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Cruise med MSC Cruises
Vi tilbyr cruise til mange spennende destinasjoner over hele verden som Middelhavet, Karibia, Antillene,
Emiratene, Rødehavet, Nord-Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Asia.

Foreløpig består vår moderne flåte av 21 skip, nummer 22 har premiere i juni 2023; MSC Euribia.
Som et familieeid selskap verdsetter MSC Cruises familier. Vi har et prisvinnende familietilbud og det er massevis 
av aktiviteter tilgjengelig for alle aldre og smaker om bord.

Sommeren 2023 tilbyr vi cruise i Karibia, Nord-Europa og det østlige og vestlige Middelhavet.

Badeland, bassenger, spa, bowling,
zip-line, danse, trene eller sole seg.
Listen over aktiviteter som tilbys 
om bord er lang. Hver dag kan du 
oppleve virkelig flotte show i ekte 
Broadway-stil.  
For de aller minste finnes det 
barne- og ungdomsklubber.

Det er et bredt utvalg lugarer
og suiter å velge mellom i ulike
prisklasser, størrelser og
utforminger. Alt fra MSC Yacht
Clubs luksuriøse suiter til enklere
innvendige lugarer. Det finnes 
også lugarer med balkong og 
havutsikt samt sammenhengende 
lugarer for barnefamilier og større
reiseselskap.

Som en italiensk familiebedrift er
mat viktig. Når du bestiller et
cruise er alltid helpensjon inkludert 
i buffé- og á la carte-restaurantene. 
Om bord på de forskjellige skipene 
finnes det også et utvalg
spesialrestauranter med ulike
temaer som kan bestilles mot et
ekstra tillegg.

LIVET OM BORD BO BEKVEMT NYT GOD MAT



Derfor skal du reise på cruise
Cruise er en rimelig reiseform der helpensjon om bord er inkludert samt massevis av aktiviteter og underholdning. 
Våre skip passer alle aldersgrupper og er et perfekt alternativ for unge par, seniorer og familier med barn. Å reise 
på cruise er som å reise på charterferie, forskjellen er at hotellet bytter reisemål hver dag, helt uten at du trenger å 
pakke ut av kofferten din mer enn en gang. Du har både mer tid og flere steder å oppleve enn på en vanlig 
charterferie. Cruise som reiseformen øker i popularitet, prøv det du og neste sommer å få mer ut av ferien din.

For mer cruiseinspirasjon, besøk msccruises.no

DRIKKEPAKKE

For å kunne tilby deg en unik og
minneverdig opplevelse tilbyr vi
en rekke drikkepakker.
Opplev luksusen av å cruise med 
alt inkludert. Selvfølgelig finnes det 
alkoholfrie pakker, samt pakker 
tilpasset barn.

Vi har spesialrestauranter som 
gjør både smaksløkene og 
lommeboken fornøyd.
Du kan bl.a. velge mellom 
biffrestaurant, tapas, sushi og
asiatisk fusion. Om du planlegger
på forhånd og bestiller allerede 
før du går om bord får du  
dessuten den beste prisen. 

En av de største grunnene til 
å reise er det å oppdage nye ting.
Flerspråklige guider er klare til å
fortelle deg alt som er både  
interessant og viktig å vite om  
reisemålet ditt. Vi har noe for alle 
uansett om du er ute etter kultur, 
historie, en kulinarisk opplevelse 
eller bare et eventyr.

TILLEGGSPRODUKTER

SPESIALRESTAURANTER UTFLUKTER

Ocean Cay, Bahamas



SOMMER
2023
Velg mellom 22 skip neste sommer,

i vårt program kan du utforske 140  

forskjellige destinasjoner i mer enn 40 land. 

 

Følg oppdagelsesdrømmen din og nyt

sommeren som aldri før om bord i en av

våre cruiseskip. Du kan bl.a oppleve kulturen 

og smakene fra østlige og vestlige  

Middelhavet der vi tilbyr et stort utvalg

av skip og 7-netters cruise. Det største 

høydepunktet er det splitter nye MSC World 

Europa, verdens største LNG-drevne  

cruiseskip.

