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Hvem drømmer vel ikke om å stige om bord skipene som ligger i
kai i Oslo, og seile ut på det store hav?
Det har dere nå mulighet til, med dette enestående cruiset. Bli
med på en fantastisk 24 dagers transatlantisk reise fra Oslo, ned
langs Europa og over Atlanterhavet til Brasil. Det transatlantiske
cruiset er mer populært enn noen sinne, da blant annet prisene
pleier å være svært attraktive. Kryss Atlanteren fra nord til sør, fra
Oslo og hele veien til Brasil. Dette er en 24 dagers unik reise
med hele 10 stopp underveis, til det ene formidable reisemålet til
det andre.
Opplevelsene er utallige, fra Le Havres særegne
UNESCO-beskyttede arkitektur og katedralen i Santiago de
Compostela, til Madeiras frodighet, Salvadors unike historiske
bydel Pelourinho og Copacabana i Rio de Janeiro.
Dere seiler om bord MSC Preziosa, som utgjør de behagelige
rammene rundt opplevelsene deres. Et helt supert cruise som er
fylt av enestående underholdning og muligheter!

Katedralen i Santiago de Compostela

Belem-kvarteret i Lisboa

Funchals intime stemning og flotte arkitektur

Tenerifes ville natur inkl. vulkanen Teide

Pelourinho, UNESCO-bydelen i Salvador

Copacabana & Kristusstatuen i Rio de Janeiro

Dere reiser med andre nordmenn



Dagsprogram

no
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08.10.23: Avreise fra Oslo
mot Brasil
Dere kan sjekke inn og gå om bord på MSC Preziosa fra
cirka klokka 13.00, og det er nå tid til å nyte en god
frokost og gjøre dere kjent med skipet, før utseilingen fra
Oslo.

Kl. 20.00 er det avgang fra Oslo, og skipet setter nå
kursen mot masse deilige opplevelser, og turens første
stopp - nemlig Zeebrügge i Belgia, som dere ankommer i
morgen tidlig.

Nyt deres første kveld om bord.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

09.10.23: Til sjøs
Nyt en herlig dag til sjøs om bord på MSC Preziosa.
Benytt dere av skipets flotte fasiliteter og ta en dukkert i
bassenget, en forfriskende drink på dekk, en tur på
treningssenteret eller bare nyt en avslappende massasje
på Aurea Spa. Her er det utallige muligheter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

10.10.23: Zeebrügge,
Belgia
Kl. 08.00 ankommer dere Belgias kyst, nær grensen til
Nederland. Zeebrügge regnes som havnen til den
fascinerende byen, Brügge, litt lengre inn i landet. Bruk
dagen på å utforske Brügge med alt som byen har å by på.



Le Havre
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Brügge er karakterisert med sine mange kanaler som
løper mellom vakre middelalderbygninger, og sin sterke
duft av sjokolade, som kan luktes over hele byen. Brügge
går under kallenavnet "Nordens Venezia", og har som
formål å bevare sin middelalderarkitektur og fantastiske
monumenter - på tross av sin økonomiske utvikling. Byen
har nemlig tjent mye på å være en av de største
kommersielle havnene i Europa.

Når dere er her, anbefaler vi at dere tar en tur inn til
sentrum og utforsker de smale gatene, historiske
monumentene, vakre kanalene og smaker på den utsøkte
sjokoladen. Alt dette har nemlig fått Brügges historiske
sentrum på UNESCOS verdensarvliste.

Gå heller ikke glipp av:

Markt og Belfry-tårnet - Den livlige
markedsplassen som ligger i skyggen av det
storslåtte Belfry-tårnet, som er en UNESCO
verdensarv
Church of Our Lady - Den storslåtte kirken med
den ikoniske skulpturen 'Madonna and Child' av
Michelangelo
Bascilica of the Holy Blood - Det vakre kapellet på
hjørnet av Burg Square
Båttur på kanalene - Den helt riktige måten å
oppleve 'Nordens Venezia' er selvfølgelig fra en båt
på kanalene

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram, som blant annet

tilbyr sightseeing-turer til Bruxelles.

