
Cruise fra Middelhavet via
Suezkanalen til Dubai

Cruise fra Middelhavet via
Suezkanalen til Dubai

31 498,-
Pris per person - Fra kr

20 dager
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Bli med på et forrykende og eventyrlig cruise med MSC Virtuosa
fra Italia til Dubai via Suezkanalen - enhver cruiseelskers drøm.
Det hele begynner i Europa med en liten middelhavsodyssé til
fire skatter: Roma, Napoli, Athen og Kreta. Gled dere til masse
historie, kultur og fantastisk vær. Etter Middelhavet venter den
legendariske passasjen gjennom Suezkanalen frem mot et nytt
reisemål: Egypt og den avslappende kystbyen Safaga. Etterpå
går turen til Aqaba i Jordan, hvor dere kan oppleve den
fascinerende arkeologiske byen Petra. Dere fortsetter til Oman,
og møter senere futuristiske Dubai.
Denne reisen byr på fantastisk historie, kultur, natur og et
kontrastfullt byliv og spesielle Midtøsten. Kombinert med
luksuriøse MSC Virtuosa, har dette cruiset alt dere kan tenke
dere, sammen med en vidunderlig pris. Dere har all inclusive om
bord.

Oppdag Romas monumenter og ruiner

Merk historiens vingesus i Athen, Hellas

Bli med på en spennende reise gjennom Suezkanalen

Nyt den egyptiske kystbyen Safaga - et nytt stopp på
cruisekartet

Besøk Petra i Jordan - et av verdens syv vidundere

Se de unike moskeene i Jordan og Oman

Opplev Dubais kontrastfylte metropol



Dagsprogram

no
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04.11.23: Avreise fra Oslo
til Barcelona | Avgang med
cruiset
Det er avgang kl. 09.50 fra Oslo mot Frankfurt, og etter
et kort opphold og flybytte, flyr dere videre kl. 13.20 mot
Barcelona i Spania. Ankomst i Barcelona forventes kl.
15.20.

Bagasjen mottas, og en buss og guide vil vente på
flyplassen for å ta dere direkte til cruiseterminalen i
Barcelona, hvor MSC Virtuosa venter på deres ankomst.
Det er umiddelbar innsjekking og ombordstigning. Kl.
20.00 er det avgang fra Barcelona.

Kursen er satt mot havnebyen Civitavecchia, som er
inngangsporten til Italias hovedstad Roma. Dere
ankommer Civitavecchia i overmorgen etter en dag på
sjøen.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Virtuosa

05.11.23: Til sjøs
En hel dag på havet for å nyte MSC Virtuosa, som er et av
MSC Cruises nyeste skip med mange fantastiske
fasiliteter, restauranter, kafeer, lounger etc.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

06.11.23:
Civitavecchia/Roma, Italia
Skipet ankommer Civitavecchia kl. 07.00. Denne lille,



Piazza Navona i Roma er enda et "must" å besøke
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sjarmerende havnebyen fungerer hovedsakelig som
porten til Roma, og ettersom dere først drar videre igjen
kl. 18.00, er det godt tid til å dra inn og oppleve den
italienske hovedstaden.

Roma byr på et vell av opplevelser innenfor så mange
ulike områder at det er en umulig oppgave å få med seg
alt på en dag. Hvis dere liker historie, er Roma et paradis
med de utallige minnene fra Romerriket med Colosseum
og Forum Romanum i spissen.

Roma skuffer heller ikke hvis dere blir fascinert av kirker
og katedraler. Peterskirken er naturligvis høydepunktet,
men det finnes også mange andre som er verdt et besøk:
Pantheon, Santa Maria in Trastevere, San Giovani in
Laterano (en miniutgave av Peterskirken), Santa Maria
Maggiore og mange flere!

Byen er også kjent for sine mange vakre torg eller
piazzas, noe som ikke er uten grunn. Det er vanskelig å
finne områder med så mye sjarm og atmosfære andre
steder i verden. Sette dere ned og nyt en italiensk
espresso ellet et godt glass vin, mens dere ser på det
yrende livet rundt dere.

MSC Virtuosa seiler fra Civitavecchia igjen kl. 20.00, og
dere fortsetter sørpå mot en annen spennende italiensk
by, nemlig Napoli.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

07.11.23: Napoli, Italia
MSC Virtuosa legger til kai ved Napoli kl. 07.00. 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
kafeer 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 Margheritaen 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
Katedralen Chiesa de San Lorenzo Maggiore
Palazzo Cuomog
Piazza del Plebiscito
Shopping i Galleria Umberto

Ikke langt fra Napoli finner dere store historiske



Basilica De San Francesco Di Paola i Napoli
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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 dere
sjekker rederiets utfluktsprogram i Napoli og området
rundt.

Dere tar avskjed med Napoli kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

08.11.23: Til sjøs
En hel dag til sjøs for å nyte MSC Virtuosa, som er et av
MSC Cruises nyeste skip med mange fantastiske
fasiliteter, restauranter, kafeer, lounger etc.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

09.11.23: Pireus/Athen,
Hellas
Ankomst Pireus kl. 09.00.

Pireus er en travel havneby og porten inn til Athen.

Pireus er interessant nok i seg selv, men de fleste vil nok
bruke tiden på å komme seg til Athen. Athen ligger ikke
lenger bort enn at dere kan ta toget, det er enkelt og
billig. Men sørg for å være tilbake i god tid før avgang.
Skipet venter ikke. Alternativt arrangerer rederiet
naturligvis utflukter til Athen som man kan bestille og bli
med på.

Athen er den greske sivilisasjonens vugge og har hatt
betydelig innflytelse på utviklingen, ikke bare i Hellas,
men i hele verden. I sin storhetstid var Athen og Hellas
hele verdens sentrum og gjenstand for stor beundring og
også misunnelse. Byens historiske attraksjoner er
velkjente med Akropolis og området rundt høyden som
sannsynligvis det mest populære. Deretter er en
spasertur i Plaka-området med de mange små gatene
med butikker og restauranter et absolutt must.

Skipet forlater Pireus og Athen kl. 18.00 og dere
fortsetter videre østpå mot den kjente ferieøya, Kreta,
som dere ankommer i morgen.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

10.11.23: Heraklion,
Kreta, Hellas
Dere ankommer Heraklion på Kreta kl. 07.00. Både byen



Heraklion på Kreta
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og øya er kjent fra gamle legender og er fulle av gresk
historie. Kreta, som har vært befolket i over 10.000 år,
har en spesiell plass i den greske mytologien og øya var et
innflytelsesrikt sted for utviklingen av den hellenistiske
sivilisasjonen.

En av øyas største attraksjoner er Knossos-palasset, som
var sentrum for den minoiske kulturen, og Knossos by
var på den tiden den største byen på Kreta. Knossos
kulturen, som først ble oppdaget i 1894, dateres typisk
tilbake til perioden 1900-1600 f.Kr., men utgravninger
tyder på at det har bodd mennesker her så langt tilbake
som 8000 f.Kr. Knossos er et meget spennende
utfluktsmål på Kreta.

Heraklion i seg selv har en sjarmerende blanding av
forskjellige arkitektoniske stiler, fra bysantinsk til
maurisk. Kultur, mat, vin, legender, mytologi og moro -
Heraklion har noe for enhver smak. Byens største
attraksjoner er det arkeologiske museet, som sies å være
et av de beste i Hellas, og byens sjarmerende gamle
havneområde med det Koules-fortet, som ble bygget på
1500-tallet, da øya var under venetiansk styre.

Dere forlater denne nydelige øya kl. 18.00, og kursen
settes nu mot Suezkanalen, og et par dager til sjøs.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

11.-12.11.23: Seilas på
havet og gjennomseiling
av Suezkanalen
Dere tilbringer de neste to dagene på havet, mens MSC
Virtuosa seiler gjennom Suezkanalen på vei til Egypt. En
helt unik og minneverdig opplevelse!

På 1800-tallet økte handelen mellom Asia og Europa
kraftig, men den lange reisen nedover Afrika var treg,
farlig og ekstremt kostbar. Byggingen av Suezkanalen på
1860-tallet løste både det tidsmessige og det
økonomiske problemet på en gang. Derfor var kanalen
ekstremt velkommen da den ble innviet i 1869, og
området ble raskt et strategisk knutepunkt.

Det var opprinnelig franskmennene som var ansvarlige
for byggingen av kanalen, men britene overtok
prosjektet etter en kort periode, da de bedre kunne
kontrollere tilgangen til det britiske imperiet og spesielt
til India.

På grunn av den strategiske plasseringen av kanalen, var
det en rekke kamper i området under både første og
andre verdenskrig og senere i 1956 da Israel,
Storbritannia og Frankrike forhindret Egypts president
Nassers forsøk på å nasjonalisere kanalen. Sist kanalen
var involvert i en konflikt var i 1967, da Egypt og Israel
kjempet mot hverandre i seksdagerskrigen.



Besøk kystbyen Safaga i Egypt
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Nyt virkelig disse ikoniske og historiske omgivelsene når
skipet seiler gjennom den nesten 200 kilometer lange
kanalen og ut i Rødehavet, hvor der venter et besøk i
byen Safaga i Egypt.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

13.11.23: Safaga, Egypt
Allerede kl. 07.00 ankommer dere første stopp på deres
Egypt-Odyssé, nemlig Safaga.

Safaga er en liten kystby ved Rødehavet som er mest
kjent for sine gode muligheter for vannsport og betraktes
som en av de viktigste terapeutiske turistdestinasjonene
på grunn av det saltholdige vannet i Rødehavet. Byen har
fantastiske kite- og windsurfingsforhold og uendelige
strender med sorte og gylne klipper, så ta badetøyet med
i land.

Vil dere gjerne bruke dagen på kulturelle opplevelser,
kan vi anbefale en dagstur til Mons Claudianus, der
restene av et romersk steinbrudd ligger. Uansett om du
liker kultur, shopping eller action, finnes det muligheter i
og rundt Safaga, og vi kan blant annet anbefale:

Grand Mosque and Tower
Safaga Old Market

Jeep-safari i ørkenen

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets utflukter, spesielt
for turer utenfor Safaga. Dere har nemlig hele dagen til å
utforske området, ettersom skipet først forlater Safaga
kl. 19.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

14.11.23: Aqaba, Jordan
Skipet ankommer Aqaba kl. 06.00, og dere har til kl.
18.00 til å oppleve denne imponerende byen, enten på
egenhånd eller på en av rederiets utflukter. Det har bodd
mennesker i området ved Aqaba i tusenvis av år før vår
tidsregning og det er flere bibelske referanser til stedet.
Aqaba i seg selv har ikke de helt store attraksjonene.
Disse finnes lengre inne i landet, nemlig de to
UNESCO-beskyttede områdene: Petras historiske by og
det vakre ørkenområdet, Wadi Rum. Benytt dere av
rederiets utfluktsprogram i Jordan.

Oldtidsbyen Petra
Petra er Jordans største kulturskatt og mest besøkte
attraksjon, plassert midt i ørkenen mellom store klipper.
Bare turen hit er en flott opplevelse, da veien går
gjennom en 1 kilometer lang kløft med 80 meter høye og
røde klipper på hver side.