I Nord-Europa har vårt nye flaggskip 

MSC Euribia sin første sesong, og med

premiere i juni 2023 vil hun tilby cruise fra 

København. En annen stor nyhet er at vi også 

vil tilby cruise med avganger fra Oslo med 

MSC Poesia.

Som alltid har MSC Cruises et stort utvalg

av skip i Karibia. Fra april 2023 tilbyr  

MSC Meraviglia cruise til Karibia og Bermuda 

med avganger fra New York City.

For mer detaljert informasjon om ruter,

avreiseperioder, lugarer og priser besøk

msccruises.no



GENOA
(Portofino)

NAPLES
(Pompeii)

BARCELONA

MARSEILLE
(Provence)

Mediterranean Sea

Italy

France

Spain

VALLETTA
Malta

MESSINA
(Taormina)

MSC WORLD EUROPA
Cruiselengde: 7 netter

Aveisehavn: Barcelona

Avreiseperiode: april - november 2023

Pris fra 8 299,- /p.p 

Øvrige avreisehavner: Marseille, Genova, Napoli, 

Valletta, Messina

Greece

MYKONOS

SANTORINI

Mediterranean Sea

CIVITAVECCHIA
(Rome)

Italy

SIRACUSA

VALLETTA
Malta

MSC DIVINA
Cruiselengde: 7 netter

Avreisehavn: Civitavecchia/Roma

Avreiseperiode: juni - oktober 2023

Pris fra 6 999,- /p.p

 

Øvrige avreisehavner: Syrakusa, Valletta

MIDDELHAVET
Vi deler Middelhavet inn i vestlige og østlige.

I det vestlige Middelhavet seiler våre større 

cruiseskip til destinasjoner i bl.a. Italia, 

Spania, Frankrike og Malta.

I det østlige Middelhavet besøker våre  

mindre og mer intime skip den greske 

skjærgård, perlene på Balkan, Tyrkia, Israel, 

Kypros og Sør-Italia.

Vårt nye skip MSC World Europa kommer

til å tilbringe sin første sommersesong

i det vestlige Middelhavet. Verdens største

LNG-drevne cruiseskip tilbyr en fantastisk 

rute med anløp i Barcelona, Marseille,

Genova, Napoli, Messina og Valletta.

I det østlige Middelhavet har vi også en nyhet,

det nydelige skipet MSC Divina som tilbyr en 

rute med avgang fra Civitavecchia/Roma til

Syracusa på Sicilia, hovedstaden Valletta på 

Malta, det greske paradiset Mykonos

og Santorini.

I løpet av sommersesongen 2023 vil totalt

åtte skip cruise i det vestlige Middelhavet og

ni skip vil seile i det østlige Middelhavet.

 

For mer detaljert informasjon om ruter,

avreiseperioder, lugarer og priser;

vennligst besøk msccruises.no

Portofino, Italia



FLAAM

ALESUND

KIEL
Germany

Denmark

Norway

North Sea

COPENHAGEN

HELLESYLT

MSC EURIBIA
Cruiselengde: 7-14 netter

Avreisehavn: København

Avreiseperiode: juni - september 2023

Pris fra 7 539,- /p.p 

Øvrige avreisehavner: Kiel

WARNEMUNDE
(Berlin)

Germany

COPENHAGEN
Denmark

GDYNIA
(Gdansk-Danzig)
Poland

Baltic Sea KLAIPEDA
Lithuania

STOCKHOLM

Sweden

VISBY
(Gotland Is.)

OSLO

Norway

MSC POESIA
Cruiselengde: 6 netter

Avreisehavn: Oslo 

Avstigningshavn: Stockholm

Avreiseperiode: juni - august 2023

Pris fra 6 899,- /p.p 

NORD-EUROPA
Oppdag det majestetiske landskapet med et 

cruise i Nord-Europa. 

 

Reis i vikingenes fotspor til Island og  

Grønland, utforsk kystbyene i Baltikum eller 

De britiske øyer. 

 

Neste sommer kan vi for første gang

tilby ombordstigning og avreise fra Oslo. 

Skipet MSC Poesia tilbyr 6-netters cruise 

med besøk til koselige reisemål i Baltikum, 

Polen og Tyskland samt København, Visby og 

Stockholm.

