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LOG IN

www.mscbook.com

Udfyld User Name og Password. 

Har du glemt dit password, klik på 
Forgot your password? 

Ved login problemer, kontakt 
salessupport@msccruises.se

http://www.mscbook.com/
mailto:salessupport@msccruises.se
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STARTSIDE - QUICK OVERVIEW

Her kan du søge 
efter en booking.

Her kan du søge 
efter krydstogter for 

klubmedlemmer.

Her kan du 
søge efter 

krydstogter.
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SØG KRYDSTOGT

Her kan du vælge 
krydstogtlængde.

Her kan du se 
dine gemte 
krydstogter.

Her kan du søge 
indenfor et specifikt 

prisinterval.

Her kan du vælge 
priskategori.
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FIND KRYDSTOGT - RESULTAT

Här kan du välja 

priskategori

Sorter

Vælg/ændre 
udseende.

Kort og rute. 

Gem som favorit.

Sammenlign flere 
krydstogter.

Her kan du se prisen for Cruise Only 
og Fly & Cruise, med eller uden 

Hotel Service Charge (HSC).

Viser priser pr. 
Kahytskategori.

Krydstogtsdetaljer
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FIND KRYDSTOGT - SAMMENLIGN KRYDSTOGTER

Du kan sammneligne krydstogter 
ved at klike på Compare-ikonet.

Sammenligning 
kan mailes.
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FIND KRYDSTGOT – GEM KRYDSTOGT

Du kan gemme et krydstogt både fra Resultatlisten og 
Cruise Details ved at klikke på stjernen. 

Gå ind under View Saved Cruises for at se alle gemte 
krydstogter. Gå vidare direkte til bokingbilledet eller fjern. 
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CABIN SELECTION

Godt at vide: 
✓ Det er muligt at booke op til 5 kahytter samtidigt.
✓ Special Discounts kan ikke kombineres med andre tilbud.
✓ Klik i Accessible Cabins hvis kunden ønsker en handikapkahyt.

Her vælger du rabatter 
som kunden kan 

udnytte, f.eks. Senior 
Discount. 

Tilføj en 
yderligere kahyt.

Her tilføjer du eller 
søger kundens MSC 

Voyagers klubnummer.
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CABIN SELECTION

Der findes flere 
forskellige filtre:  
Cruise Only eller 
Cruise & Flight 

og 
Kahytskategori 
eller Oplevelse

Her vises op til seks 
forskellige prisalternativer.

Priserne er pr. kahyt. 
Også serviceafgiften 
(HSC = Hotel Service 

Charge) er specificeret. 

TIPS! 
Vælg prisalternativet som 

inkluderer Easy drikkepakke. 
Meget mere fordelagtigt end at 
tilføje drikkepakken bagefter!
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OPLEVELSESPAKKER

På hjemmesiden finder du al informarion om vores 
oplevelsespakker Bella, Fantastica, Aurea 

og Yacht Club. 
www.msccruises.dk/da-dk/Oplev-MSC/MSC-

Experiences.aspx

https://www.msccruises.dk/da-dk/Oplev-MSC/MSC-Experiences.aspx
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Kun valg af kahytstype (kun garantikahytter)

Ændring af krydstogt mod gebyr (50€)

FLEXIBILITET

BEKVEMMELIGHED

MAD OG DRIKKE 
FORDELE

UNDERHOLDNING 
& SPORT

AFSLAPNING 
& VELBEFINDENDE

SERVICE

ANDRE FORDELE 

KAHYTSTYPER

Moderne skibe og elegante kahytter

MSC for Me (på udvalgte skibe)

BELLA FANTASTICA AUREA

Rabatteret drikkepakke tilgængelige ved booking

Stor buffet

Hovedrestauranter

Shows i Broadway-stil

Aktiviteter for børn og voksne

Børneklubber

Poolområde

Udendørs træning & Gym

Veluddannet personale med store sprogkundskaper

MSC Voyagers Club points

Balkon-, Udvendige- og Indvendige kahytter

INKLUDERER ALLE FORDELE FOR BELLA +

Valg af kahytskategori (størrelse, dæk og placering)

1 ændring af afresedato uden gebyr

INKLUDERER ALLE FORDELE FOR  
FANTASTICA  +

Morgenmad leveret til kahytten (leverance + morgenmad inkl.)

Prioriteret valg af spisetid (baserat på tillgængelighed)

20% rabat på udvalgte forudbetalte pakker i specialrestauranterne

Balkon-, Udvendige- og Indvendige kahytter

24-timers room service (fri leverance men betaling for de 
bestilte varer)

Velkomstpakke (Aneri Prosecco + Venchi chocolate box)

Fleksibel spisetid i en dedikeret restaurant eller del af
restaurant (My Choice Dining)

Fri adgang til Top Exclusive Solarium

Badekåbe og tøfler i kahytten

Hovedpudemeny (Pillow Menue)

Fri adgang til Thermal area

40% rabat på en specifik forudbetalt SPA-pakke

10% rabat på alle SPA-behandlingar som købes ombord

Prioriteret ombordstigning & bagageindlevering

Tilgængelig i Suiter og Balkonkahytter med bedste
beliggenhed

(højt oppe eller nær ved SPA-afdelningen)

Nye fordele fra 15/11 2021 
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CABIN SELECTION

Under hele 
bookingprocessen 

finder du en 
opdatering nederst.