Det er avgang fra Zeebrügge kl. 18:00

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

11.10.23: Le Havre,
Frankrike
I dag kl. 08.00 ankommer dere Le Havre, som er en av
Frankrikes viktigste havnebyer, liggende i Normandie,
nord i Frankrike. Her har dere en hel dag til å kose dere.

Le Havre
Le Havre betyr havnen, men byen ble grunnlagt i 1517
som Franciscopolis og fikk etterhvert navnet Le
Havre-de-Grâce. Etter invasjonen av Normandie ble
byen massivt bombet, og gikk i de følgende årene
gjennom en massiv transformasjon. Arbeidet med
bykjernen og byplanleggingen, som var ledet av den
modernistiske arkitekten Auguste Perret, anses som så
innovativ og forut sin tid at selve byplanen i dag er en del
av UNESCOs verdensarvliste. Dette er virkelig en by for
de arkitekturinteresserte.

Vi anbefaler å sjekke rederiets utfluktsprogram for mer
informasjon. Dere seiler videre kl. 18.00.



Besøk Bath under oppholdet i Southampton
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Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

12.10.23: Southampton,
England
I dag kl. 07.00 ankommer dere Southhampton i det
sørlige England. Denne godt over 1000 år gamle byen
byr på middelaldersjarm samtidig som det er en moderne
storby. Byens kjerne er Civic Centre og huser det
fremragende galleriet Southampton City Gallery med en
enestående samling av britiske nåtidskunstnere.
Esplanaden går langs med restene av den gamle
bymuren.

I gamlebyen, som er restaurert etter et fransk angrep i
1338, kan dere dra til God's House Tower ved Winkle
Street hvor dere finner byens arkeologiske museum. I
Middelalderen hadde Southampton hele 7 byporter og i
dag ligger den best bevarte ved inngangen til High Street.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Den gamle romerske byen, Bath
Mytiske Stonehenge & Salisbury med den enorme
katedralen
Besøk i Winchester med den berømte katedralen
Besøk i Windsor, den gamle engelske byen med

kongeslottet

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets utfluktsprogram
for mer informasjon. Dere seiler videre kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

13.10.23: Til sjøs
Nyt en herlig dag til sjøs om bord på MSC Preziosa.
Benytt dere av skipets flotte fasiliteter og ta en dukkert i
bassenget, en forfriskende drink på dekk, en tur på
treningssenteret eller bare nyt en avslappende massasje
på Aurea Spa. Her er utallige muligheter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

14.10.23: Vigo, Spania
I dag kl. 11.00 ankommer dere den spanske
middelalderbyen Vigo, som ligger i provinsen Galicia og
ligger i umiddelbar nærhet til Santiago de Compostela.
For mange hundre år siden fant man apostelen Jakobs
jordiske rester her, noe som førte til at det ble bygget en
helt enestående katedral hvor man lot han hvile.



Den fantastiske katedralen i Santiago de Compostela
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Siden den gang har byen og katedralen vært et yndet mål
for pilgrimmer som kom gående til byen via Jakobsveien.
I dag er det ikke kun pilgrimmer som tar denne ruten, for
stien har nesten fått en kultstatus, og anses som god mat
for en trøtt sjel. Rederiet arrangerer utflukter til Santiago
de Compostela, og det kan anbefales å ta turen hit og
besøke katedralen og den UNESCO beskyttede
gamlebyen.

Vigo i seg selv er også en trivelig by hvor dere lett kan få
tiden til å gå. Her kan man bl.a. gå på oppdagelse i det
gamle kvartalet Cidade Vella, som er tett forbundet med
det gamle havneområdet O Berbés. Ta også turen til
Plaza de la Constitucion med sine vakre arkader så vel
som til middelalderkirken Santa Maria. På toppen av
fjellet Guia finnes gravmonumentet til Nosa Señora de
Guia, som er bygget i samme stil som katedralen i
Santiago. Her kan dere nyte en spektakulær utsikt over
byen.

Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere reiser videre kl. 19.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

15.10.23: Lisboa, Portugal
Dere kommer frem til sjarmerende Lisboa i Portugal kl.
09.00. Lisboa er et helt vidunderlig sted med en intim

sjarm, spennende atmosfære fra landets tid som
kolonimakt, god mat og vin, og ikke minst herlig vær. Det
beste ved Lisboa er at byen er veldig enkel å utforske da
nesten alt er innenfor gåavstand. Man kan også enkelt
komme seg rundt i byen ved å ta trikken, spesielt
populære trikk nr. 28 som kjører forbi de mest berømte
severdighetene i byen.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Katedralen Sé
Borgen Sao Jorge
Torre de Belem
Klosteret Mosteiro dos Jerónimos
Placa de Comercio
De gamle bydelene Alfama, Bairro Alto og Baixa

Vi anbefaler å sjekke rederiets program for mer
informasjon. Det er avseiling fra Lisboa kl. 19.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Preziosa

16.10.23: Til sjøs
Nyt en herlig dag til sjøs om bord på MSC Preziosa.
Benytt dere av skipets flotte fasiliteter og ta en dukkert i
bassenget, en forfriskende drink på dekk, en tur på



Trikk i Lisboas gater
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treningssenteret eller bare nyt en avslappende massasje
på Aurea Spa. Her er utallige muligheter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

17.10.23: Funchal,
Madeira
I dag ankommer dere Funchal, Madeira, kl. 07.00 og har
frem til kl. 17.00 til å nyte denne portugisiske perlen.

Funchal er en naturskjønn bukt omgitt av fjell og blir ofte
kalt 'Lille Lisboa' på grunn av den vakre arkitekturen.
Funchal er en betydningsfull, historisk by som hadde sin
storhetstid på slutten av 1400-tallet, hvor
sukkerproduksjonen var på sitt største.

I dag har byen rundt 100.000 innbyggere og det er ikke
lengre dens kommersielle rolle som er vesentlig, men
dens popularitet som et yndet turistmål. Her er det bare
å nyte vakre, historiske bygninger, smale og sjarmerende
smug og gater med en rekke fremragende restauranter
og kafeer, så vel som det deilige, solrike og varme været.

I tillegg finner dere en rekke interessante severdigheter
som de berømte broderifabrikkene, museet for den
legendariske Madeiravinen og den vakre botaniske
hagen. Få med dere katedralen Sé de Funchal og de

gamle kvarterene Sé, São Pedro og Santa Maria, Lidoen,
byens parker og taubanen hvis tiden tillater det. Ut over
Funchals historie og betydning, er selve øya kjent for sitt
fantastiske frodige og tropiske klima, den dramatiske
naturen med vulkaner, ruvende fjell og dype daler. Byens
navn sies å stamme fra fennikelen (funcho) som vokser
her. En ting som virkelig er verdt å få med seg er en unik
og magekilende tur på rutsjebrett fra fjelltoppen ned til
Funchal.

Vi anbefaler å sjekke rederiets utfluktsprogram for mer
informasjon.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

18.10.23: Santa Cruz,
Tenerife, Spania
Dere ankommer Santa Cruz på den spanske øya Tenerife
kl. 09.00. Santa Cruz har alle de sjarmerende trekkene
fra andre spanske byer og et innbyggertall på 200 000.
Byen er hovedstaden på Tenerife og i provinsen av
samme navn, inkludert øyene La Palma, La Gomera og El
Hierro.

Santa Cruz er en fredsommelig by med adskillige flotte
palasser og gater. Her er det et hav av nydelige hager,
som for eksempel García Sanabria Park, hvor de lokale



Funchal, Madeira
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innbyggerne nyter en spasertur, leser en god bok, lytter
til musikk og slapper av.

Utover sin umiddelbare sjarm og skjønnhet, er Santa
Cruz rik på arkitektoniske høydepunkter. Blant disse er
kirken Iglesia de la Concepción, som har bevart mange av
trekkene fra tidsperioden hvor Santa Cruz var sentrum
for mange forferdelige konflikter. Iglesia de San
Francisco de Asís er et strålende eksempel på den
spansk-portugisiske barokke bygningsstilen fra
1600-tallet. La Carta Palace ble bygget i samme stil og
periode.