En annen stor nyhet er vårt nye flaggskip

MSC Euribia, som vil tilby cruise med avreise 

fra København til Norges fjorder. 

MSC Euribia er det andre skipet i flåten som 

drives av det mest miljøvennlig marine 

drivstoff tilgjengelig i dag; LNG.

Sommeren 2023 cruiser seks skip i  

Nord-Europa.

For mer detaljert informasjon om ruter,

avreiseperioder, lugarer og priser;

vennligst besøk msccruises.no

Visby, Sverige



KARIBIA
MSC Cruises tilbyr et fantastisk utvalg av

ruter i regionen, med avganger fra Miami

og Orlando i Florida og nå også fra

New York City. Cruisene i Karibia besøker 

blant annet fantastiske Costa Maya i

Mexico og snorkleparadiset Cozumel.

Opplev den spanske koloniale sjarmen i

Puerto Rico og Den dominikanske republikk.

 

Et stort høydepunkt under ditt

karibiske cruise er MSC Cruises sin private

paradisøy Ocean Cay på Bahamas, som du

kun kan nå med et av våre skip.

Her kan du slappe av på eksklusive hvite

sandstrender eller svømme i det krystallklare

vannet.

Cruise i Karibia med det nye skipet

MSC Seascape som hadde premiere i  

november 2022. Med sitt unike åpne design 

er skipet perfekt for cruise på varmere 

breddegrader.

Sommeren 2023 cruiser fire skip i Karibia.

For mer detaljert informasjon om ruter,

avreiseperioder, lugarer og priser;

vennligst besøk msccruises.no

MIAMI
(Florida)

Atlantic Ocean

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

GEORGE TOWN
Cayman Islands

Caribbean Sea
OCHO RIOS
Jamaica

COZUMEL
Mexico

USA

MSC SEASCAPE
Cruiselengde: 6-14 netter

Avreisehavn: Miami

Avreiseperiode: april - oktober 2023

Pris fra 6 199,- /p.p 

NEW YORK

Atlantic Ocean

Bahamas
NASSAU

USA

PORT CANAVERAL
(Orlando theme parks)

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

MSC MERAVIGLIA
Cruiselengde: 7-14 netter

Avreisehavn: New York

Avreiseperiode: april - oktober 2023

Pris fra 6 399,- /p.p 

Ocean Cay, Bahamas



MSC Voyagers Club
Å være medlem av MSC Voyagers Club betyr en verden av fordeler som utvides jo mer du cruiser med oss. 
Det er vår måte å si takk til lojale gjester som deler vår lidenskap for å oppdage nye steder og som fortsetter å 
reise med oss år etter år. Registrer deg på vår nettside msccruises.no og du vil motta eksklusive fordeler, inkludert 
5 % rabatt på cruiset ditt (om du har reist med oss før).

Det er fem medlemsnivåer i MSC Voyagers Club; Welcome*, Classic, Silver, Gold og Diamond. 
 
Voyagers Exclusives
Bestill cruiset ditt i god tid og få mest mulig ut av ditt MSC Voyagers Club-medlemskap, dette gjelder alle
cruise** - Hos MSC Cruises tilbyr vi eksklusive rabatter kun for våre medlemmer.

Bestill mer enn 12 måneder før avreise for å få 5 % ekstra rabatt + doble medlemspoeng***
Bestill mer enn 6 måneder før avreise for å få 5 % ekstra rabatt
Kun for Silver-, Gold- eller Diamondmedlemmer: 50€/$ i ombordkreditt ved bestilling mer enn 9 måneder før 
avreise. For mer informasjon om Voyagers Exclusives og MSC Voyagers Club, vennligst besøk msccruises.no
 
*Alle passasjerer med en bekreftet bestilling som registrerer seg i MSC Voyagers Club før cruiset.
**MSC World Cruise ekskludert
***Poeng tildeles etter at cruiset er fullført

Book ditt cruise på 
www.msccruises.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i cruiseprogrammet. 
Vi henviser til vår hjemmeside for våre vilkår og betingelser.

12.2022

 
Eller hos ditt nærmeste reisebyrå:


