wakeboard och vindsurfing. Utöver de olika lektionerna finns 
tillgång till ett fullutrustat gym, kajaker och snorkelutrustning. I samarbete med 
Carita finns ombord ett spa för sköna behandlingar och här finns även en 
frisersalong.  

På Club Med 2 ryms ett konferensrum för 300 personer. I rummet finns bland annat 
två stora skärmar med videoprojektorer och mikrofoner, två datorer och 
Internetaccess.  

Program i Skandinavien: 

12 - 19 juli - Stavanger till Bodo 
19 - 26 juli - Bodo till Stavanger.  
26 juli - 2 augusti - Stavanger till Köpenhamn 



2 augusti - 9 augusti - Copenhagen till Stavanger 
9 augusti - 16 augusti - Stavanger to Bodo 
16 augusti - 23 augusti - Bodo to Stavanger 
23 augusti- 3 september  - Stavanger till Portugal via Irland 

--------------- 

Utflykter i hamn i Medelhavet: 

- I området Balagne ligger några av de vackraste korsikanska byarna med panoramautsikt 
över det landskapet och utsikt över bukten Calvi och l'Ile-Rousse. 

- Klipporna i Bonifacio finns på UNESCO:s världsarvslista och under en timmes båttur finns 
möjlighet att upptäcka klippor och grottor.  

- På Elba besöks Napoleons hus och med en busstur finns möjlighet att beundra de vackra 
sandstränderna vid Porto Azzurro som är känt för sina mineraler och kristaller. Här har du 
egen tid att utforska den charmiga hamnstaden. 

Exempel på andra hamnar med Club Med 2 är Cannes, Saint Tropez, Portofino och Sorrento.  

Club Med 2 kryssar i Medelhavet från maj till oktober. En lämplig flygplats att landa på 
från Stockholm är Nice.  

www.clubmed.se 

För ytterligare information kontakta: 
Eyal Amzallag, tel: +447921057122, e-mail eyal.amazallag@clubmed.com 

 


