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Kryssa med MSC Cruises
Vi erbjuder kryssningar världen över till mängder av spännande resmål som Medelhavet, Karibien, Antillerna, 
Emiraterna, Röda Havet, norra Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika och Asien. 
 
I dagsläget består vår moderna flotta av 21 fartyg, nummer 22 har premiär i juni 2023, MSC Euribia. 
Som ett familjeägt företag värdesätter MSC Cruises familjen. Vi har ett prisbelönat familjeerbjudande och det finns 
mängder av aktiviteter för alla åldrar och smaker ombord.  
 
Under sommaren 2023 erbjuder vi kryssningar i Karibien, norra Europa samt östra och västra Medelhavet.

Vattenland, pooler, spa, bowling, 
zip-line, dansa, träna eller sola. 
Listan kan göras lång över
aktiviteter som erbjuds ombord, 
varje dag kan du uppleva 
fantastiska shower i sann 
Broadway-anda. För de allra 
minsta finns det barn- och  
tonårsklubbar.    

Det finns ett brett utbud av hytter 
och sviter att välja mellan i olika 
prisklasser, storlekar och  
utförande. Allt från MSC Yacht 
Clubs lyxiga sviter till enklare
insideshytter. Det finns även 
hytter med balkong och havsutsikt 
samt anslutande hytter för  
barnfamiljer och större  
resesällskap.

Som ett italienskt familjeföretag är 
maten viktig. När du beställer en 
kryssning ingår alltid helpension i 
buffé- och á la carte- 
restaurangerna. Ombord på de  
olika fartygen finns även olika  
specialrestauranger med olika 
teman som går att boka mot en 
extra avgift.

LIVET OMBORD BO BEKVÄMT NJUT AV GOD MAT



Därför ska du åka på kryssning
Kryssningar är en prisvärd reseform, helpension ombord ingår samt mängder av aktiviteter och underhållning.
Våra fartyg passar alla åldersgrupper och är ett perfekt alternativ för unga par, seniorer och barnfamiljer. 
Att åka på kryssning är som att åka på en chartersemester, skillnaden är att hotellet byter destination varje dag 
men du behöver bara packa upp väskan en gång och du hinner uppleva mer än under en vanlig 
chartersemester. Testa denna växande reseform kommande sommar och få ut mer av din semester.
För mer inspiration vänligen besök msccruises.se

DRYCKESPAKET

För att erbjuda dig en unik och 
minnesvärd upplevelse har vi
skapat ett antal dryckespaket.
Upplev lyxen att kryssa all inclusive, 
givetvis finns det alkoholfria paket 
samt paket anpassade för barn.

Vi har specialrestauranger som 
kommer att göra både dina 
smaklökar och din plånbok nöjda. 
Du kan bland annat välja mellan 
steak house, tapas, sushi och 
asian fusion. Genom att planera 
i förväg och förhandsboka får du 
dessutom ett bättre pris än att 
köpa ombord.

En av de största anledningarna till 
att resa är att upptäcka nya saker. 
Flerspråkiga guider är redo att 
berätta allt intressant och viktigt 
kring ditt resmål. Vi har något för 
alla oavsett om du är sugen på 
äventyr, historia, kultur eller en 
kulinarisk upplevelse.

TILLÄGGSPRODUKTER

SPECIALRESTAURANGER UTFLYKTER

Ocean Cay, Bahamas



SOMMAR
2023
Välj mellan 22 fartyg kommande sommar, 

i vårt program kan du utforska 140 olika 

destinationer i mer än 40 länder. 

 

Följ dina upptäcktsdrömmar och njut av  

sommaren som aldrig förr ombord på ett av 

våra kryssningsfartyg. Du kan bland annat 

uppleva kulturen och smakerna i östra och 

västra Medelhavet, vi erbjuder ett stort urval 

av fartyg och 7-nätterskryssningar. Den givna 

höjdpunkten är helt nya MSC World Europa, 

världens största LNG-drivna kryssningsfartyg.

I norra Europa kan du bland annat besöka 

Norges fjordar och njuta av storslagen natur 

och magnifika vattenfall. Följ med vårt nya 

flaggskepp MSC Euribia från Köpenhamn, 

fartyget har premiär i juni 2023.