Det utrolige fort i Aqaba, Jordan
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Synet av oldtidsbyens mange templer og andre
bygninger, uthugget i rød sandstein, er rett og slett helt
magisk. Petra ble grunnlagt av - og er hovedstaden til -
nabateerne, et nord-arabisk folk. Nabateernes velstand
var basert på kontroll av karavaneveiene dels fra
Sør-Arabia til Damaskus og dels fra Middelhavet til det
sørlige Mesopotamia. De var dessuten veldig flinke til å
oppdyrke land til avlinger via en spesiell hydraulisk
teknikk. Dette var nesten en glemt by, inntil sveitseren
Johann Ludwig Burckhardt oppdaget stedet på
begynnelsen av 1800-tallet.

Det aller første man ser når en kommer til Petra, er vakre
"Treasury", et gravkammer for en viktig nabateisk konge
- et av mange gravkamre her. Man føler seg ydmyk
overfor det arbeidet som ligger bak dette menneskelige
underverket.

Wadi Rum
Wadi Rum ligger øst for Aqaba, inn mot grensen til
Saudi-Arabia. Dette er et sterkt avvekslende
ørkenlandskap med smale kløfter, naturskapte steinbuer,
høye fjell og klippehuler. Her har det sannsynligvis bodd
mennesker i mer enn 12.000 år, noe de utallige
klippemaleriene med inskripsjoner vitner om. Et
uvurderlig kulturområde, med en helt unik innsikt i
menneskets historie som det virkelig anbefales å
oppleve.

Dere seiler videre kl. 18.00 og nå venter fem dager til
sjøs mens skipet beveger seg mot Oman.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

15.-19.11.23: Fem dagers
seilas i Rødehavet
Fem hele dager til sjøs for å nyte MSC Virtuosa, som er et
av MSC Cruises nyeste skip med mange fantastiske
fasiliteter, restauranter, kafeer, lounger etc.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

20.11.23: Muscat, Oman
Dere ankommer Muscat i dag kl. 09.00 og har hele dagen
for opplevelser i denne eksotiske byen.

Hvis dere velger å utforske alene, anbefaler vi et besøk til
Muscats desidert største attraksjon: byens storslåtte
moske, Grand Mosque. Moskeen er ubeskrivelig vakker
og ganske enkelt et imponerende byggverk som man bør
besøke. I tillegg til moskeen, bør dere også besøke den
gamle basaren, Muttrah Souq, som ligger nede ved den
gamle havnen. Basaren fanger på mange måter essensen
av Arabia, med mange boder i de smale smugene til
høylytte selgere, den søte duften av vannpipene blandet



Den prektige Grand Mosque i Muscat, Oman
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med duften av eksotiske krydder og den generelt livlige
atmosfæren som bare finnes i et arabisk marked. Langs
den gamle havnen går havnepromenaden La Corniche,
hvor dere kan gå en fin tur.

I nærheten av Muttrah Souq finner man også et
fiskemarked, som er en morsom og livlig opplevelse. Nær
den gamle havnen, i forbindelse med sultanens palass Al
Alam Palace, ligger to store gamle festninger: Fort Mirani
og Fort Jalali.

Vi anbefaler at dere sjekker rederiets utfluktsprogram i
Muscat. Det er flere alternativer i og utenfor byen. Skipet
forlater Muscat kl. 20.00 og fortsetter mot reisens
avslutning i Dubai, men først venter en dag til å slappe av
på sjøen.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

21.11.23: Til sjøs
En hel dag til sjøs for å nyte MSC Virtuosa, som er et av
MSC Cruises nyeste skip med mange fantastiske
fasiliteter, restauranter, kafeer, lounger etc.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Virtuosa

22.11.23: Dubai, Forente
Arabiske Emirater |
Hjemreisen starter
MSC Virtuosa ankommer Dubai i dag kl. 07.00,

Etter en god frokost om bord, sjekker dere ut av lugaren.
Dere flyr først fra Dubai sent i natt, så det er arrangert
en fantastisk, begivenhetsrik heldagsutflukt i Dubai. Her
får dere muligheten til å se/besøke noen av byens
attraksjoner.