Klik på en kahyt 
for at læse mere.

Her vælger du om servicegebyret 
(HSC) skal lægges til bookingen 

eller betales ombord.
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CABIN SELECTION

Vælg hvordan du vil fortsætte: enten 
ved at vælge tilvalg som f.eks. 
drikkepakke, udflugter og fly 

(PROCEED) eller fortsætte uden 
tilvalg (QUICK OPTION).

Her kan du vælge/ændre kahyt.
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ÆNDRE KAHYT

Vælg kahyt via drop-down-
menuen eller ved at klikke 

direkte på dæksplanen. 

Vælg og se tilgængelige 
dæk for valgte 
kahytskategori.
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PACKAGING – TILFØJ FLY ELLER PARKERING

Her vælger du hvilken 
lufthavn kunden vil rejse fra.

I næste step får du resultatet frem. 
Hvis kunden istedet ønsker at booke 

parkering ved havnen tilføjer du det her. 
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TILVALGSPRODUKTER

Klik på øjet for at skjule/vise 
provisionen.

Vælg kategori i hovedmenuen.

Her kan du 
udskrive 

eller maile 
udflugterne.
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CHECKOUT

Klik på pilene for at 
åbne/udfolde.

Under hele 
bookingprocessen finder du  

en opdatering nederst.

Her kan du tilføje forsikring.
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PASSAGERDETALJER

Her vælger du spisetid 
(obligatorisk).

OBS! 
Udfyld tiltalenavn og 

efternavn med stavemåde 
som i passet. Mellemnavn 

behøves ikke. 
Brug international 

stavemåde på Å (AA), Æ 
(AE) och Ø (OE). 

Her indsættes 
obligatoriske 

kundeoplysninger.

kunduppgifter.
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BOOKINGOVERSIGT 1/2

Her fortsætter du til 
MANAGE THE BOOKING.

Her ser du bookingstatus  
(Option, Confirmed, Cancelled) 

og hvor lang option du har.
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BOOKINGOVERSIGT 2/2

Klik her hvis du vil sende en 
optionsbekræftelse til kunden 

og/eller til dig selv.

Længere nede på siden ser du 
prisoplysningerne pr. person.
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HÅNDTER BOOKINGER

Under Manage booking kan du 
søge dine tidligere bookinger.

Her kan du checke kunden 
ind inden afrejse.

Her finder du formularen 
for specielle behov.

Her henter du 
kundens billetter.
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HÅNDTER BOOKINGER – SØG BOOKINGER

Søg tidligere bookinger ved 
at filtrere i øverste felt.

Klik på OPEN for at 
vælge denne booking.

Forklaringen til de 
forskellige farver 

finder du her.
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HÅNDTER BOOKINGER - BOOKINGDETALJER

Her er de vigtigste 
bookingdetaljer 
samlet, såsom 
bookingstatus, 

options- og 
betalingsdato, 

depositumsbeløb 
m.m.

Tilføj en 
kommentar her.

Tilføj produkter såsom 
drikkepakke og 

udflugter.

Brug Travel With for 
at sammenkoble 

bookinger.

Her annuller du 
krydstogtet.
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HÅNDTER BOOKING - PASSAGERINFORMATION

OBS!
Vær opmærksom på 

at alle oplysninger skal 
være udfyldt for at 

billetten kan udstedes.

Brug pilene for at 
åbne/lukke feltet.
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HÅNDTER BOOKINGER – OPGRADER DRIKKEPAKKE

Klik på det lille ikon for at 
opgradere 

tilvalgsprodukter. 

En pop-up viser 
alternativerne samt prisen 

for opgraderingen. 
Vælg og klik på Upgrade. 

Man kan ikke opgradere en drikkepakke 
hvis bookingen er koblet 

til en anden booking (Travel with). 
Kontakt da Contact Center.  
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MY ACCOUNT - FAKTURAER

Här hittar du dina

fakturor cirka 60

dagar före avresa

Her kan du finde fakturaer 
ca. 60 dage inden afrejse.
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RABATTER OG TILBUD

Her kan du læse mere om 
vores udflugter, 

drikkevarepakker og andre 
tilvalgspakker.

Her kan du læse mere om 
MSC Voyager Selection 
og også de datoer hvor 

klubmedlemmer for 
ekstra rabatter

(5+15 % eller 5+5 %).

Her ser du vores forskellige 
rabatmuligheder såsom 

Senior, Young & Young m.fl.
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SKIBSFAKTA OG DESTINATIONER

Her kan du læse mere om 
vores forskellige typer af 

krydstogter og destinationer.

Her finder du 
information om 

vores skibe, 
dæksplaner, 

tekniske data og 
meget mere.
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VIGTIG INFORMATION

• Hvis kunden sidder i kørestol eller har andre specielle behov er det vigtigt at du udfylder Special Needs 
formularen og sender den til booking@msccruises.se.

• Hvis du vil annullere en allerede bekræftet kahyt sender du en mail til booking@msccruises.se.

• Hvis du har valgt Fly & Cruise vises en frapris for hele pakken, både fly och krydstogt. Den endelige pris
vises først når du har lavet en option. Der kan forekomme et tillæg.

For øvrige spørgsmål kontakt vores Contact Center på booking@msccruises.se eller +46 8 503 377 60. 

mailto:booking@msccruises.se
mailto:booking@msccruises.se
mailto:booking@msccruises.se

