
Efterårsferie i Caribien med
MSC Seascape

Efterårsferie i Caribien med
MSC Seascape

15.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

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

da

Et pragtfuldt krydstogt i Caribien, hvor smukke strande,
betagende natur, fascinerende kultur og venlige befolkninger
venter på jeres besøg. Sørejsen tager jer med til hele fire
forskellige rejsemål inklusiv et lækkert strandophold på MSC
Cruises' egen tropeø, Ocean Cay, som ligger i Bahamas ø-havet.
MSC Seascape er et helt nyt skib, det længste i MSC's flåde,
med endnu flere udeområder ombord. Skibet er inspireret af New
York City, og I kan bl.a. opleve en tre meter høj replica af
Frihedsgudinden.
Krydstogtet er til/fra Miami, hvor I har en overnatning i det
berømte South Beach område før krydstogtet til at indsnuse den
livlige atmosfære i den hippe og solrige strandby.
Den perfekte efterårsferie - tag også børn og børnebørn med!

Overnat i hippe Miami med strand og Art Deco-
området

Opdag utrolig spansk kolonihistorie på Puerto Rico

Gå i Columbus' fodspor på Den Dominikanske
Republik

Nyd en stranddag på rederiets egen tropeø på Ocean
Cay

Læn dig tilbage i skøn komfort og flotte faciliteter på
MSC Seascape

Rejs med andre danskere



Dagsprogram

da

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

14.10.23: Afrejse fra
Danmark | Ankomst Miami
Der er afrejse om morgenen fra København kl. 06.35
mod Frankfurt, hvor der er en mellemlanding og et
flyskifte. I fortsætter videre mod Miami kl. 10.50 med
forventet ankomst til Miami kl. 14.40.

Efter at indrejseformaliteterne er overståede, og
bagagen er modtaget, mødes I i ankomsthallen af en
guide, der sørger for, at I kommer med bussen til jeres
hotel i Miami.

I kommer til at bo godt på Albion Hotel i Miamis berømte
South Beach. Her har I en overnatning med mulighed for
at indsnuse stemningen i den levende by. Der er masser
af herlige caféer og restauranter i området omkring jeres
hotel, og stranden er tæt på.

Resten af dagen er på egen hånd i Miami.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
Indkvartering: Albion Hotel, South Beach, Miami Beach

15.10.23: Miami | Afgang
for krydstogt
Nyd morgenmaden på hotellet. Der er afgang fra hotellet
kl. 12.00 mod krydstogtsterminalen i Port of Miami. Ved
ankomst ca. 12.30 er der straks check-in, ombordstigning
og indkvartering i den valgte kahyt på MSC Seascape.

Der er forventet afgang fra Miami kl. 17.00, og skibet
sætter kursen mod Puerto Plata i den Dominikanske
Republik, som I ankommer til i overmorgen efter en
afslappende dag på havet. Nyd jeres første middag
ombord på skibet og en drink i en af skibets mange,
hyggelige lounges.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet, helpension
på skibet.



Besøg San Felipe-fortet i Puerto Plata, Den Dominikanske Republik
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Indkvartering: MSC Seascape

16.10.23: På havet
En hel dag på havet med masser af tid til at slappe af og
nyde livet ombord på MSC Seascape. Skibets mange
faciliteter omfatter bl.a. flere pools/jacuzzies. Aurea Spa,
fitnesscenter, kasino og adskillige hyggekroge, som er
ideelle til at læse en god bog. Muligheder er der nok af.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Seascape

17.10.23: Puerto Plata,
Den Dominikanske
Republik
Ankomst kl. 09.00 til nordkysten af Den Dominikanske
Republik. Skibet lægger til i Amber Cove, få kilometer
vest for Puerto Plata.

Puerto Plata er stedet, hvor landets turisme blev født.
Årsagen er ligetil, fordi byen og området er begunstiget
af en fantastisk natur, hvor det azurblå hav møder
tropisk regnskov, høje bjerge, grønne dale, rivende floder
og et utal af smukke strande.

Området ved Puerto Plata var et af de første, som
Christopher Columbus spottede, da han sejlede langs
den nordlige kyst i 1492. Der er et "Columbus Trail" i og
omkring Puerto Plata, hvor I kan gå i hans fodspor.

Naturen og strandene er store aktiver for området og
blandt de større attraktioner. Af andre ting, man kunne
gøre, skal nævnes:

En tur med kabelbanen Teleférico til toppen af Mt.
Isabel de Torres
De mange gamle huse i victoriansk stil i Puerto
Plata
Amber Museum med verdens ældste fossiler i rav
Fæstningen Fortaleza San Felipe fra 1577
Den smukke strand Playa Dorada

Er man interesseret i mere action er der masser af
muligheder i den omkringliggende natur. Tjek rederiets
udflugtsprogram i Puerto Plata, herunder muligheder for
at være aktiv.

Nyd dagen i Puerto Plata, et sted man ikke så ofte
kommer til på et krydstogt. Der er afsejling fra Puerto
Plata kl. 16.00, og kursen sættes nu mod endnu en af de
større caribiske øer, Puerto Rico, hvor hovedstaden San
Juan skal besøges.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Seascape



Besøg fortet El Morro på Puerto Rico
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18.10.23: San Juan, Puerto
Rico
Der er ankomst til San Juan kl. 09.00.

Puerto Rico er en af øerne i De Store Antiller i Caribien.
På en rejse til Puerto Rico får man en vaskeægte caribisk
drømme-ø med tropisk klima, fantastisk natur, smukke
sandstrande og spændende kultur.

Hovedstaden San Juans gamle, historiske bydel er en
sand tidslomme, hvor man har mulighed for at rejse
tilbage i tiden. Her er et stort udvalg af attraktioner og
smukke pladser i skøn kombination med charmerende
caféer og restauranter.

Den gamle bydel imponerer med sine brostensbelagte
gader, smukke, farverige bygninger i spansk kolonistil og
ikke mindst den store fæstning San Felipe del Morro.
Adskillige smukke kirker pryder den gamle bydel, bl.a.
San Juan Cathedral, San Jose Church og Cristo Chapel.

Området Santurce er spændende med fascinerende
gallerier, lækre restauranter og et livligt udeliv. Man skal
ikke så langt for at komme til stranden her med hele to
bystrande: Playa Condado og Isla Verde, begge med
herligt sand og vand.

San Juans største attraktioner:

El Morro, eller Castillo San Felipe del Morro
La Fortaleza. Det ældste, spanske palæ i San Juan
Kirkerne San Juan Cathedral, San Jose Church og
Cristo Chapel
Santurce Mercado
Fuerte San Cristóbal. Den næststørste fæstning i
byen
Puerta de San Juan. Byens historiske byport

Tjek rederiets udflugtsprogram i San Juan. Der er
afsejling kl. 16.00, og i morgen venter en dag på havet til
at nyde det fantastiske skib.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: MSC Seascape

19.10.23: På havet
I dag har I hele dagen til at slappe af og nyde skibet eller
deltage i de mange aktiviteter der tilbydes ombord.

Husk at holde øje med skibets dagsprogram, der er et
utal af muligheder for aktiviteter af forskellige slags.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Seascape



Nassau på Bahamas-øerne er særligt kendt for sine smukke strande
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20.10.23: Nassau,
Bahamas
I ankommer til Nassau på Bahamas kl. 12.00.

Bahamas er et stort ø-hav bestående af hele 700 øer,
større og mindre, hvoraf det er de færreste, der er
beboede. Fælles for dem alle er, at de er omgivet af det
smukkeste turkisblå vand, har de hvideste sandstrande,
har varmt klima året rundt og er beboet af venlige
mennesker.

Der lægges til ved en af de større øer, New Providence,
hvor øernes hovedstad og største by, Nassau, ligger. Der
er godt 180.000 indbyggere i Nassau, og byen fylder
næsten hele øen. Byens havn, hvor skibet lægger til, er
godt beskyttet af den nærliggende Paradise Island.

Paradise Island er til gengæld et yndet udflugtsmål på
grund af de skønne strande, og det er også her, at man
finder det legendariske hotel, The Atlantis. Det er muligt
at tilbringe dagen på dette hotels område ved køb af en
udflugt gennem rederiet.

Vil man ikke dette, er der masser af rigtig fine strande
spredt ud over de to øer. F.eks. kan vi nævne Cabbage
Beach, Cable Beach, Delaporte Beach, Blue Lagoon
Island Beach, Goodman's Bay eller Montagu Beach.

Selv om et besøg her som oftest er dedikeret til sol,
strand og vand, er her også flere kulturelle perler, man

kan besøge:

Government House fra 1801
Adelaide Village fra 1831. Dette var en
slavelandsby, hvor 'frie' slaver selv skulle stable et
liv på benene.
Gambier Historical Village. Øens ældste landsby
fra begyndelsen af 1800-tallet.
Balcony House Museum. En arkitektonisk perle fra
1800-tallet. Menes at være Nassaus ældste
bygning. Renoveret totalt i 1992 og udstyret med
passende møbler og unikke objekter.
Fort Montagu fra 1741. Det ældste fort på øen.
St. Mary's Virgin anglican Church fra 1600-tallet.

Kl. 20.00 tager I afsked med Nassau, og MSC Seascape
sætter nu stævnen mod MSC's private ø i Bahamas,
Ocean Cay MSC Marine Reserve, som I ankommer til i
morgen.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Seascape

21.10.23: Ocean Cay MSC
Marine Reserve, Bahamas
Der er ankomst til Ocean Cay kl. 09.00. Forude venter en
hel dag med masser af muligheder for at bade, dase og



Besøg blandt andet MSC's egen private ø, Ocean Cay
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bare slappe af i tropiske omgivelser.

Ocean Cay er rederiets egen ø, som er etableret i
samarbejde med myndighederne i Bahamas. I tilbydes
således en badedag på jeres helt egen trope-ø med flere
rigtig fine strande og utallige muligheder for
vandsportsaktiviteter og spise, drikke, slappe af og
dovne den, så meget I lyster.

Ocean Cay tilhører en mindre gruppe af øer, der kaldes
The Bimini, og som tilhører Bahamas. Hele seks skønne
sandstrande, en stor lagune med dejligt lunt, roligt vand,
en lille "landsby" med Bahama "look" og en hel del mere.
Den centrale aktivitet på øen er det store
vandsportscenter med et utal af aktivitetsmuligheder for
alle aldre. En af øens seks strande er forbeholdt
børnefamilier, så alle kan få det, som de vil.

"Uden mad og drikke duer helten ikke", så naturligvis er
der flere restauranter og barer. En mindre, og eksklusiv,
del af øen er tilegnet "Club Members" med eget
strandområde og faciliteter iøvrigt.

For den ekstra selvforkælelse kan man købe sig en god
gang massage eller anden form for behandling af det
kyndige personale fra MSC Seascapes Aurea Spa.

Tjek rederiets-/aktivitetsprogram på Ocean Cay.

Der er afsejling fra Ocean Cay igen kl. 23.00, og MSC
Seascape sejler nu mod Miami hvor krydstogtet imorgen
tager sin afslutning efter mange oplevelser.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: MSC Seascape

22.10.23: Ankomst til
Miami | Hjemrejse
I ankommer til Miami tidlig morgen kl. 06.00. Nyd den
sidste morgenmad ombord og gør klar til at forlade skibet
i henhold til de givne instrukser.

Kl. 09.00 er der busafgang fra krydstogtsterminalen mod
lufthavnen, hvorfra I senere i eftermiddag skal begynde
hjemrejsen til Danmark. På vejen til lufthavnen er der
indlagt en sightseeing i Miami og Miami Beach.

Der er forventet afgang fra Miami kl. 16.45 med kurs
først mod Frankfurt, hvortil I ankommer i morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet, forplejning
på flyet

23.10.23: Ankomst til
Danmark
kl. 07.50 lander I i Frankfurt lufthavn, hvor der er
mellemlanding og et flyskifte. I flyver videre kl. 10.00



Miami South Beach
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med forventet ankomst til København kl. 11.20.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

3./4. person i kahytten -
tag børn og børnebørn
med på efterårsferie
3./4. person i kahytten - pris per person

Barn 12-17 år 12.698 dkk
Barn 2-11 år 12.198 dkk
Barn Under 2 år 11.698 dkk

Voksen som 3./4. person i kahytten - kontakt os for pris.

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



Lækre kahytter ombord på MSC Seascape
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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:

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



Fantastisk klart vand omkring Ocean Cay
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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
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. 14. oktober 2023

PRIS PR. PERSON KR.   15.998,-

Dobbelt indvendig kahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   20.998,-

Enkelt indvendig kahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   16.498,-

Dobbelt indvendig kahyt, Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   21.498,-

Enkelt indvendig kahyt, Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   16.998,-

Dobbelt udvendig kahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   21.998,-

Enkelt udvendig kahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   17.498,-

Dobbelt udvendig kahyt, Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   22.498,-

Enkelt udvendig kahyt, Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   17.998,-

Dobbelt balkonkahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   22.998,-

Enkelt balkonkahyt, Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   18.498,-

Dobbelt balkonkahyt, Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   23.998,-

Enkelt balkonkahyt, Deluxe Fantastica
false
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PRIS PR. PERSON KR.   18.998,-

Dobbelt balkonkahyt, Aurea
false

PRIS PR. PERSON KR.   25.998,-

Enkelt balkonkahyt, Aurea
false



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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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- Miami t/r med Lufthansa inkl.
skatter og afgifter

Bustransfer fra lufthavn til hotel inkl. transferguide

1nat på Albion Hotel, South Beach med morgenmad

Transport fra hotellet til skibet

7nætters krydstogt med MSC Seascape

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

EASY Drikkepakke

Drikkepenge til skibets personale

Transport fra skibet til lufthavnen inkl. sightseeing i
Miami og Miami Beach

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestillings - og rejseforsikring

Udflugter udover sightseeing i Miami

Forplejning i Miami udover morgenmad

Drikkepenge i USA

Vaccinationer - (kontakt egen læge)

Indrejsetilladelse (ESTA) til USA

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-caribien/msc-seascape-14oct23-caribien-106722?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-caribien/msc-seascape-14oct23-caribien-106722%3E

