
Cruise i Middelhavet inkl.
Tenerife og Madeira

Cruise i Middelhavet inkl.
Tenerife og Madeira

15 698,-
Pris per person - Fra kr

13 dager
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no

Forleng sensommeren og bli med MSC Divina på en
fascinerende rundreise i det sørlige Europa gjennom storbyer,
stemningsfulle kulturbyer og fargerike, sjarmerende øyer.
Dette er en fantastisk reise hvor kultur, arkitektur, natur og
sjarmerende folkeslag er med på å sette dagsorden for et
usedvanlig innholdsrikt cruise.
Vi kan nevne Barcelonas fascinerende metropol, Casablancas
eksotiske eventyrmiljø, Tenerifes enestående kultur og natur,
Madeiras overveldende frodighet, Malagas mange overraskelser
og den gamle havnebyen Marseille. Man vil raskt merke at
opplevelsene kommer som perler på en snor på dette cruiset.
Rammene for opplevelsene er MSC Divina, som byr på komfort
og mange herlige aktivitetstilbud om bord.

Nyt Barcelonas arkitektoniske arv etter Gaudí

Gå på oppdagelse i den gamle medinaen i Casablanca

Opplev idylliske byer og vulkanen Teide på Tenerife

Utforsk Funchals sjarmerende gamle bydel

Bli med på tur til Malagas gamle katedral og citadell

Nyt Marseilles rustikke havnemiljø og flotte kirker

Reis med andre nordmenn



Dagsprogram

no
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24.10.23: Avreise fra
Norge
Avgang fra Oslo og Bergen kl. 13.00 med Lufthansa til
Frankfurt hvor gruppen flyr videre kl. 16.45. Forventet
ankomst til Milano er kl. 17.55. Dere får bagasjen, og
etterpå går turen med buss direkte til Ibis Centro Hotel i
Milano, hvor dere skal overnatte.

Dere har kvelden på egenhånd.

Måltider inkludert: ingen
Overnatting: Ibis Centro Hotel, Milano

25.10.23: Genova - Cruiset
starter
Etter frokost og utsjekk 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 Spania og
storbyen Barcelona.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Overnatting: MSC Divina

26.10.23: Barcelona,
Spania
I dag kl. 13.00 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



Teide, Puerto de la Cruz på Tenerife
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transportsystem som gjør at det er enkelt å reise rundt.
Barcelona er kjent for et yrende strandliv, fantastisk god
mat (ikke gå glipp av tapasen!), imponerende arkitektur
og gode mojitos - alt ligger altså til rette for en deilig 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 Divina

27.10.23: Til sjøs
En dag på havet til å slappe av og nyte hverandres

selskap og skipets mange flotte fasciliteter. På skipet
finner dere hele syv restauranter, 15 barer og
loungeområder, fire basseng, løpebane, bowlingbane og
et stort treningssenter, i tillegg til det herlige spaet,
Aurea Spa. Det er også masse aktiviteter for barn.

Ankomst til Casablanca i Marokko i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Divina

28.10.23: Casablanca,
Marokko
Dere ankommer Marokkos største by, Casablanca, i dag
kl. 09.00 og har hele dagen og kvelden til å utforske
denne eksotiske byen. Selv om dette er en moderne by,
har Casablanca en rik kulturarv, hvor forskjellige
kunstformer, gamle tradisjoner og kulturer lever sammen
i en fredelig harmoni.

Det er nok å oppleve i Marokko, og vi kan anbefale et
besøk i byens Medina, som er en gammel bydelstype som
finnes i mange av Nord-Afrikas byer. De kjennetegnes av
bymurer og trange, sjarmerende gater. Casablancas
Medina viser en annen side av Marokko. Den gamle
medinaen ligger nord for byen og når man entrer
området gjennom «Marrakech gate» ved klokketårnet, vil
man umiddelbart gjenkjenne stedets franske og



Placa Reial i Barcelona
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portugisiske innflytelse.

Den gamle medinaen
I 1770 forsterket Sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah
Medinaens festning, "The Sqala", og symboliserer hans
tid som sultan. Herfra har man en fantastisk utsikt over
medinaen og havnen. Sqala'en er i dag omgjort til en
restaurant og den gamle havnen er beskyttet av en 3 km
lang brygge.

Vest for medinaen finner man Place de la Comédie, et
hektisk, men spennende marked. Dere bør også ta turen
til kirkegården Sidi Kairouani, nær Tnaker Street.

Den nye medinaen
Den nye medinaen ligger sør for byen, i Habous-kvartalet
og har blitt bygget i samme stil som den tradisjonelle
modellen. Her kan dere spasere rundt å se på livet på de
hyggelige, små torgene og utforske håndverksbutikkene.
Det anbefales også å se tinghuset, Mahkma, bygget i
spansk-maurisk stil, av tre og marmor.

Generelt sett er Marokko kjent for yrende folkeliv,
eksotisk ørken, god mat og historiske severdigheter.
Utenfor Casablanca er det også andre interessante byer
å besøke, slik som Marrakech, Rabat og Fés.

Det er helt opp til dere om dere vil bli med på rederiets
utflukter utenfor Casablanca, eller om tiden skal
tilbringes i byen. Dere forlater Casablanca og Marokko
først kl. 22.00 og seiler mot Tenerife.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Overnatting: MSC Divina

29.10.23: Til sjøs
En dag på havet til å slappe av og nyte hverandres
selskap og skipets mange flotte fasciliteter. På skipet
finner dere hele syv restauranter, 15 barer og
loungeområder, fire basseng, løpebane, bowlingbane og
et stort treningssenter, i tillegg til det herlige spaet,
Aurea Spa. Det er også masse aktiviteter for barn.

Ankomst til Santa Cruz, Tenerife i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Divina

30.10.23: Santa Cruz,
Tenerife, Spania
Skipet ankommer Santa Cruz på Tenerife kl. 08.00. Dere
har nå dagen på å oppleve Santa Cruz og resten av
Tenerife.

Spansk øysjarm i Santa Cruz

Santa Cruz har alle de sjarmerende trekkene som man
kjenner fra andre spanske byer. Byen er hovedstaden på
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ferieøya Tenerife samt i provinsen av samme navn, noe
som inkluderer øyene La Palma, La Gomera og El Hierro.

Santa Cruz er en rolig og fredelig by med utallige vakre
torg og gater. Her finnes det et hav av hyggelige parker,
blant annet García Sanabria Park, der de lokale nyter en
spasertur, leser, lytter til musikk og bare slapper av i de
vakre omgivelsene.

I tillegg til den umiddelbare sjarmen og skjønnheten er
Santa Cruz også rik på arkitektoniske høydepunkter. Vi
kan blant annet nevne kirken Iglesia de la Concepcón,
som har bevart mange av trekkene fra perioden da Santa
Cruz var sentrum for mange forferdelige konflikter, og
Saint Franciscus-kirken som er et strålende eksempel på
den spansk-portugisiske barokke byggestilen fra
1600-tallet. En annen severdighet er La Carta Palace
som ble bygget i samme stil og periode.

Byen rommer generelt mange elegante hus og slott som
ble bygget til adelsmenn som Grand II Cabildo, San Juan.
Det ligger kun få minutters spasertur fra den
sjarmerende stranden San Andrès, der fiskere tidligere
sov på stranden mellom turene på havet. Husene i dette
området var tidligere hovedsakelig fattigmannsboliger,
men i dag er området utelukkende bebodd av den mer
velstående befolkningen.

Sist, men ikke minst, må dere ikke glemme Tenerifes
største severdighet, vulkanen Teide og den tilhørende
nasjonalparken med makeløs, unik natur.

Det er avgang fra Tenerife kl. 16.00. I morgen venter den
frodige øya Madeira.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Divina

31.10.23: Funchal,
Madeira, Portugal
Dere ankommer Funchal kl. 09.00. Funchal var en av
Portugals mest betydningsfulle byer på slutten av
1400-tallet, hvor produksjonen av sukker var på sitt
høyeste, og har en fremtredende arkitektur fra den tiden.
På mange måter minner Funchal om sin by-«storebror»,
Lisboa. I dag bor det ca. 100 000 innbyggere her, og
Funchal er både byens og øyas største inntektskilde.

Funchal regnes for å være en av Portugals vakreste byer,
og er ganske interessant på grunn av dens historisk
betydningsfulle bykjerne. På toppen av det hele venter
det er et solrikt og mildt klima nesten hele året.

Funchal ble grunnlagt i 1424 av João Goncalves Zarco,
og byens gode beliggenhet med havnen ble etter hvert
allment kjent som gjorde at det på kort tid kom flere
bosettere hit. Funchal utviklet seg snart til et urbant
område, og i forbindelse med oppdagelsen av den nye
verden ble byen et viktig omdreinings- og transittpunkt.
Faktisk bosatte Christofer Columbus seg her i en
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periode. På 1600-tallet ble vinproduksjon en betydelig
inntektskilde, ikke minst på grunn av at
sukkerproduksjonen mistet verdi.

Øyas/byens mest populære attraksjoner er nok:

Katedralen Sé fra 1493 med det berømte tretaket
Monte Palace Hotel Gardens
Colegio Church (Igreja de Sao Joao Evangelista) fra
1647, med sin vakre utsmykning innenfor dens fire
vegger
São Lorenzo Palace - halvt fort, halvt palass
Santa Clara klosteret fra slutten av 1400-tallet
Jardin do Palheiro, en gammel engelsk park
Madeiras botaniske hage
Funchal er kjent for sin kjelketur (!), den såkalte
Toboggan Ride som starter fra toppen av byen og
herfra i susende fart kjører ned langs de snevre og
svingete veiene ned mot bunnen av byen.
"Sjåførene» sørger for at du får en gøyal tur.

Dere tar farvel med Funchal og Madeira kl. 16.00, og
MSC Divina setter kursen mot Malaga i sørlige Spania.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Divina

01.11.23: Til sjøs

En dag på havet til å slappe av og nyte hverandres
selskap og skipets mange flotte fasciliteter. På skipet
finner dere hele syv restauranter, 15 barer og
loungeområder, fire basseng, løpebane, bowlingbane og
et stort treningssenter, i tillegg til det herlige spaet,
Aurea Spa. Det er også masse aktiviteter for barn.

Ankomst til Malaga i Spania i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Divina

02.11.23 Malaga, Spania
Dere ankommer Malaga, Spania kl. 08.00 om morgenen
og har hele dagen frem til kl. 17.00 i dette ferieparadiset.

Malaga forbindes kanskje oftest med charterturisme,
men dette gir et kjedelig bilde av en fantastisk spennende
by som har mer å by på enn flotte strender, sol og
slaraffenliv. Gå rundt i byens smale, sjarmerende gater
fylt med intime restauranter og nyt den avslappede
stemningen under siestaen.

Foruten muligheten til å nyte en drink ved stranda, kan
Malaga by på mange flotte severdigheter. Malaga er
Picassos fødeby og huser derfor Picasso-museet, fylt
med spennende kunst og historie. Vi kan også anbefale et
besøk i byens katedral, som ble bygget i perioden 1528 til
1782 - altså en prosess som tok mer enn 250 år.



Funchal, Madeira

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

Katedralen er et vakkert bygg i renessansestil, og med et
tårn på hele 84 meter er det det nest høyeste tårnet i
hele Andalucia. Gå heller ikke glipp av The Alcazaba,
byens muslimske borg, spekket med historie og med
storslått utsikt over havet og byen.

Sjekk rederiets program for organiserte utflukter.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Divina

03.11.23: Til sjøs
En dag på havet til å slappe av og nyte hverandres
selskap og skipets mange flotte fasciliteter. På skipet
finner dere hele syv restauranter, 15 barer og
loungeområder, fire basseng, løpebane, bowlingbane og
et stort treningssenter, i tillegg til det herlige spaet,
Aurea Spa. Det er også masse aktiviteter for barn.

Ankomst til Marseille i Frankrike i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: MSC Divina

04.11.23: Marseille,
Frankrike
Det er ankomst i Marseille kl. 09.00. Marseille er
Frankrikes nest største by og har en lang og eksepsjonell
fortid, som gjør byen uhyre interessant å besøke.

Marseille er Frankrikes nest største by og var i 2013 en
europeisk kulturby. I den anledningen ble byen renovert,
som i stor grad kan synes i bybildet. Museer, gallerier og
bygninger fikk en ordentlig shine-up, som alle nyter godt
av nå.

Byens største attraksjoner er uten tvil den gamle havna,
Port Vieux, og den bergtagende utsikten fra den
imponerende katedralen Basilique de Notre Dame de la
Garde, som ligger på fjellet høyt over byen.

Spis en god lunsj i det gamle havnekvarteret, og nyt en av
de lokale spesialitetene, bouillabaisse eller moules frites,
eller prøv den lokale drinken Pastis, som blir servert på
enhver bar.

Setter man pris på gastronomiske opplevelser, så er
Marseille byen hvor fiskeretten/suppen Bouillabaisse ble
oppfunnet. Så det finnes jo ikke noe bedre sted å smake
den enn her!

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram i Marseille. Her finner
dere flere muligheter for hvordan man kan oppleve
Marseille best mulig. Dere finner også informasjon om de
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historiske byene i opplandet, som den gamle franske
byen Aix-en-Provence, den katolske pavebyen Avignon
og den gamle romerske byen Arles med amfiteater og
mye mer.

Marseille forlates igjen kl. 17.00, og skipet seiler nå mot
den norditalienske havnebyen Genova, som dere
ankommer i morgen tidlig.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: MSC Divina

05.11.23: Ankomst til
Genova, Italia | Hjemreise
til Norge
Ankomst til Genova kl. 07.00. Skipet forlates i henhold til
gitte instrukser, og på kaia venter bussen som kjører dere
til Milano flyplass. Bussen stopper underveis i Milano,
hvor dere får litt tid på egenhånd til å oppleve Milano.

Her kan dere bla. utforske:

Domkirken Duomo di Milano
Galleria Vittorio Emanuele II
Leonardo da Vincis statue
Scala-operaen

Sforzesco-slottet

Kl. 18.25 letter Lufthansa med kurs mot Frankfurt hvor
dere har et stopp og flybytte. Kl. 21.20 flyr dere videre
mot Oslo med forventet ankomst i Oslo kl. 23.20 og kl.
21.40 settes snuta videre mot Bergen med forventet
ankomst i Bergen kl. 23.40.

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 1.430
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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 kafeer og
barer som Venchi 1878, Lavazza Coffe Shop og Jean
Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

PREMIUM EXTRA PAKKE NOK 3.520
Alle drikker prissatt opp til €13/$15

Premium Extra-pakken inneholder en omfattende
mengde klassiske cocktails, sprit fra premiummerker,
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 kafeer 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
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:



Scala-operaen i Milano

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

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-pakker

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
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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.
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Avreise d. 24. oktober 2023

PRIS PER PERSON KR   15.698,-

Dobbel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   22.498,-

Singel innvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   16.698,-

Dobbel innvendig lugar Fantastica Junior
false

PRIS PER PERSON KR   23.998,-

Singel innvendig lugar Fantastica Junior
false

PRIS PER PERSON KR   18.198,-

Dobbel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   26.998,-

Singel utvendig lugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   19.498,-

Dobbel utvendig lugar Fantastica Premium
false

PRIS PER PERSON KR   28.998,-

Singel utvendig lugar Fantastica Premium
false

PRIS PER PERSON KR   20.498,-

Dobbel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   30.698,-

Singel balkonglugar Bella
false

PRIS PER PERSON KR   21.498,-

Dobbel balkonglugar Fantastica Junior
false

PRIS PER PERSON KR   32.498,-

Singel balkonglugar Fantastica Junior
false
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PRIS PER PERSON KR   24.498,-

Dobbel balkonglugar Aurea
false

PRIS PER PERSON KR   37.498,-

Singel balkonglugar Aurea
false



Hva er inkludert i prisen?

no
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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/Bergen - Milano t/r med Lufthansa
inkl. indtjekket bagasje, skatter og avgifter

Busstransport fra flyplassen til hotellet

1overnatting på hotell Ibis Centro i Milano inkl.
frokost

Busstransport fra hotellet til havnen

11 netters cruise med MSC Divina

Show og underholdning om bord samt et stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

EASY drikkepakke

Tips til skipets personale

Transport fra skipet til flyplassen med
ettermiddagen på egenhånd i Milano

Reservasjonsgebyr

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-middelhavet/msc-divina-24okt23-middelhavet-inkl-tenerife-107097?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-middelhavet/msc-divina-24okt23-middelhavet-inkl-tenerife-107097%3E