Utflukten inkluderer en 3-retters lunsj inkl. vann på lokal
restaurant og om kvelden en Dhow Dinner Cruise Old
Creek med arabisk/internasjonal buffet inkl. alkoholfrie
drikkevarer.

Gled dere til en helt fantastisk opplevelse når dere spiser
et utsøkt måltid mens dere seiler på Dhow Creek, og kan
beundre Dubai og byens fargerike skyline fra vannet.

På heldagsutflukten vil dere passere følgende
høydepunkter:

Boligområdene Al Bastakiya & Al Fahidi
Dubais historiske sentrum med det berømte Dubai
Museum, Dubais eldste eksisterende bygning. Her
har dere muligheten til å komme tett på Dubais
utvikling over tid



Verdens høyeste bygning, Burj Khalifa, i Dubai

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

En tur med en 'Abra' (sjøtaxi) over Dubai Creek
Spice Souk. Den store krydderibasar med all
verdens krydderier, urter m.m.
Gold Souk. Den store gullbasaren, hvor du alltid
kan gjøre et godt kjøp.
Fotostopp og besøk i Dubai Frame
Burj Khalifa med muligheten til å besøke
visningsplattformen (ikke for folk med
høydeskrekk)
Dubai Marina, JBR & the Walk.
Besøk på Jumeirah Beach
Fotostopp foran det ikoniske Burj Al Arab hotellet,
verdens eneste 7* hotell
Besøk Palm Island og stopp ved The Pointe for å
nyte synet av det unike hotellet Atlantis
En tur i Monorail, Midtøstens første monorail
Tid på egenhånd i Dubai Mall

Kl. 23.00 blir dere satt av på flyplassen i Dubai og dere
flyr til Frankfurt og videre til Norge.

Måltider inkludert: Frokost på skipet, frokost på lokal
restaurant og Dhow Creek middag

23.11.23: Ankomst til
Norge
Kl. 01.50 er det avgang fra Dubai mot Frankfurt.

Forventet ankomst til Frankfurt kl. 06.05 og etter et
flyskifte fortsetter turen herfra kl. 10.25 med forventet
ankomst til Oslo kl. 12.25.

Et herlig og opplevelsesrikt cruise er nå over med masse
opplevelser og kanskje noen nye venner i bagasjen.

Måltider inkludert: Måltider på flyet

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 2.340



Eksempel på balkonglugar på MSC Virtuosa
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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 NOK 5.760
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 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
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:



Edge Bar på MSC Virtuosa
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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

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. 4. november 2023

PRIS PER PERSON KR   31.498,-

Dobbel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   45.998,-

Singel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   32.498,-

Dobbel innvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   47.998,-

Singel innvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   34.498,-

Dobbel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   50.998,-

Singel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   35.998,-

Dobbel utvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   53.998,-

Singel utvendig lugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   36.998,-

Dobbel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   55.998,-

Singel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   39.498,-

Dobbel balkonglugar Deluxe Fantastica
false

PRIS PER PERSON KR   60.498,-

Singel balkonglugar Deluxe Fantastica
false



Hva er inkludert i prisen?

no

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

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                

Fly Oslo - Barcelona inkl. innsjekket bagasje, skatter
og avgifter

Busstransfer fra flyplassen til skipet

18 netters cruise med MSC Virtuosa

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

EASY Drikkepakke

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Tips til skipets personale

Heldagsutflugt i Dubai inkl. lunsj og middag på Dhow
Creek Dinner Boat

Fly Dubai - Oslo inkl. innsjekket bagasje, skatter og
avgifter

Reservasjonsgebyr

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter utover heldagstur i Dubai

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-gjennom-suezkanalen/msc-virtuosa-04nov23-suezkanalen-106923?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-gjennom-suezkanalen/msc-virtuosa-04nov23-suezkanalen-106923%3E

