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LOGG INN

www.mscbook.com

Fyll i User Name og Password. 

Har du glemt passordet ditt, klikk 
på Forgot your password? 

Ved problemmer med innlogging, 
kontakt 

salessupport@msccruises.se

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

Her kan du søke 
opp en bokning

Her kan du søke 
etter cruise for 

klubbmedlemmer

Her kan du 
søke etter 

cruise
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SØKE CRUISE

Her kan du velge 
cruiselengde.

Her kan du se 
dine lagrede 

cruise.

Her kan du søke 
innen en spesifikk 

prisintervall.

Her kan du 
velge 

priskategori.
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FINN CRUISE - RESULTAT

Här kan du välja 

priskategori

Sorter

Velg/endre 
utseende

Kart og rute 

Lagre som favoritt

Sammenlign 
flere cruise

Her kan du se prisen for Cruise Only 
ogFly & Cruise, med eller uten 

Hotel Service Charge (HSC).

Viser priser per 
lugarkategori

Cruisedetaljer
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FINN CRUISE – SAMMENLIGN CRUISE

Du kan sammenligne cruise ved å 
klikke på Compare-ikonet.

Sammenligningen 
kan sendes på mail



8

FINN CRUISE – LAGRE CRUISE

Du kan lagre et cruise både fra Resultatlisten og 
Cruise Details ved å klikke på stjernen.

Klikk på View Saved Cruises for å se alle dine lagrede cruise. 
Gå direkte videre til bookingbildet eller Ta bort. 
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BOOK CRUISE – CABIN SELECTION

Bra å vite: 
✓ Det er mulig å booke opp til 5 lugarer samtidigt.
✓ Special Discounts kan ikke kombineres med andre tilbud.
✓ Hake av Accessible Cabins om kunden ønsker handikapplugar.

Her velger du rabatter 
som kunden kan 

benytte, f.eks. Senior 
Discount.

Legg til 
ytterligere 
en lugar 

Her legger du inn eller 
søker opp kundens MSC 
Voyagers klubbnummer.
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CABIN SELECTION

Det finnes flere 
ulike filter:  

Cruise Only eller 
Cruise & Flight 

og lugarkategori 
eller opplevelse

Her vises opp til seks 
ulike prisalternativer.

Prisene er per lugar.  
Serviceavgiften (HSC = 

Hotel Service Charge) er 
spesifisert. 

TIPS! 
Velg prisalternativet som 

inkluderer Easy drikkepakke. Da 
sparer man mye fremfor å legge 

på drikkepakken senere!
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OPPLEVELSEPAKKER

På hjemmesiden finner du all informasjon om våre 
opplevelsepakker Bella, Fantastica, Aurea 

og Yacht Club. 
www.msccruises.no/vare-cruise/opplevelser-lugarer

http://www.msccruises.no/vare-cruise/opplevelser-lugarer
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Kun mulig å velge lugartype (kun garantilugarer)

Endring av cruise mot kostnad (50€)

FLEKSIBILITET

BEKVEMMELIGHET

MAT OG DRIKKE 
FORDELER

UNDERHOLDNING 
& SPORT

AVKOBLING 
& VELVÆRE

SERVICE

ANDRE FORDELER 

LUGARTYPER

Moderne skip og elegante lugarer

MSC for Me (på utvalgte skip)

BELLA FANTASTICA AUREA

Rabatterte drikkepakker tilgjenglige i bookingøyeblikket

Stor buffé

Hovudrestauranter

Show i Broadway-stil

Aktiviteter for barn og voksne

Barneklubb

Bassengområde

Utendørs sportsområde & treningsrom

Velutdannet personale med store språkkunnskaper

MSC Voyagers Club poeng

Balkong-, Utvendige og Innvendige lugarer

INKLUDERER ALLE FORDELENE FOR BELLA +

Valg av lugarkategori (størrelse, dekk og plassering)

1 gratis endring av avreisedato

INKLUDERER ALLE FORDELENE FOR  
FANTASTICA  +

Frokost levert på lugaren (leveranse + frokost gratis)

Prioritert valg av middagstid (basert på tilgjenglighet)

20% rabatt på utvalgte forhåndsbetalte pakker i
spesialrestaurantene

Balkong-, Utvendige og Innvendige lugarer

24-timers roomservice (fri leveranse, men kostnad for de 
varene man bestiller)

Velkomstpakke (Aneri Prosecco + Venchi konfekt)

Fleksibel middagstid i en dedikert restaurant eller del av 
restaurant (My Choice Dining)

Fri tilgang til Top Exclusive Solarium

Badekåpe og tøfler i lugaren

Putemeny (Pillow Menue)

Fri tilgang til Thermal area

40% rabatt på en utvalgt forhåndsbetalt SPA-pakke

10% rabatt på alle SPA-behandlinger som kjøpes om bord

Prioritert ombordstigning & bagasjeinnlevering

Tilgjengelig i Suiter og balkonglugarer med beste beliggenhet
(høyt opp eller nære SPA-avdelingen)

Nye fordeler fra 15/11 2021 
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CABIN SELECTION

Under hele 
bookingprosessen 

finner du en 
oppsummering 

lengst ned.