Det anbefales at dere sjekker rederiets utfluktsprogram
for mer informasjon. Dere forlater Santa Cruz kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

19.-24.10.23:
Atlanterhavet krysses fra
nord til sør | 6 dager
Nyt hele seks herlige dager til sjøs om bord på MSC
Preziosa mens dere krysser det mektige Atlanterhavet.
Benytt dere av skipets flotte fasiliteter og ta en dukkert i
bassenget, en forfriskende drink på dekk, en tur på
treningssenteret eller bare nyt en avslappende massasje

på Aurea Spa. Her er utallige muligheter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

25.10.23: Salvador de
Bahia, Brasil
Velkommen til Salvador, en av de mest eksotiske og
spennende byene i hele Brasil!

Dere ankommer Salvador i delstaten Bahia tidlig om
morgenen kl. 08.00. Salvador er Brasils tredje største by
og var den første hovedstaden i det portugisiske
Amerika, samt hovedstad i Brasil helt fram til 1763, da
Rio de Janeiro ble ny hovedstad. I 1960 ble Brasilia
hovedstad.

I 1985 havnet Salvador på UNESCOs verdensarvliste på
grunn av byens gamle bydel, Pelourinho, som består av
gamle sjarmerende hus fra kolonitiden og er ganske godt
bevart. På 1700- og 1800-tallet var Salvador en meget
rik by, noe som ses tydelig i dag i byens mange palasser,
kirker og storslåtte kolonibygninger.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Katedralen i Salvador, jesuittkirke fra 1700-tallet



Pelourinho, Salvadors UNESCO beskyttede bydel
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São Francisco-kirken fra 1800-tallet
Nosso Senhor do Bonfim-kirken, Rokoko-kirke med
nyklassisistisk utsmykning i kirken
Mercado Modelo, flott bygning fra 1861 som i dag
huser et av byens største marked
Elevador Lacerda, 72 m høy heisbygning fra 1873,
som forbinder Thomé de Souza-plassen i den øvre
delen av byen med Cayru-plassen i den nedre delen
av byen

Salvador anses som sentrum for den afro-brasilianske
kulturen, og her ses den afrikanske innflytelsen i nesten
alle aspekter av byens kultur. Afrikanerne ble som nevnt
brakt til Brasil som slaver av portugiserne, og er i dag
med på å gjøre Brasils befolkning til et meget fargerikt
folk. Særlig i Bahia har den afrikanske innflytelsen skapt
et herlig multikulturelt kosmos som gjennomsyrer byens
kultur, og har velsignet byen med et multikulturelt
kjøkken, musikk, religion og kultur.

Å få tiden til å gå i Salvador Bahia burde ikke være et
problem, så nyt dagen og gå på oppdagelse i den gamle
bydelen, se en danseoppvisning, smak byens fargerike
kjøkken, gå på handletur på de lokale markedene og nyt
den livsglade stemningen i denne fantastiske byen.

Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere seiler videre kl. 19.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

26.10.23: Ilheus, Brasil
Kl. 07.00 legger dere til kai i Ilhéus, et av Brasils mest
populære feriemål for portugiserne. Byen byr på en
overflod av lekre strender og herlig kolonistemning i
byens gamle bydel. Turisme er i dag byens største
inntektskilde, men Illhéus var tidligere kjent som
kakaobyen og hadde kakao som hovednæring.
Kyststrekningen langs Ilhéus, som også ligger i delstaten
Bahia, kalles Cocoa Coast på folkemunne i Brasil.

Byen har strender så langt øyet kan se, men her er det
nok av kulturelle attraksjoner også. Vi nevner de
viktigste:

Catedral São Sebastião - vakker katedral som er
byens førende landemerke
Igreja de São Jorge - byens eldste kirke fra 1556
Palácio Paranaguá - byens rådhus fra 1907 i vakker
neoklassisistisk stil: En av de flotteste bygningene i
hele regionen
Convento e Igreja Nossa Senhora da Piedade -
kloster fra 1928 i neogotisk stil. Herfra får man
også spektakulær utsikt over byen
Estátua de Cristo - byens 7,5 m høye Kristusstatu
som er et estetisk, religiøst og etisk referansepunkt
for innbyggerne
Mercado de Artesanato - Populært marked for
lokalt håndverk

Hvis dere vil tilbringe dagen på stranda er dere



Taubanen til Sukkertoppen, i Rio de Janeiro
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selvfølgelig velkomne til det. Det er strender både nord
og sør for Illhéus, og i selve byen, men de sør for byen er
best utviklet. Kristusstatuen står på stranda Praia de
Cristo, som ligger sentralt i byen.

Dere seiler videre kl. 18.00

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

27.10.23: Til sjøs
Nyt en siste herlig dag til sjøs om bord på MSC Preziosa.
Benytt dere av skipets flotte fasiliteter og ta en dukkert i
bassenget, en forfriskende drink på dekk, en tur på
treningssenteret eller bare nyt en avslappende massasje
på Aurea Spa. Her er utallige muligheter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Preziosa

28.10.23: Rio de Janeiro |
Cruiset avsluttes
Nyt frokosten på skipet før dere ankommer Rio kl. 08.00.

Det er nå tid for å vinke farvel til det som har vært

hjemmet deres de siste 3 ukene. Nå er det klart for et par
dager i den brasilianske storbyen, Rio de Janeiro.

Etter dere har sjekket ut fra skipet, venter guiden og
bussen på dere i havnen, og tar dere med på en
heldagsutflukt, hvor dere skal se Rio de Janeiros største
severdigheter. Ha kameraet klart, for på denne runden er
det helt utrolig mange fotogene steder. Lunsj er inkludert
i utflukten.

På dagens utflukt reiser dere omkring i byen, men
utflukten er dog fokusert på 3 hovedområder:

Corcovado
Sugarloaf Hill
Santa Teresa

Corcovadobjerget
Det hele starter med en tur om bord gammelt, men dog
miljøriktig, elektrisk tog. Toget kjører opp gjennom
fredet skog, deler av Tijucas nasjonalpark og avslutter
ved byens mest ikoniske landemerke: Den enorme
Kristusstatuen, "Christ the Redeemer". Statuen er en av
den moderne verdens 7 vidundere og fra foten av
statuen er det en spektakulær utsikt, hvor byen utfolder
seg foran deg i all sin prakt. Dere kan blant annet se helt
til Sugarloaf Hill, som dere skal besøke etterpå.

Sugarloaf Hill (Sukkertoppen)
Dere tar taubanen til toppen av Sugarloaf Hill. Nyt den
fantastiske 360 graders utsikten, mens dere kjører frem
mot 'Sukkertoppen' som den kalles på norsk. Herfra er



Eksempel på en balkonglugar om bord MSC Preziosa
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det en forrykende utsikt til bl.a. strendene ved
Copacabana og Flamengo, til Corcovadobjerget, til
downtown Rio og mye mye mer.

Etter utflukten blir dere kjørt til Windsor Leme, hotellet
hvor dere skal tilbringe de neste nettene. Hotellet ligger
på stranda Leme Beach, nær Copacabana og alle de
spennende attraksjonene Rio de Janeiro har å by på.

Dere sjekker inn på hotellet og har resten av dagen på
egenhånd.

Måltider inkludert: Frokost på skipet, lunsj i forbindelse
med utflukt
Overnatting: Windsor Leme Hotel

29.10.23: Rio de Janeiro
Nyt frokosten på hotellet.

Dere har nå hele dagen på egenhånd til å oppleve denne
fascinerende storbyen.

Nyt Copacabana-stranda og gåturen til
Ipanema-området. Du kan stoppe ved Copacabana
Fortet og nyte en kopp kaffe og noe godt på kafeen
Confeitaria Colombo. Et besøk i Botanisk Have kan også
anbefales.

Denne kvelden møter guiden dere på hotellet og tar dere

med ut på middag og showkveld!
Dere kjører i buss fra hotellet til et av Rios tradisjonelle
Sambashow-stedene. Her skal dere nyte en deilig 3
retters brasiliansk middag med drikkevarer, som bl.a.
inkluderer vann, brus, øl, caipirinha og en caipivodka
laget på sesongens frukter. Gled dere til en
underholdende kveld i takt med tradisjonell brasiliansk
samba. Etter middag og sambashow kjører bussen dere
tilbake til hotellet.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro er utvilsomt en av verdens desidert
vakreste byer, da den ligger spredt mellom
regnskogskledde fjelltopper og kritthvite sandstrender.
Byens fantastiske beliggenhet har gjort at UNESCO har
plassert Rio på lista over «bevaringsverdige kulturelle
landskap». Byen er preget av strandliv, samba, fotball,
favelaene og fargerike karneval. Befolkningen er også
her meget blandet, og huser blant annet den største
portugisiske befolkningen utenfor Portugal. Byens hjerte
er strendene, hvor både turister og lokale, unge og gamle,
fattige og rike nyter livet og byens gode klima.

Bruk dagen på å utforske noen av de mest ikoniske
severdighetene byen har å by på. Vi kan anbefale å bruke
tid på byens berømte strender, Copacabana og Ipanema.

Utvalgte attraksjoner og høydepunkter:

Paco Imperial, residensen for de portugisiske
guvernørene under kolonitiden



Bassengområde på MSC Preziosa
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Cadelária kirken
Klostrene Santo Antonio og Sao Bento
Bygninger fra byens Belle Époque periode bl.a.
Municipal Theatre og National Library Building
Museene Museu Nacional de Belas Artes og Museu
Historico Nacional
Passeio Publico, Rios eldste park fra 1779
Gatene Rua do Ouvidor og Uruguayana
Botanical Garden

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, middag på lokal
restaurant
Overnatting: Windsor Leme Hotel

30.10.23: Avreise Rio de
Janeiro
I dag er det tid for hjemreise, men dere rekker å oppleve
litt mer av Rio eller slappe litt av på stranda. Det er
frokost på hotellet, og dere må sjekke ut senest kl. 12.00.

Bagasjen kan oppbevares på hotellet, mens dere går ut
og tar de siste inntrykkene inn. På ettermiddagen blir
dere hentet av bussen, som kjører dere til flyplassen.

Det er avreise fra Rio de Janeiro med KLM kl. 20.50 mot
Amsterdam, hvor dere ankommer dagen etter - midt på
dagen.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: På flyet

31.10.23: Ankomst til Oslo
Dere ankommer Amsterdam kl. 12.15.

Etter et flybytte fortsetter dere mot Oslo kl. 14.25, hvor
dere ankommer kl. 16.15.

Drikkepakker inkludert og
tilleggskjøp
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 Tillegg NOK 2.600



Det store teateret på MSC Preziosa
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Alle drikker prissatt opp til €8/$9

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 Tillegg NOK 6.400
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.

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

Fordelene ved Bella,
Fantastica eller Aurea
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
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:



Aurea Spa
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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
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
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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. 8. oktober 2023

PRIS PER PERSON KR   36.998,-

Dobbel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   51.498,-

Singel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   39.498,-

Dobbel innvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   55.498,-

Singel innvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   40.998,-

Dobbel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   57.498,-

Singel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   42.998,-

Dobbel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   61.998,-

Singel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   49.998,-

Dobbel balkonglugar Aurea
false

PRIS PER PERSON KR   74.998,-

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                

20 netters cruise med MSC Preziosa

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

EASY Drikkepakke

Tips til skipets personale

Sightseeing i Rio de Janeiro med transport til
hotellet inkl. frokost

2overnattinger på hotell Windsor Leme i Rio de
Janeiro inkl. frokost

Middag med drikkevarer og Sambashow inkl.
transport til og fra restauranten

Busstransfer fra hotellet til flyplassen

Flyreise Rio de Janeiro - Oslo med KLM inkl. skatter
og avgifter

Reservasjonsgebyr

Avbestillings - og reiseforsikring

Utflukter utover heldagstur og Sambashow i Rio
de Janeiro

Vaksinasjoner - (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/transatlantisk-cruise/msc-preziosa-08okt23-oslo-til-rio-106567?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/transatlantisk-cruise/msc-preziosa-08okt23-oslo-til-rio-106567%3E