Som alltid har MSC Cruises ett stort utbud av 

fartyg i Karibien. En stor nyhet är att  

MSC Meraviglia erbjuder kryssningar till 

Karibien med avresa från New York City.

För mer detaljerad information om rutter, 

avreseperioder, hytter och priser vänligen besök 

msccruises.se



GENOA
(Portofino)

NAPLES
(Pompeii)

BARCELONA

MARSEILLE
(Provence)

Mediterranean Sea

Italy

France

Spain

VALLETTA
Malta

MESSINA
(Taormina)

MSC WORLD EUROPA
Kryssningslängd: 7 nätter

Avresehamn: Barcelona

Avreseperiod: april - november 2023

Pris från 9 199 kr /p.p

 

Övriga avresehamnar: Marseille, Genua, Neapel, 

Valletta, Messina

Greece

MYKONOS

SANTORINI

Mediterranean Sea

CIVITAVECCHIA
(Rome)

Italy

SIRACUSA

VALLETTA
Malta

MSC DIVINA
Kryssningslängd: 7 nätter

Avresehamn: Civitavecchia/Rom

Avreseperiod: juni - oktober 2023

Pris från 7 599 kr /p.p

 

Övriga avresehamnar: Syrakusa, Valletta

MEDELHAVET
Vi delar in Medelhavet i västra och östra. 

I västra Medelhavet kryssar våra större 

fartyg till destinationer i bland annat Italien, 

Spanien, Frankrike och Malta. 

I östra Medelhavet besöker våra mer intima 

fartyg grekiska övärlden, pärlorna i Balkan, 

Turkiet, Israel, Cypern och södra Italien.

Vårt nya fartyg MSC World Europa kommer  

att spendera sin första sommarsäsong 

i västra Medelhavet. Världens största 

LNG-drivna fartyg bjuder på en härlig rutt 

med anlöp i Barcelona, Marseille, 

Genua, Neapel, Messina och Valletta.

I östra Medelhavet har vi också en nyhet, det 

härliga fartyget MSC Divina erbjuder en rutt 

med avresa från Civitavecchia/Rom till 

Syrakusa på Sicilien, Maltas huvudstad 

Valletta samt grekiska paradisen Mykonos 

och Santorini.

Under sommarsäsongen 2023 kommer totalt 

åtta fartyg kryssa i västra Medelhavet, i östra  

Medelhavet kommer nio fartyg att kryssa. 

För mer detaljerad information om rutter, 

avreseperioder, hytter och priser; 

vänligen besök msccruises.se

Portofino, Italien



FLAAM

ALESUND

KIEL
Germany

Denmark

Norway

North Sea

COPENHAGEN

HELLESYLT

MSC EURIBIA
Kryssningslängd: 7-14 nätter

Avresehamn: Köpenhamn

Avreseperiod: juni - september 2023

Pris från 7 539 kr /p.p

 

Övriga avresehamnar: Kiel

WARNEMUNDE
(Berlin)

Germany

COPENHAGEN
Denmark

STOCKHOLM

Sweden

Norway

OSLO
EIDFJORD

KRISTIANSAND

BERGEN

Baltic Sea
FREDERICIA

North Sea

MSC POESIA
Kryssningslängd: 8-10 nätter

Avresehamn: Stockholm

Avreseperiod: maj - augusti 2023

Pris från 9 399 kr /p.p* 

*Avser 9-nätterskryssning 31/5 2023 

Rutten kan variera beroende på avresedatum.

NORRA EUROPA
Upptäck de majestätiska landskapen under 

en kryssning i  norra Europa.  

 

Utforska de norska fjordarnas  

imponerande skönhet, se midnattssolen vid 

Nordkap, res i vikingarnas fotspår till Island 

och Grönland, utforska kuststäderna i  

Baltikum eller Brittiska öarna. 

 

Kommande sommar kan vi för första 

gången erbjuda ombordstigning och avresa 

från Stockholm. Fartygen MSC Fantasia och 

MSC Poesia erbjuder 6-14-nätters kryssningar 

med besök till mysiga destinationer i 

Baltikum och norska fjordarna. 

En annan stor nyhet är vårt nya flaggskepp 

MSC Euribia, hon kommer att erbjuda 

kryssningar med avresa från Köpenhamn 

till Norges fjordar. MSC Euribia är det andra 

fartyget i flottan som drivs av det mest  

miljövänliga marina bränslet som finns idag, 

LNG.

Sommaren 2023 kryssar sex fartyg i  

norra Europa.

För mer detaljerad information om rutter, 

avreseperioder, hytter och priser; 

vänligen besök msccruises.se

Bergen, Norge



KARIBIEN
MSC Cruises erbjuder ett hisnande utbud av 

rutter i regionen, med avgångar från Miami 

och Orlando i Florida och nu även från 

New York City. Kryssningarna i Karibien 

besöker bland annat fantastiska Costa Maya i 

Mexiko och snorkelparadiset  Cozumel. 

Upplev den spanska koloniala charmen i 

Puerto Rico och Dominikanska republiken. 

 

En given höjdpunkt under din 

Karibienkryssning är MSC Cruises privata 

paradisö Ocean Cay i Bahamas som du 

endast kan nå med våra fartyg.  

Här kan du koppla av på exklusiva vita  

sandstränder eller bada i det kristallklara 

vattnet. 

Kryssa i Karibien med nya fartyget 

MSC Seascape som hade premiär i november 

2022, med sin unika öppna design är fartyget 

perfekt att kryssa på varmare breddgrader.

Sommaren 2023 kryssar fyra fartyg i Karibien.

För mer detaljerad information om rutter, 

avreseperioder, hytter och priser; 

vänligen besök msccruises.se

MIAMI
(Florida)

Atlantic Ocean

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

GEORGE TOWN
Cayman Islands

Caribbean Sea
OCHO RIOS
Jamaica

COZUMEL
Mexico

USA

MSC SEASCAPE
Kryssningslängd: 6-14 nätter

Avresehamn: Miami

Avreseperiod: april - oktober 2023

Pris från 6 599 kr /p.p 

NEW YORK

Atlantic Ocean

Bahamas
NASSAU

USA

PORT CANAVERAL
(Orlando theme parks)

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

MSC MERAVIGLIA
Kryssningslängd: 7-14 nätter

Avresehamn: New York

Avreseperiod: april - oktober 2023

Pris från 6 739 kr /p.p 

Ocean Cay, Bahamas



Boka din kryssning på 
www.msccruises.se

Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar i kryssningsprogrammet. 
Vi hänvisar till vår hemsida för våra villkor.

12.2022

MSC Voyagers Club
Att vara medlem i MSC Voyagers Club innebär en värld av fördelar som utökas ju mer du kryssar med oss. 
Det är vårt sätt att säga tack till lojala gäster som delar vår passion för att upptäcka nya platser och fortsätter att 
resa med oss år efter år. Registrera dig via vår hemsida msccruises.se så får du exklusiva förmåner, inklusive  
5% rabatt (om du har rest med oss tidigare) på din kryssning.

Det finns fem medlemsnivåer i MSC Voyagers Club; Welcome*, Classic, Silver, Gold och Diamond. 
 
Voyagers Exclusives
Boka din kryssning i god tid och få ut det bästa av ditt MSC Voyagers Club-medlemskap, detta gäller samtliga 
kryssningar** - På MSC Cruises erbjuder vi exklusiva rabatter endast för medlemmar.

Boka mer än 12 månader innan avresa för att få 5% extra rabatt + dubbla medlemspoäng*** 
Boka mer än 6 månader innan avresa för att få 5% extra rabatt 
Endast för Silver, Gold eller Diamondmedlemmar: 50€/$ i ombordkredit när du bokar mer än 9 månader innan 
avresa. För mer information om Voyagers Exclusives och MSC Voyagers Club, vänligen besök msccruises.se 
 
*Samtliga passagerare som registrerar sig till MSC Voyagers Club före kryssningen med en bekräftad bokning. 
**MSC World Cruise exkluderat 
***Poängen tilldelas efter att kryssningen är avslutad 

 
Eller hos din närmaste resebyrå:


