
Det østlige Middelhav med
MSC Musica

Det østlige Middelhav med
MSC Musica

11.498,-
Fra-pris pr. person i kr.

8 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Et klassisk middelhavskrydstogt med besøg i fire lande: Tyrkiet,
Cypern, Israel og Grækenland.
Et pragtfuldt efterårskrydstogt i det østlige Middelhav med besøg
på de smukke græske øer, Santorini og Mykonos, i den tyrkiske
badeby Kusadasi, det spændende Cypern og ikke mindst Haifa i
Israel med mulighed for at opleve Jerusalem og Betlehem. I får
masser af middelhavsromantik, historiske byer,
UNESCO-beskyttet verdensarv og bjergtagende flot natur. Det
hele kombineres med afslapning og forkælelse på det elegante
skib MSC Musica, som danner rammen om oplevelserne.
Perfekt tur for flere generationer, da turen ligger søndag til
søndag i efterårsferien, så inviterer evt. børn og børnebørn med
på dette skønne efterårstogt i det østlige Middelhav. Alt i alt et
klassisk krydstogt - og så endda med all inclusive.

Nyd den græske ø Santorini med byerne Fira og Ora

Oplev Efesos, det antikke vidunder i Tyrkiet

Fuld dag i Haifa med mulighed for besøg i Jerusalem
og Betlehem

Besøg Limassol på Cypern med badestrande og
storbystemning

Gå blandt de hvidkalkede huse på Mykonos

Nyd all inclusive ombord

Fast pris, fast afrejse: I rejser med andre danskere

https://www.benns.dk/krydstogt/msc-cruises/msc-musica


Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Athen
Der er flyafrejse fra København kl. 08.25 med SAS
direkte til Athen. Forventet ankomst i Athen kl. 12.40.

Bagagen modtages og indrejseformaliteterne overståes. I
ankomsthallen venter en guide, der sørger for jeres
bustransfer til skibet, som ligger udenfor Athen i
havnebyen Pireaus.

Fremme i krydstogtsterminalen venter MSC Musica på
jeres ankomst, check-in og ombordstigning.
Indkvartering i den valgte kahyt.

Skibet sejler ud af havnebyen Pireaus kl. 22.00

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Musica

Dag 2: Santorini,
Grækenland
MSC Musica sejler ind i det mageløse caldera på
Santorini kl. 08.00.

Santorini er en vulkanø, og det var et gigantisk
vulkanudbrud år 1630 f.v.t., der skabte det enorme
caldera. Ny videnskab mener at kunne påvise, at dette
gigantiske vulkanudbrud skabte fortællingen om
Egyptens 10 bibelske plager! Santorini blev ved
udbruddet delt i flere dele. Den 18 km lange kraterkant
er i dag udsmykket med charmerende byer, hvor de mest
kendte er hovedstaden Fira og den hvide by Oia. Det er
ganske enkelt et mageløst skue.

Skibet ligger på red ud for Fira, og I sejles således ind til
molen, hvor I kan se Fira højt hævet over jer. Stående ved
kajen nedenfor Fira er der flere muligheder for at komme
op til byen på kraterkanten:



Efesos, Tyrkiet
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Man kan selv gå op af "æselruten", en snirklet vej
op ad bjerget.
Man kan sætte sig op på et af æslerne og gå i
"æselgang" op ad vejen.
Man kan tage kabelbanen.

Uanset hvordan I kommer op til byen, bliver I belønnet
med den mest betagende udsigt, måske en af de mest
betagende på vores klode. Stemningen blandt de mange
smukke bygninger, kirker, caféer og restauranter er skøn
her.

Santorini er også en drøm for madelskere, da øen er et
sandt kulinarisk paradis. Når I er her, så bør I forkæle
jeres smagsløg med nogle af øens lokale råvarer, som
cherrytomater, hvide auberginer, favabønner, kapers og
"hloró tyri", som er en særlig form for frisk gedeost.

I forlader Santorini igen kl. 18.00, og skibet sætter kursen
længere østpå til kystbyen Kusadasi i Tyrkiet, som I
ankommer til i morgen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Musica

Dag 3: Kusadasi, Tyrkiet
I ankommer til kystbyen Kusadasi kl. 08.00 og har hele
dagen til oplevelser i og uden for byen.

Kusadasi ligger på Tyrkiets vestlige kyst og blev
grundlagt hele 3000 år f.v.t. I mange år var byen en travl
lille handelsby, som blev overgået i berømmelse af
Efesos, som er et oplagt udflugtsmål.

Efesos var engang en travl storby, fire gange så stor som
Parthenon, og en af de største havne i den antikke
verden. Den arkæologiske park, et UNESCO
verdensarvssted, er nu en af Tyrkiets største
attraktioner. Få et dybtgående kig på de fascinerende
Efesos-ruiner, Artemis-templet og Isabey-moskéen.

Selve Kusadasi har også adskillige oplevelser at byde på.
En af dem er Pigeon Island, der ligger ud for byen. Her
byggede man for hundredvis af år siden et
fæstningsanlæg, som er ganske velbevaret og et besøg
værd. I 1834 blev fæstningen og slottet på "fugleøen"
renoveret og udvidet.

Af andre ting, som er værd at se nærmere på, kan vi
nævne:

Fiskemarkedet i Kusadasi
Hammam-besøg
Byens basar

Vi anbefaler, at I tjekker rederiets udflugtsprogram, især
for ture uden for byen.

Skibet fortsætter sin sejlads kl. 18.00, og forude venter
nu en dag på havet, inden I ankommer til Haifa i Israel.



Grædemuren, Jerusalem
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Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Musica

Dag 4: På havet
Nyd dagen ombord på det smukke skib MSC Musica. Slap
af i en af de hyggelige lounges og barer, hvor der tilbydes
kølige drikkevarer og varieret underholdning.

Hvis I ønsker at være aktive på jeres dag på havet, er der
masser af faciliteter ombord, som kan holde jer
underholdt og aktive. Skibet byder også på
minibowlingbane, minigolf-, squash-, tennis- og
basketballbaner. Sportscenteret ombord byder på
moderne motionsudstyr og en fantastisk udsigt over
havet.

Nyd også soldækket og de tre swimmingpools eller
måske en forkælende behandling i spa-afdelingen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Musica

Dag 5: Haifa, Israel
I dag ankommer I til Haifa i Israel kl. 08.00 og har helt
indtil kl. 20.00 til oplevelser.

Haifa er Israels tredjestørste by, beliggende rundt om
skråningerne af bibelske Mount Carmel. Haifas ikoniske
symbol de hængende haver ved det religiøse Báb-tempel.
Templet har en gylden kuppel og et netværk af hvide
græsk-romerske bygninger, hvis skønhed er blændende.
Helligdommen blev yderligere forskønnet i 2001 med
færdiggørelsen af de "hængende haver", som i dag er et
UNESCO-verdensarvssted.

Det er dog oplagt at bruge denne fulde dag i Haifa på at
besøge andre byer i Israel, såsom Jerusalem, Betlehem
og Nazaret. I kan med fordel tage med på en af rederiets
udflugter.

Jerusalem
Hvis I tager en tur til Jerusalem, er det oplagt at besøge
den gamle by med de utallige historiske kirker, synagoger
og moskéer. Bydelen er opdelt i fire kvarterer, som
kulturelt og religiøst er meget forskellige og spændende
at udforske: den kristne bydel med Gravkirken, den
muslimske bydel med flotte moskéer og Tempelbjerget,
den jødiske bydel med grædemuren og den armenske
bydel.

Betlehem
Ikke langt fra Jerusalem, på Vestbredden, ligger
Betlehem, hvor det især er værd at besøge Fødselskirken
fra 300-tallet, som ligger på det sted, hvor Jesus menes
at være blevet bragt til verden. Kig efter den ottetakkede
sølvstjerne, som eftersigende markerer det eksakte sted,
hvor Jesus blev født.



Limassol, "Cyperns længste by"
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Nazaret
I det nordlige Israel, i Galilæa, ligger den største og mest
moderne arabiske by i landet, nemlig Nazaret. Dette er
også en vigtig by for kristendommen, da man her finder
Bebudelseskirken, en af stedets største seværdigheder,
som eftersigende ligger der, hvor Jomfru Maria mødte
englen Gabriel.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Musica

Dag 6: Limassol, Cypern
Kl. 07.00 lægger MSC Musica til kaj i Limassol på Cypern.

Limassol eller Lemesos, som er byens navn på
henholdsvis engelsk og græsk, er Cyperns næststørste
by med ca. 180.000 indbyggere. Byen ligger ved
Akrotiri-bugten og har efterhånden spredt sig et godt
stykke langs kysten - så langt, at den har tilnavnet
"Cyperns længste by". Den spreder sig således over en
kyststrækning på næsten 16 km, svarende til længden af
145 fodboldbaner.

Limassol er Cyperns største og vigtigste havneby, og
både fragtskibe og krydstogtskibe lægger til her. Dette
har gjort Limassol til centrum for Cyperns
shippingbranche, forretningsliv, industri og turisme.
Byen er kendt for at være en moderne og kosmopolitisk
by, der rummer det hele lige fra kultur, shopping,

restauranter og natteliv, til vinmarker og frugtplantager.
Kort sagt noget for enhver smag og alle aldersgrupper.

Limassols største attraktioner:

Middelalderborgen (en ud af ni på Cypern)
Det arkæologiske museum
Kunstmuseet
Amathus-ruinerne
Den smukke havnepromenade

I tager afsked med Cypern kl. 14.00, og I har nu resten af
dagen til at nyde den lune brise, mens skibet sejler tilbage
mod det græske øhav og øen Mykonos, som I ankommer
til i morgen eftermiddag.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Indkvartering: MSC Musica

Dag 7: Mykonos,
Grækenland
Efter en formiddag på havet ankommer I til Mykonos
kl.16.00.

Mykonos er en af de mest kendte i det græske øhav. Øen
blev ifølge legenden skabt af forstenede giganter, som
Herkules havde dræbt. Hvorvidt I tror på den slags eller



Kolossi-slottet lidt uden for Limassol, Cypern
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ej, er Mykonos ikke desto mindre en af områdets absolut
smukkeste øer med masser af dejlige strande,
krystalklart vand og de velkendte hvidkalkede huse.
Mykonos er også kendt for at være en populær
feriedestination blandt jetsettere og kendisser fra hele
verden.

Særligt er øens hovedstad Hóra med sin smukke
arkitektur en attraktion i sig selv. Gå en tur rundt i byens
smalle marmorgader, og nyd den dejlige atmosfære
blandt de hvidkalkede huse med de farvestrålende døre
og vinduer, de lilla trillingranker og de skjulte kirker.

I kan også med fordel bruge tiden her til opleve Hóras
livlige havnefront, smage på nogle af øens fantastiske
specialiteter, lægge vejen forbi de fine, gamle vindmøller,
gå på opdagelse og lære om øens historie eller noget helt
andet - valget er helt op til jer, og mulighederne er
mange!

Tjek også rederiets udflugtsprogram, der byder på mange
spændende ture.

Skibet sejler videre efter midnat, kl. 02.00, og sætter nu
kursen tilbage mod Pireaus, hvor turen startede og nu
også afsluttes.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: MSC Musica

Dag 8: Ankomst til Pireaus
| Fly hjem til Danmark
Der er ankomst til Pireaus kl. 08.00. I kan lige nå
morgenmaden, inden skibet skal forlades iht. de givne
instrukser.

I terminalområdet venter jeres guide og bussen, der skal
køre jer lufthavnen i Athen, hvorfra I senere i dag flyver
retur til Danmark.

Kl. 13.30 er der flyafgang fra Athen med SAS, direkte til
København hvor der er forventet ankomst kl. 15.45.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet
Indkvartering: MSC Musica

Inviter børn og børnebørn
med på forårs- eller
efterårsferie
Priser for 3. /4. person i kahytten:

15. oktober 2023:
Barn under 2 år 8.198 dkk
Barn 2-11 år 8.598 dkk
Barn 12-17 år 8.998 dkk



Santorini ved solnedgang
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Tilkøb til rejsen: Tillæg,
opgraderede drikkepakker
EASY PAKKE INKLUDERET
Ubegrænset forbrug af drikkevarer som nedenfor.
Nyd friheden til at slukke din tørst når som helst med et
udvalg af husets vin pr. glas, fadøl (Heineken*), et udvalg
af spiritus og cocktails, alkoholfrie drikke, sodavand, juice
pr. glas, mineralvand på flaske og varme drikke (kaffe,
espresso, cappucino, caffe latte, varm chokolade og te).
Du kan nyde dette tilbud i alle barer ombord, i
selvbetjeningsbuffeten og i restauranterne, undtagen i
specialrestauranterne. *Ølmærket kan variere.

EASY PLUS PAKKE, tillæg kr. 630 Alle drikkevarer op til
8€ / 9$!
Easy Plus-pakken inkluderer dine favoritcocktails -
frosne og klassiske - forskellige spiritusmærker, aperitifs
og likører. Et stort udvalg af vine indgår pr. glas samt 10%
rabat på vinflasker købt ombord. Stort udvalg af fad- og
flaskeøl, alkoholfrie cocktails, sodavand, mineralvand,
kaffedrikke (latte, espresso, cappucino m.v.), varm
chokolade og te. Easy Plus-pakken inkluderer alt det
ovennævnte, som serveres i vores barer, bufféter,
hovedrestauranter og specialrestauranter. Desuden
inkluderer det også Ocean Cay og andre eksklusive
destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer som
Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe
Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

PREMIUM EXTRA PAKKE, tillæg kr. 1.540 Alle
drikkevarer op til 13€ / 15$!
Vores Premium Extra-pakke indeholder en omfattende
mængde af frosne og klassiske cocktails, spiritus af
premium brands, aperitifs og likører. Derudover findes et
varieret udvalg af vin og champagne pr. glas, 25% rabat
på vin- og champagneflasker, som købes ombord, og hele
vores udvalg af øl, sodavand, frugtjuices, mineralvand,
energidrikke, kaffe (latte, espresso, cappucino m.v.) varm
chokolade og te. Premium Extra-pakken kan nydes i
vores barer, bufféter, hovedrestauranter og
specielrestauranter samt Ocean Cay og andre eksklusive
destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer
såsom Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean
Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

Pakken er personlig og skal bestilles af alle gæster som
deler kahyt/ønsker at spise ved samme bord.

Fordele ved en Bella,
Fantastica eller Aurea
oplevelse
Hver kahyt er tilknyttet en oplevelse: Bella, Fantastica og
Aurea (afh. af kahyt):

En kahyt med Bella-experience giver følgende fordele:



De gamle vindmøller på Mykonos, Grækenland
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Daglige aktiviteter for hele familien og
børneklubber
Bred vifte af frisklavede retter i både restaurant &
20 timers buffet
Prisvindende underholdning med teater og shows i
Broadwaystil
Rabat ved forudbestilling af drikkepakker
Opnå MSC Rejseklub point, der giver rabatter og
andre fordele på dine efterfølgende krydstogter

Bemærk! Med Bella Experience kan man ikke selv vælge
kahyt - denne tildeles senest ved ombordstigning.

En kahyt med Fantastica-experience giver følgende
fordele:

Alle fordelene ved Bella, plus yderligere
Valg mellem forskellige kahytskategorier, alt efter
beliggenhed, størrelse og dæksplacering
(Kahytsnummer kan ikke garanteres)
Prioriteret valg af placering ved middag
Gratis levering af morgenmad i kahytten
Roomservice 24 timer i døgnet (levering er gratis
men man betaler for varerne der bestilles)
20% rabat ved forudbestilling og -betaling af
udvalgte specialrestaurant pakker

En kahyt med Aurea-experience giver følgende fordele:

Alle fordelene ved Bella og Fantastica, plus

yderligere
Prestigefyldte kahytter med udsigt, på de højere
dæk eller nær spa-afdelingen
Velkomstpakke i kahytten med Prosecco og
chokolade
Gratis adgang til det termiske område og Top
Exclusive Solarium under hele krydstogtet
Middag i et reserveret område af restauranten
med "My Choice Dining", som tilbyder fleksible
spisetider
Morgenkåbe og tøfler i kahytten samt pudemenu
40% rabat på forudbestilt og -betalt udvalgt
spa-pakke
10% rabat på alle spa behandlinger, som købes
ombord
Prioritetsboarding

Fast pris | Fast afrejse -
BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
De fleste af vores krydstogter falder ind under vores
eget rejsekoncept - 'Fast pris, Fast afrejse'. Dette
rejsekoncept, som kun BENNS tilbyder, er målrettet de
rejselystne danskere, der både ønsker individuel
fleksibilitet og muligheden for socialt samvær med andre



Balkonkahyt på MSC Musica
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under rejsen.

Konceptet kalder vi for 'Fast pris, Fast afrejse', og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting
mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.

En af de helt store forskelle i forhold til 'normale'
grupperejser er, at på vores krydstogtsrejser med 'Fast
pris, Fast afrejse' følger der IKKE en rejseleder med
til/fra Danmark. Det er vores erfaring, at på et krydstogt
er en rejseleder ikke nødvendig. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris.

Dette koncept kombinerer således på bedste vis
grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.

Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse


Priser og afgange
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BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.
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Afrejse d. 21. maj 2023

PRIS PR. PERSON KR.   8.998,-

Dobbeltkahyt indvendig BellaDobbeltkahyt indvendig Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   8.998,- PRIS PR. PERSON KR.   13.198,-

Enkeltkahyt indvendig Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   13.198,-

Enkeltkahyt indvendig Bella

PRIS PR. PERSON KR.   9.698,-

Dobbeltkahyt indvendig Deluxe FantasticaDobbeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   9.698,- PRIS PR. PERSON KR.   14.198,-

Enkeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   14.198,-

Enkeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.   10.198,-

Dobbeltkahyt udvendig Deluxe FantasticaDobbeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   10.198,- PRIS PR. PERSON KR.   15.498,-

Enkeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   15.498,-

Enkeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.   10.998,-

Dobbeltkahyt balkon BellaDobbeltkahyt balkon Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   10.998,- PRIS PR. PERSON KR.   16.598,-

Enkeltkahyt balkon Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   16.598,-

Enkeltkahyt balkon Bella

PRIS PR. PERSON KR.   11.498,-

Dobbeltkahyt balkon Deluxe FantasticaDobbeltkahyt balkon Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   11.498,- PRIS PR. PERSON KR.   17.698,-

Enkeltkahyt balkon Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   17.698,-

Enkeltkahyt balkon Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.   11.798,-

Dobbeltkahyt balkon Premium FantasticaDobbeltkahyt balkon Premium Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   11.798,- PRIS PR. PERSON KR.   18.198,-

Enkeltkahyt balkon Premium Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   18.198,-

Enkeltkahyt balkon Premium Fantastica
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PRIS PR. PERSON KR.   12.698,-

Dobbeltkahyt Balkon AureaDobbeltkahyt Balkon Aurea
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   12.698,- PRIS PR. PERSON KR.   19.198,-

Enkeltkahyt Balkon Aurea
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   19.198,-

Enkeltkahyt Balkon Aurea
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Afrejse d. 15. oktober 2023

PRIS PR. PERSON KR.   11.498,-

Dobbeltkahyt indvendig BellaDobbeltkahyt indvendig Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   11.498,- PRIS PR. PERSON KR.   15.498,-

Enkeltkahyt indvendig Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   15.498,-

Enkeltkahyt indvendig Bella

PRIS PR. PERSON KR.   11.998,-

Dobbeltkahyt indvendig Deluxe FantasticaDobbeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   11.998,- PRIS PR. PERSON KR.   16.498,-

Enkeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   16.498,-

Enkeltkahyt indvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.   12.998,-

Dobbeltkahyt udvendig Deluxe FantasticaDobbeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   12.998,- PRIS PR. PERSON KR.   17.998,-

Enkeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   17.998,-

Enkeltkahyt udvendig Deluxe Fantastica

PRIS PR. PERSON KR.   13.498,-

Dobbeltkahyt balkon BellaDobbeltkahyt balkon Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   13.498,- PRIS PR. PERSON KR.   18.998,-

Enkeltkahyt balkon Bella
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   18.998,-

Enkeltkahyt balkon Bella

PRIS PR. PERSON KR.   13.998,-

Dobbeltkahyt balkon Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   19.998,-

Enkeltkahyt balkon Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   14.498,-

Dobbeltkahyt balkon Premium FantasticaDobbeltkahyt balkon Premium Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   14.498,- PRIS PR. PERSON KR.   20.498,-

Enkeltkahyt balkon Premium Fantastica
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   20.498,-

Enkeltkahyt balkon Premium Fantastica
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PRIS PR. PERSON KR.   14.998,-

Dobbeltkahyt Balkon AureaDobbeltkahyt Balkon Aurea
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   14.998,- PRIS PR. PERSON KR.   21.498,-

Enkeltkahyt Balkon Aurea
true

Udsolgt

PRIS PR. PERSON KR.   21.498,-

Enkeltkahyt Balkon Aurea



Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Flyrejse København - Athen t/r

Bustransfer lufthavn - krydstogtterminal

7nætters krydstogt med MSC Musica

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Drikkevarer Ad Libitum - EASY Drikkepakke

Drikkepenge til kahytspersonale og tjenere i hoved-
og buffetrestaurant

Bustransfer fra skibet til Athen lufthavn

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestillings - og rejseforsikring

Udflugter

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/msc-musica-21may23-ostlige-middelhav-101262?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/msc-musica-21may23-ostlige-middelhav-101262%3E