Klikk på en lugar 
for å lese mer

Her velger du om serviceavgiften 
(HSC) skal legges på bookingen 

eller betales ombord.



14

CABIN SELECTION

Velg hvordan du vil gå videre: enten 
ved å velge tillegg som f.eks. 
drikkepakke, utflukter og fly 

(PROCEED) eller fortsette uten 
tillegg (QUICK OPTION).

Her kan du velge/bytte lugar.
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BYTTE LUGAR

Velg lugar via drop-down-
menyen eller ved å klikke 

direkte på dekkplanen.

Velg og se tilgjengelige 
dekk for valgte 
lugarkategori.
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PAKKING - LEGGE TIL FLY ELLER PARKERING

Her velger du hvilken flyplass 
kunden skal reise fra.

I neste steg får du opp resultatet. 
Om kunden heller vil booke parkering 

på havnen legger du til det her.
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TILLEGGSPRODUKTER

Klikk på øyet for å vise 
provisjonen.

Velg kategori i 
hovedmenyen.

Her kan du skrive 
ut eller maile 
utfluktene.
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CHECKOUT

Klikk på pilene for å 
åpne/fylle ut.

Under hele bookingprosessen 
finner du en oppsummering 

lengst ned.

Her kan du legge til forsikring.
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PASSASJEROPPLYSNINGER

Her velger du 
ønsket middagstid 

(obligatorisk).

OBS! 
Fyll inn fullt fornavn og 
etternavn slik det står 

stavet i passet. 
Bruk internasjonal staving 

for Æ (AE) , Ø (OE) og Å 
(AA). 

Her fyller du inn de 
obligatoriske 

kundeopplysningene.
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BOOKINGOVERSIKT 1/2

Her går du videre til 
MANAGE THE BOOKING.

Her ser du bookingens status  
(Option, Confirmed, Canceled) 
og hvor lenge opsjonen gjelder.
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BOOKINGOVERSIKT 2/2

Klikk her om du vil sende en 
opsjonsbekreftelse til kunden 

og/eller til deg selv.

Lenger ned på siden ser du 
prisopplysningene per person.
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HÅNDTERE BOOKINGER

Under Manage booking kan du 
søke opp dine tidligere bookinger. 

Her kan du sjekke inn 
kunden før avreise.

Her finner du skjemaet for 
særskilte behov.

Her henter du ut 
kundens billetter.
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HÅNDTERE BOOKINGER – SØKE OPP BOOKINGER

Søk opp tidligere 
bookinger ved å filtrere i 

øverste feltet.

Klikk på OPEN for å 
velge bookingen.

Forklaringen på de ulike 
fargene finner du her. 
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HÅNDTERE BOOKINGER - BOOKINGDETALJER

Her er de viktigste
bookingdetaljene 

samlet, som 
bookingstatus, 

opsjons- og 
betalingsdato, 

depositumsbeløp 
m.m. 

Legg til en 
kommentar her.

Legg til produkter som 
drikkepakke og 

utflukter.

Bruk Travel with for å 
knytte bookinger 

sammen.

Her avbooker du 
cruiset.
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HÅNDTERE BOOKING - PASSASJEROPPLYSNINGER

Husk at alle
opplysninger må være 

fylt i for at billetten 
skal bli sendt ut.

Bruk pilene for å 
åpne/stenge felt.
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HÅNDTERE BOOKINGER – OPPGRADERE DRIKKEPAKKEN 

Klikk på det lille ikonet for 
å oppgradere 

tilleggsprodukter. 

Et pop-up-vindu viser 
alternativene og kostnaden 

for oppgraderingen. 
Velg og klikk på Upgrade. 

Det går ikke å oppgradere drikkepakken 
om bookingen er sammenkoblet  

med en annen booking (Travel with). 
Ta da kontakt med Contact Center.  
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MY ACCOUNT - FAKTURAER

Här hittar du dina

fakturor cirka 60

dagar före avresa

Her kan du hente frem fakturaer 
ca 60 dager før avreise.
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RABATTER OG TILBUD

Her kan du lese mer om 
våre utflukter, drikkepakker 

og andre tilleggspakker. Her kan du lese mer om
MSC Voyager Selection 

og i tillegg se de datoene
klubbmedlemmene får

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

Her ser du våre ulike 
rabatter, som Senior, 
Young & Young m.fl. 
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SKIPSFAKTA OG DESTINASJONER

Her kan du lese mer om våre 
ulike cruiseformer og 

destinasjoner.

Her finner du 
informasjon om

våre skip, 
dekksplan, 

tekniske fakta 
og mye mer.



30

VIKTIG INFORMASJON

• Om kunden sitter i rullstol eller har andre spesielle behov så er det viktig at du fyller ut Special Needs
skjemaet og sender det inn til booking@msccruises.se.

• Om du vil avbestille en allerede bekreftet lugar sender du en mail til booking@msccruises.se.

• Om du har valgt Fly & Cruise vises en frapris for hele pakken, for både fly og cruise. Den eksakte prisen
vises først når du har gjort en opsjon. Det kan komme på et tillegg.

For øvrige spørsmål kontakt vårt Contact Center på booking@msccruises.se eller 0046 8 503 377 60. 

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

