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Velkommen om bord på et herlig høstcruise som reiser til
spennende destinasjoner i det vestlige Middelhavet. Dere reiser
med MSC Cruises nye fantastiske skip, MSC World Europa, med
All Inclusive.
Denne turen er perfekt for høstferien i 2023. Skipet i
verdensklasse oser av underholdning og aktiviteter for hele
familien, og destinasjonene ligger under deilig sol, med masse
bade-, spise-, shopping- og sightseeingmuligheter. Her er det
altså fullt mulig å ta med seg både barn og barnebarn på tur.
Etter en natt i Milano venter 7 dagers luksus på MSC World
Europa, som byr på spennende aktiviteter, fantastisk mat,
behagelige lugarer og luksus. Turen krydres med besøk i
pizzaens hjemby, Napoli, mulighet for å besøke
UNESCO-beskyttede Pompeii, den historiske byen Messina på
Sicilia, flotte Valetta på Malta, den spanske storbyen Barcelona
og den franske havnebyen Marseille.
Det er umulig å kjede seg om bord, og det finnes naturligvis noe
for enhver smak både til vanns og til lands. Denne reisen byr på

Se den antikke byen Pompeii og vulkanen Vesuv ved
Napoli

En mosaikk av kulturer i Messina på Sicilia

Sjarmerende Valletta, Malta

Livlige Barcelona med basilikaen La Sagrada Familia

Marseilles gamle havn og basilikaen Notre Dame de
la Garde
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fantastisk historie, kultur, natur og storbyliv. En herlig
kombinasjon av alt man måtte ønske seg på en ferie!



Dagsprogram
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MSC World Europa - om
skipet
MSC World Europa er rederiets første LNG-drevne skip,
med fokus på grønn energi, null matsvinn, gjenvinning av
avløpsvann og reduksjon av støy til glede for havets
dyreliv.

I tillegg er skipet også banebrytende når det gjelder
opplevelsen om bord.

Slapp av i den naturskjønne Panorama Lounge, opplev
spenningen i den futuristiske Luna Park Arena, eller gå
deg vill i den ikoniske Kinetic Dome. Legg til 19
restauranter, et mikrobryggeri, The Venom Drop - en
11-dekks høy innendørs sklie - og ikke mindre enn 7
bassengområder. I tillegg byr skipet på et enormt
badeland og en go-kart bane.

Det vakre, innovative og futuristiske skipet har et
y-formet åpent akterdekk og en ikke mindre enn 104

meter lang promenade med en fantastisk utsikt over
havet.

Maten om bord varierer fra steakhouse i amerikanske
stil, latinamerikansk street food-inspirert Hola! Tavos &
Cantina, Kaito Teppanyaki & Sushi bar til de alltid
populære hovedrestaurantene og hele 3
bufférestauranter med hver sin atmosfære.

I tillegg kommer et stort utvalg av barer og kaféer som
passer til ethvert humør. Uansett om dere ønsker et glass
ferskpresset juice, en spesialkaffe, en kald øl fra eget
bryggeri eller en gin dere selv har vært med å blande -
mulighetene er så mange at det er mulig å finne et nytt
sted hver gang dere får lyst på noe å drikke.

Velkommen om bord på fremtidens skip.



Mulig besøk ved Pompeii-ruinene
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30.09.23: Avreise Norge -
Milano, Italia
Det er flyavgang fra Oslo kl. 18.50 med Lufthansa til
Frankfurt. Etter et kort opphold og flybytte her, går
turen videre mot Milano kl. 21.55, der det forventes
ankomst kl. 23.05.

Dere mottar bagasjen og gjennomfører
innreiseformalitetene. Ute i ankomsthallen venter en
guide som sørger for at dere kommer med bussen til Ibis
Milano Centro Hotel der dere skal overnatte.

Måltider inkludert: Ingen
Overnatting: Ibis Milano Centro Hotel, Milano

01.10.23: Cruiseavgang fra
Genova
Etter frokost og utsjekking kjører dere fra hotellet til
skipet som ligger til kai i havnen i Genova.

Vel fremme i havnen sjekker dere inn på skipet og seiler
fra Genova kl. 16.00. Kursen settes mot Sør-Italia og
byen Napoli.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Overnatting: MSC World Europa

02.10.23: Napoli, Italia
MSC World Europa legger til kai ved Napoli kl. 13.00.
Denne herlige italienske kystbyen ble grunnlagt av
grekerne i ca. år 6000 f.Kr, og selv om byen er full av
historie og bybildet preges av klassisk arkitektur, er
Napoli i dag en moderne storby.

Langs de endeløse brosteinsgatene finner dere hyggelige
kaféer og pizzeriaer, uansett hvor dere går. Når det
gjelder mat, så er det en ting dere absolutt må prøve
mens dere er her i dag: Pizza! Napoli er kjent for å være
pizzaens hjemby, og dere bør i hvert fall prøve den
klassiske pizzaen Margherita med lokale ingredienser og
ferske råvarer - et must for enhver pizzaelsker.

Ting å oppleve i Napoli:

Gå rundt i den gamle bydelen, Centro Storico
Ta taubanen opp til det sentrale området Vomero -
her er det flott utsikt over byen og til vulkanen
Vesuv
Havneområdet i Napoli
Spaccanapoli - en utrolig sjarmerende gate med
massevis av historie



Castell Uovo, Napoli
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Katedralen Chiesa de San Lorenzo Maggiore
Palazzo Cuomog
Piazza del Plebiscito
Shopping i Galleria Umberto

Ikke langt fra Napoli finner dere store historiske
opplevelser. Her ligger nemlig rester av de romerske
byene Pompeii og Herkulaneum, som begge på tragisk
måte ble utsatt for Vesuvs vrede i år 79. Et interessant
besøk under alle omstendigheter. Vi anbefaler at du
sjekker rederiets utfluktsprogram i Napoli og området
rundt.

Dere tar avskjed med Napoli kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa

03.10.23: Messina, Sicilia,
Italia
Det er ankomst til den gamle, italienske byen Messina kl.
09.00.

Her er det masse historie, kultur, god mat og en herlig
atmosfære, som gjør et besøk her minneverdig.
Innbyggerne er veldig stolte av byens gamle historie som
begynte med grekernes bosettelse her i området i det 8.

århundrede før Kr.

Det er mye kultur og historie i byen som man ikke bør gå
glipp av, som blant annet:

Messinas store katedral fra 1200-tallet med det
berømte klokketårnet som inneholder et av
verdens største astronomiske ur
Kirken Santissima Annunziata dei Catalani fra
1200-tallet
Kirken Santa Maria degli Alemanni i sjelden gotisk
arkitektur
Orions fontene fra 1500-tallet
Festningene Gonzaga og Santissimo Salvatore
San Ranieri fyrtårnet fra år 1555

MSC World Europa seiler fra Sicilia igjen kl. 19.00 og
fortsetter nå mot en annen spændende øy, Malta, som
dere ankommer til imorgen.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa

04.10.23: Valletta, Malta
I dag kl. 08.00 ankommer dere den vakre ferieøya Malta.
Her har dere hele dagen til å boltre dere i fascinerende
kultur og historie, natur og sjarmerende byliv i Valletta.



Tempelriddere, Malta
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Havnen i Valletta er det pulserende hjertet av Malta og
har en viktig historisk betydning og strategisk
beliggenhet i Middelhavet. Valletta er Maltas
administrative og økonomiske knutepunkt og har flere
statlige avdelinger som ligger i byens gamle, historiske
bygninger, så vel som finans- og logistikkselskaper. Til
tross for byens lille størrelse er Valletta fullpakket med
historiske steder og bygninger som dateres tilbake til
1500-tallet og har vært på UNESCOs verdensarvliste
siden 1980. Vi anbefaler at dere tar en spasertur i de
vakre gatene med de fargerike og dekorerte
husfasadene. Dere kan også besøke Barrakka Gardens og
katedralen i St. Døperen Johannes.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Katedralen i St. Døperen Johannes.
Hagene til Barrakka.
Magistral-palasset.

Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere seiler videre kl. 17.00 og nå går turen videre til
Barcelona, ??hvor dere ankommer i overmorgen. I morgen
er det en hel dag på sjøen med tid til å fordøye de mange
inntrykkene fra turen rundt til de mange historiske
byperlene langs bredden av det vestlige Middelhavet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa

05.10.23: Til sjøs
Nyt dagen om bord på det imponerende nye skipet MSC
World Europa. Slapp av i en av de mange loungene og
barene, der det tilbys gourmetspesialiteter og variert
underholdning. Opplev blant annet puben i to etasjer
med verdens første bryggeri til sjøs.

Hvis dere ønsker å være i aktivitet de dagene skipet er til
sjøs, så er utvalget også stort, med f.eks.: en 11-dekks
høy sklie, en løpebane, rulleskøytebane, treningssenter,
basseng m.m.

Nyt også soldekket eller kanskje en velgjørende
behandling i spa-avdelingen.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa

06.10.23: Barcelona,
Spania
I dag kl. 09.00 ankommer dere den pulserende,
katalanske byen Barcelona, Spania, og her skal dere være
frem til kl. 18.00.

Barcelona
Barcelona er meget kompakt, og de fleste severdigheter
ligger i gangavstand, men byen har også et godt offentlig



La Sagrada Familia, Barcelona
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transportsystem som gjør at det er enkelt å reise rundt.
Barcelona er kjent for yrende strandliv, fantastisk god
mat (ikke gå glipp av tapasen!), imponerende arkitektur
og gode mojitos - alt ligger altså til rette for en
innholdsrik dag.

Den berømte gågaten La Rambla begynner ved torget og
går hele veien ned til havnepromenaden og det store nye
havneområdet. Oppdag også det gamle gotiske
kvarteret, med smale gater, hyggelige tapasbarer, flotte
kirker og den berømte katedralen Santa Maria del Mar.
Her finner dere også Picassos hus, som i dag er et
museum.

Byen byr også på noen herlige strender, så hvis du ønsker
å kombinere storbyturen med en svømmetur - er dette
fullt mulig her!

Hvis dere heller ønsker å bruke tiden på Gaudís store
mesterverker kan vi absolutt anbefale en tur til La
Sagrada Família, den fortryllende, ufullstendige
katedralen, hvor man tydelig ser Gaudís arkitektoniske
talent. Park Güell - arkitektens fantasipark - gir god
utsikt over hele byen.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa

07.10.23: Marseille,
Frankrike
Dere ankommer Marseille i Frankrike kl. 07.00 og har
frem til kl. 18.00 til å kjenne på de franske følelsene i
denne sjarmerende havnebyen.

Marseille var Europas kulturhovedstad i 2013, og er en
by som har litt "edge" sammenlignet med andre kjente
byer i Frankrike. Byens to største attraksjoner er den
gamle havnen, Port Vieux, og den fantastiske utsikten fra
vakre Basilique de Notre Dame de la Garde, som ligger
oppe på et fjell høyt over byen.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Den gamle havnen
Notre Dame de la Garde
Ile D'Ife & Monte Cristo

Det anbefales at dere sjekker rederiets utfluktsprogram
for mer informasjon. Dere seiler videre fra Frankrike og
mot Italia kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC World Europa



Prøv badelandet og "The Venom Drop" om bord MSC World Europa
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08.10.23: Ankomst
Genova | Fly hjem til
Norge
Skipet ankommer Genova kl. 08.00. Dere kan spise
frokost før dere forlater skipet i henhold til gitte
instrukser. I terminalområdet venter guiden på dere, og
turen går nå med buss til flyplassen i Milano, hvor dere
senere i dag flyr tilbake til Norge. Underveis stopper dere
i Milano, hvor dere kan få den siste shoppingen unnagjort
eller nyte byen.

Dere har avgang fra Milano med Lufthansa kl. 17.15 med
ankomst i München kl. 18.25. Dere flyr videre fra
München kl. 21.45 med ankomst i Oslo kl. 22.15.

Måltider inkludert: Frokost på skipet

Ta familien med på cruise
3./4. person i lugaren:

Barn

Barn under 2 år 9.998 nok
Barn 2-11 år 10.498 nok
Barn 12-17 år 10.998 nok

Voksen

Voksen, innvendig Deluxe IR2 13.498 nok
Voksen, utvendig Bella 13.998 nok
Voksen, balkong Bella 14.498 nok
Voksen, balkong Deluxe BR2 14.998 nok
Voksen, balkong Aurea 15.998 nok

Drikkepakker - tilkjøp
Dere kan velge å kjøpe deres drikkevarer om bord på
skipet eller kjøpe en drikkepakke på forhånd. Avhengig
av hvilken pakke dere velger, kan dere nyte ubegrenset
alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer ved måltider
eller hele døgnet.

EASY PAKKE INKLUDERT
Ubegrenset forbruk av drikkevarer som nedenfor.

Nyt friheten til å slukke tørsten når som helst med et
utvalg av husets vin per glass, fatøl (Heineken)*, utvalg av
sprit og cocktails, alkoholfrie drikker, juice per glass,
mineralvann på flaske og varm drikke (kaffe, espresso,
cappuccino, kaffe latte, varm sjokolade og te). Dere kan
dra nytte av dette tilbudet i alle barer om bord, også i
selvbetjeningsbuffen og på restaurantene, med unntak
av spesialrestaurantene. *Ølmerket kan variere.

EASY PLUS PAKKE NOK 910
Alle drikker prissatt opp til €8/$9



MSC World Europa
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Easy Plus - pakken inkluderer klassiske favoritt cocktails,
brennevin, apertifs og likører. Et stort utvalg av vin per
glass samt 10% rabatt på vinflasker som er kjøpt om
bord. Bredt utvalg av fatøl og flasker, alkoholfrie
cocktails, mineralvann, kaffe, (latte, espresso,
cappuccino, etc.), varm sjokolade og te. Easy Plus-pakken
gjelder alt av drikkevarer over som serveres i barer,
buffeer, hovedrestauranter og spesialrestauranter.
Dessuten inkluderer det også Ocean Cay og andre
ekslusive destinasjoner. Pakken inngår ikke på kaffeer og
barer som Venchi 1878, Lavazza Coffe Shop og Jean
Philippe Chocolate/Coffe/Crepes & Gelato.

PREMIUM EXTRA PAKKE NOK 2.240
Alle drikker prissatt opp til €13/$15

Premium Extra-pakken inneholder en omfattende
mengde klassiske cocktails, sprit fra premium merker,
aperitiffs og likører. I tillegg til dette finnes det ett variert
utvalg av vin og champagne per glass, 25% rabatt på vin-
og champagneflasker som kjøpes om bord, og hele
utvalget av øl, fruktjuice, mineralvann, energidrikker,
kaffe (latte, espresso, cappuccino, etc.), varm sjokolade
og te. Premium Extra-pakken kan nytes i barer, buffeer,
hovedrestauranter og spesialrestauranter samt Ocean
Cay og andre eksklusive destinasjoner. Pakken inngår
ikke på kaffeer og barer som Venchi 1878, Lavazza
Coffee Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes
& Gelato.

ALKOHOLFRI PAKKE - INKLUDERT
Slukk tørsten!

Et bredt utvalg av alkoholfrie cocktails, energidrikker,
mineralvann, smaksatt vann, fruktjuice, kaffe (latte,
espresso, cappuccino, etc.), brus, varm sjokolade, te og is.
Pakken kan nytes i barer, selvbetjeningsbuffet,
restauranter og hovedrestauranter, Ocean Cay og andre
ekslusive destinasjoner. Pakken inngår ikke på kaffeer og
barer som Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean
Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

Pakkene er personlige og skal bestilles af alle gjester som
deler lugar/ønsker å spise ved samme bord.

Fordelene ved Bella,
Fantastica eller Aurea
opplevelse
Hver lugar er forbundet med en opplevelse: Bella og
Fantastica (avhengig av lugar):

En lugar med Bella-experience har følgende fordeler:

Daglige aktiviteter for hele familien og
barneklubbene
Stort utvalg av nylagde retter i både restaurant og
20-timers buffét
Prisbelønt underholdning med teater og show i
Broadway-stil



Nyt alle fasilitetene på det lekre nye skipet
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Tjen MSC Travel Club-poeng som gir rabatter og
andre fordeler på påfølgende cruise
Rabatt ved forhåndsbestilling av drikkepakker

Bemerk! Med Bella Experience kan man ikke selv velge
lugar - denne tildeles senest ved ombordstigning.

En lugar med Fantastica-experience har følgende
fordeler:

Alle fordelene som med Bella
Valg av lugarkategori, etter beliggenhet, størrelse
og dekksplassering (Lugarnummer kan ikke
garanteres)
Prioritert valg av plassering ved middag
Roomservice 24 timer i døgnet (levering er gratis
men man betaler for varene som bestilles)
Gratis frokostlevering på lugaren
20% rabatt ved forhåndsbestilling og -betaling av
utvalgte spesialrestaurant pakke

En lugar med Aurea-experience har følgende fordeler:

Alle fordelene som Bella og Fantastica har
Prestisjefylte lugarer med utsikt, på de høyere
dekkene eller nær spa-avdelingen
Velkomstpakke i lugaren med Prosecco og
sjokolade
Gratis adgang til det termiske området og Top
Exclusive Solarium under hele cruiset

Middag i et reservert område av restauranten med
"My Choice Dining", som tilbyr fleksible måltider
(Man har ikke fast bord, og sitter ikke sammen med
gruppen)
Morgenkåpe og tøfler i lugaren samt putemeny
40% rabatt på forhåndsbestilt og -betalt utvalgt
spa-pakke
10% rabatt på alle spabehandlinger, som kjøpes om
bord
Prioritert boarding

Fast pris | Fast avreise -
BENNS' unike
reisekonsept
De fleste av våre cruise faller inn i vårt eget reisekonsept
kalt 'Fast pris, fast avreise'. Dette reisekonseptet, som
kun BENNS tilbyr, er målrettet de reiselystne nordmenn
som både ønsker individuell fleksibilitet og muligheten
for sosialt samvær med andre under reisen. Navnet har
det fått da konseptet er en mellomting mellom
gruppereiser og individuelt skreddersydde reiser.

En av de store forskjellene i forhold til 'normale'
gruppereiser er at våre cruise med 'Fast pris, fast avreise'
ikke er med reiseleder, da det er vår erfaring at man ikke
behøver en fast reiseleder på cruise. Dette er også med



Det er mange muligheter for avslapping ved skipets basseng- og loungeområde
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på gi dere en lavere pris.

Dette konseptet kombinerer altså gruppereisens
fordeler med den skreddersydde reisens individuelle
frihet. Dere kan lese mer om konseptet her.

https://www.benns.no/hva-er-reiser-med-fast-pris-og-fast-avreise


Priser og avganger

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

BEMERK: Denne reisen har fast avreise og en fast reiserute hvor dere reiser sammen med andre nordmenn. Ta kontakt med
en våre reiseeksperter, hvis dere er interessert i en annen avreisedato.

Avreise d. 30. september 2023

PRIS PER PERSON KR   16.498,-

Dobbel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   23.998,-

Singel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   16.998,-

Dobbel innvendig lugar Fantastica Deluxe
false

PRIS PER PERSON KR   24.998,-

Singel innvendig lugar Fantastica Deluxe
false

PRIS PER PERSON KR   17.998,-

Dobbel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   25.998,-

Singel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   18.998,-

Dobbel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   27.998,-

Singel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   20.498,-

Dobbel balkonglugar Fantastica Deluxe
false

PRIS PER PERSON KR   30.998,-

Singel balkonglugar Fantastica Deluxe
false

PRIS PER PERSON KR   21.498,-

Dobbel balkonglugar Aurea
false

PRIS PER PERSON KR   32.998,-

Singel balkonglugar Aurea
false



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Flyreise Oslo - Milano t/r inkl. skatter og avgifter

Busstransport flyplass - hotell i Milano

1natt på hotell Ibis Milano Centro inkl. frokost

Busstransport hotell - skip i Genova

7netters cruise med MSC World Europa

Show og underholdning om bord, samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

EASY drikkepakke

Tips til lugarpersonale og kelnere i hoved- og
buffetrestauranten

Busstransport fra skipet til Milano flyplass inkl. stop
i Milano

Reservasjonsgebyr

Avbestillings - og reseforsikring

Utflukter

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-middelhavet/msc-world-europa-30sep23-vestlige-middelhavet-105920?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-middelhavet/msc-world-europa-30sep23-vestlige-middelhavet-105920%3E

