
Transatlantisk krydstogt fra
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Transatlantisk krydstogt fra
København til Rio de Janeiro

26.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

25 dage
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da

Hvem drømmer ikke om at stige ombord på et skib, der sejler
direkte fra København og ud på de store have?
Det har I nu muligheden for med dette enestående krydstogt: En
fantastisk transatlantisk rejse fra København ned langs Europas
kyst og over Atlanten til Brasilien. 25 dage med hele 10 stop
undervejs til det ene mere fantastiske rejsemål end det andet.
Oplevelserne er utallige lige fra Le Havres særegne
UNESCO-beskyttede arkitektur og katedralen i Santiago de
Compostela i Spanien til Madeiras frodighed, Salvadors unikke
historiske bydel Pelourinho og Copacabana i Rio de Janeiro.
Krydstogtet er med MSC Preziosa, der udgør de behagelige
rammer om de mange dages oplevelser. Et super krydstogt fyldt
med enestående oplevelser.

Oplev katedralen i Santiago de Compostela

Udforsk Belem kvarteret i Lissabon

Opdag Funchals intime stemning og smukke
arkitektur

Se Tenerifes vilde natur inkl. Teide vulkanen

Gå på opdagelse i Pelourinho, UNESCO-bydel i
Salvador

Besøg Copacabana & Kristusfiguren i Rio de Janeiro

Rejs med andre danskere



Dagsprogram

da

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

07.10.23: Afrejse fra
København mod Brasilien
I kan tjekke ind og gå ombord på MSC Preziosa fra ca. kl.
13.00, og det er nu tid til, at I kan nyde en god frokost og
gøre jer fortrolige med skibet, inden udsejlingen fra
København.

Kl. 17.00 er der afgang fra København, og stævnen er nu
sat mod en masse oplevelser og turens første stop,
nemlig Oslo i Norge, hvortil I ankommer i morgen tidlig.

Nyd jeres første aften ombord.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

08.10.23: Oslo, Norge

I ankommer til Oslo kl. 10.00 og har til kl. 20.00 til at
opleve denne skønne hovedstad.

Oslo er spækket med muligheder for en god gåtur med
masser af ting at se. Byen har en helt bestemt stemning,
da den indeholder alt fra parker med monumenter og
natur til imponerende arkitektur, såsom operaen, hvor
man kan gå på taget. Byen udmærker sig også ved at
have masser af muligheder for at finde lækker mad og
kaffe, f.eks. i madhallen Vippa, som ligger lige ved vandet.

Ellers kan vi anbefale at opleve:

Kistefos Museum (kåret som et af verdens bedste
museer i 2019)
Viking Biking & Hiking - en byvandring eller
-cykeltur i vikingernes fodspor
Besøg Langøyene strand
Tag på en gratis museumstur - f.eks.
Forsvarsmuseet, Arbeidermuseet eller Ibsens
citater på gågaden



Zeebrügge med den særegne middelalderarkitektur
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I forlader Oslo igen kl. 20.00 og sætter nu kursen mod
Belgien hvortil i ankommer i overmorgen. Først venter
dog en hel dag til søs.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

09.10.23: På havet
Nyd en herlig dag på havet ombord på MSC Preziosa. Gør
brug af skibets flotte faciliteter og nyd en tur i poolen, en
kølig drink på dækket, måske en tur i fitness eller en
afstressende massage i Aurea Spa. Mulighederne er
mange og valget er jeres.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

10.10.23: Zeebrügge,
Belgien
Kl. 08.00 ankommer I til Zeebrügge på Belgiens kyst nær
grænsen til Holland. Zeebrügge regnes som havnen til
den fascinerende by Brügge lidt længere inde i landet.
Brug dagen på at udforske Brügge med alt, hvad byen har
at byde på.

Når I er i Brügge, anbefaler vi, at I tager en tur ind til
byens centrum og udforsker de smalle gader, historiske
monumenter, smukke kanaler og den udsøgte chokolade
- alt dette har nemlig fået Brügges historiske centrum på
UNESCOs verdensarvsliste.

Gå heller ikke glip af:

Markt og Belfry-tårnet - den livlige markedsplads,
der ligger i skyggen af det storslåede Belfry-tårn,
som er en UNESCO verdensarv
Church of Our Lady - den storslåede kirke med den
ikoniske skulptur 'Madonna and Child' af
Michelangelo
Bascilica of the Holy Blood - det smukke kapel på
hjørnet af Burg Square
Bådtur på kanalerne - den helt rigtige måde at
opleve "Nordens Venedig" er selvfølgelig fra en
båd på kanalerne

Tjek rederiets udflugtsprogram, som blandt andet
tilbyder sightseeingture til Bruxelles.

Der er afgang fra Zeebrügge kl. 18:00.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa



Besøg havnen under opholdet i Le Havre
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11.10.23: Le Havre,
Frankrig
Skibet lægger til i Le Havre kl. 08.00. Le Havre ligger,
hvor Seinen munder ud i den engelske kanal. Byen er en
vigtig fransk havneby, kun overgået i størrelse af
Marseille.

Byens centrale dele blev næsten 100% ødelagt under 2.
verdenskrig og skulle derfor genopbygges. Arkitekten
Auguste Perret fik denne opgave og genopbyggede byen
efter helt moderne og tidsvarende bystrukturer og med
stor brug af den tids helt nye materialer bl.a. beton. En ny
by opstod således, helt exceptionel i sin helhed og
integritet, og med en forbilledlig kombination af det
tidligere historiske mønster i byen med helt nye ideer for
byplanlægning og bygningskonstruktion.

Byen er optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 2005,
fordi byen, med UNESCO's egne ord, er en værdig
repræsentant for efterkrigstidens arkitektur og
urbanisme. Læg mærke til rådhuset, kirken Saint-Joseph
og kulturhuset Oscar Niemeyer, i folkemunde kaldet
"vulkanen" på grund af sin form.

Enkelte historiske bygninger overlevede krigen. En af
dem er klosteret Abbaye de Granville fra 1200-tallet,
som er en seværdighed, som man bør besøge. Nord og
øst for byens centrum finder man de kvarterer, der
ligeledes undgik krigens rædsler, og byggestilen er her
hovedsagelig 1900- og 2000-tals arkitektur.

Mange krydstogtsrejsende vælger dog at besøge nogle af
oplandets utrolige attraktioner, som er meget
efterspurgte:

Normandiets kyst med Omaha Beach (D-dagen)
Det maleriske fiskerleje Honfleur
Katedralbyen Rouen
Paris

Tjek rederiets udflugtsprogram i Le Havre. Der er afgang
fra Le Havre igen kl. 18.00, og der fortsættes mod
Southampton i England, lige på den anden side af
kanalen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

12.10.23: Southampton,
England
Ankomst til Southampton i det sydlige England kl. 07.00.
Southampton er en over 1000 år gammel by, som har
formået at bevare en del af sin middelalderlige charme,
selv om byen i dag er en moderne storby i det 21.
århundrede. Civic Centre er byens centrum og hjemsted
for det fremragende Southampton City Gallery med en
flot samling af nutidige britiske kunstnere. Esplanaden
løber langs med resterne af den gamle bymur.



Den fantastiske katedral i Santiago de Compostela
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I byens gamle bydel, restaureret efter et fransk angreb i
1338, kan I støde på God's House Tower ved Winkle
Street, og her finder I også byens arkæologiske museum.
I Middelalderen havde Southampton hele 7 byporte, og
den bedst bevarede af disse er Bargate ved indgangen til
High Street. En smuk rustik bygning med udsmykning af
løver, riddere og andre klassiske figurer.

Af andre oplevelser uden for Southampton kan nævnes:

Den gamle romerske by, Bath
Mytiske Stonehenge & Salisbury med den enorme
katedral
Besøg i Winchester med den berømte katedral
Besøg i Windsor, den gamle engelske by med
kongeslottet

Tjek rederiets udflugtsprogram her. Southampton
forlades igen kl. 18.00, og i morgen venter endnu en dag
på havet mens kursen er sat sydover mod Spanien.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

13.10.23: På havet
Nyd en herlig dag på havet ombord på MSC Preziosa. Gør
brug af skibets flotte faciliteter og nyd en tur i poolen, en
kølig drink på dækket, måske en tur i fitness eller en

afstressende massage i Aurea Spa. Mulighederne er
mange, valget er jeres.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

14.10.23: Vigo, Spanien
Ankomst til Vigo kl. 11.00. Vigo er en stor by i den
spanske provins Galicien og har ligget her siden
Middelalderen. Vigo er nok relativt ukendt for de fleste
danskere, og den helt store årsag til at stoppe i Vigo
ligger lidt inde i landet, i byen Santiago de Compostela.

Her blev for mange århundreder siden apostlen Jakobs
jordiske rester fundet, og derfor byggede man den
enestående katedral og begravede Jakob her. Siden den
tid har byen og katedralen i særdeleshed været et sandt
valfartssted for pilgrimme, som i store tal kommer
vandrende til byen ad Jakobsvejen.

Rederiet arrangerer udflugter til Santiago de
Compostela. Den gamle bymidte i Santiago de
Compostela har været på UNESCO's verdensarvsliste
siden 1985.

Vigo er også en hyggelig by, som man sagtens kan få
tiden til at gå i. Her kan man bl.a. gå på opdagelse i det
gamle kvarter, Cidade Vella, som er nært forbundet med
det gamle havneområde O Berbés. Man må heller ikke



Lissabons katedral Sé i baggrunden med byens sporvogne
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snyde sig for Plaza de la Constitucion med de skønne
arkader. Kirken Santa Maria i den gamle bydel bør ses.
Kirken kan tidsmæssigt føres helt tilbage til
Middelalderen, men i nuværende form dateres den til
perioden 1816-1836. På toppen af bjerget Guia findes
gravmonumentet for Nosa Señora de Guia, bygget i
samme stil som katedralen i Santiago. Der er en
fantastisk udsigt over byen herfra.

Skibet forlader Vigo kl. 19.00 og fortsætter videre
sydover mod Portugal.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

15.10.23: Lissabon,
Portugal
Der er ankomst til Lissabon kl. 09.00. Lissabon er helt
vidunderlig med sin intime charme og samtidig
storslåede atmosfære fra landets tid som kolonimagt.
Lissabon har alt: Varme, solskin, venlige og smilende
indbyggere, vidunderlig vin og storslåede seværdigheder,
og det bedste af det er, at det meste ligger indenfor
gåafstand.

Byen opleves således bedst til fods, selvom det nok
kræver, at man er nogenlunde gående, fordi byen er
noget kuperet. Men ved at gå rundt kommer man helt

tæt på den charmerende stemning og atmosfære, man
møder overalt, især i byens gamle kvarterer: Alfama,
Bairro Alto og Baixa. Især i Alfama kvarteret spores de
mauriske reminiscenser i arkitekturen.

Flere steder i byen er der ligeledes 'elevatorsporvogne',
der har til formål at bringe passagererne op mellem
byens forskellige niveauer, bl.a den stejle
Gloria-sporvogn. Vil man have et næsten 360 graders kig,
så prøv at tage op i den gigantiske elevator Elevador de
Santa Justa, der ligger i Baixa ved foden af Bairro Alto.
Vær forberedt på at der kan være lang kø.

Der er meget at se i Lissabon og attraktionerne er
nærmest utallige:

Sao Jorge borgen med flot udsigt over byen
Comercio pladsen
Alfama, Bairro alto og Baixa kvartererne
Den gamle katedral Sé
Belem-kvarteret med Torre de Belem, Jeronimus
klostret & monumentet for Henrik Søfareren
EXPO-området

Kender man Lissabon og vil se noget i omegnen kan den
gamle kongeby Sintra og det portugisiske 'Versailles' -
Queluz slottet - anbefales. Tjek rederiets udflugter i
Lissabon.

Lissabon forlades igen kl. 19.00. Nu venter en dag på
havet mens MSC Preziosa sætter kursen mod Madeira.



Udsigt over Funchal på Madeira
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Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

16.10.23: På havet
Nyd en herlig dag på havet ombord på MSC Preziosa. Gør
brug af skibets flotte faciliteter og nyd en tur i poolen, en
kølig drink på dækket, måske en tur i fitness eller en
afstressende massage i Aurea Spa. Mulighederne er
mange, valget er jeres.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

17.10.23: Funchal,
Madeira
Ankomst til Funchal kl. 07.00. Funchal kaldes ofte "lille
Lissabon" på grund af byens arkitektur og historie som en
af Portugals mest betydningsfulde byer i slutningen af
1400-tallet, hvor produktionen af sukker var på sit
højeste.

I forbindelse med opdagelsen af den nye verden blev
Funchal et vigtigt transitpunkt og bl.a. Christoffer
Colombus bosatte sig her. Produktion af sukker var som
nævnt vigtig her i 1400-tallet og i 1600-tallet blev

produktionen af vin til en særdeles vigtig indtægtskilde,
især da sukkerproduktionen mistede værdi.

I dag er det turismen der er den store indtægtskilde, da
byen, som regnes for en af Portugals smukkeste, er
blevet et populært rejsemål pga. dens historisk
interessante bykerne og øens generelt solrige og milde
klima året rundt. Her skal nævnes nogle at de mest
populære attraktioner:

Katedralen Sé fra 1493 med det berømte træloft
Colegio Church (Igreja de Sao Joao Evangelista) fra
1647 med den utrolige indre udsmykning
São Lorenzo Palace, halvt fort, halvt palads
Santa Clara klosteret fra slutningen af 1400-tallet
Jardin do Palheiro, gammel engelsk park
Madeiras botaniske have

Funchal er kendt for sin slædeture, som starter fra
toppen af byen og herefter går det med susende fart ned
igennem de snævre, snoede veje ned mod bunden af
byen. Og bare rolig, kørerne har fin kontrol med det hele!

Funchal og Madeira forlades kl. 17.00, og MSC Preziosa
sejler videre mod Tenerife i De Kanariske Øer.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa



Teresitas stranden på Tenerife
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18.10.23: Santa Cruz,
Tenerife, Spanien
Ankomst til Santa Cruz på Tenerife kl. 09.00. Santa Cruz
har alle de charmerende karakteristika fra spanske byer
og et indbyggertal på 250.000. Byen er hovedstad på øen
Tenerife og i provinsen af samme navn, inkluderende
øerne La Palma, La Gomera og El Hierro.

Santa Cruz er en fredelig, behagelig by med mange
smukke pladser og gader. Byen har et væld af idylliske
haver, som f.eks. García Sanabria Park, hvor de lokale
nyder at spadsere, læse, lytte til musik og bare slappe af i
smukke omgivelser. Udover sin umiddelbare charme og
skønhed er Santa Cruz rig på arkitektoniske
højdepunkter.

Højdepunkter er der nok af på øen:

Tenerife auditorium; byens fantastiske kultur- og
koncerthus
Plaza España, byens centrale plads
Nuestra Señora de la Cenception, byens ældste
kirke fra 1502
De gamle huse i området ved Calle Noria
Mercado de Nuestra Señora de Africa
Iglesia de San Francisco, byens sognekirke fra 1680

Tjek rederiets udflugtsprogram på Tenerife. I sejler fra
den skønne ø igen kl. 18.00 og nu venter den afslappende

tur over Atlanten.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

19.-24.10.23:
Atlanterhavet krydses fra
nord til syd | 6 dage
Seks herlige dage på havet ombord på MSC Preziosa,
hvor man rigtigt kan fornemme, hvad der gør et
transatlantisk krydstogt så efterspurgt. Gør brug af
skibets flotte faciliteter og nyd en tur i poolen, en kølig
drink på dækket, måske en tur i fitness eller en
afstressende massage i Aurea Spa. Mulighederne er
mange, valget er jeres.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

25.10.23: Salvador de
Bahia, Brasilien
Ankomst til Salvador Bahia kl. 08.00. Salvador er
Brasiliens største by på den nordøstlige kyst og



Pelourinho, Salvadors UNESCO beskyttede bydel
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hovedstad i regionen Bahia. Salvador Bahia er en stor by,
Brasiliens tredjestørste, med ca. 3,5 mio. indbyggere i
metropol-området.

Salvador blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i
1985 på grund af sin særdeles velbevarede, gamle bydel
Pelourinho. I Pelourinho kan I opleve en ganske
imponerende samling af bygninger i portugisisk
arkitektur, smalle, charmerende gader og farverige huse i
øvrigt. Den historiske bykerne er en unik fremvisning af
portugisisk bystruktur og form i 1600-tallet.

Salvador besad i 1700- og 1800-tallet en betydelig
rigdom, hvilket ses af de mange storslåede
kolonibygninger, paladser, kirker og konventer fra den
tid.

Salvadors højdepunkter inkluderer:

Katedralen i Salvador, jesuitterkirke fra
1700-tallet
São Francisco kirken og konventet fra 1800-tallet
Nosso Senhor do Bonfim kirken. Rokoko-kirke med
nyklassicistisk udsmykning i kirken
Mercado Modelo, toldbygning fra 1861
Elevador Lacerda, 72 m høj elevatorbygning fra
1873, der forbinder Thomé de Souza-pladsen i den
øvre by med Cayru-pladsen i den nedre by

Salvador er centrum for Capoeira, som er særlig
brasiliansk bevægelsesstil, og der vil være gode
muligheder for at kunne se Capoeira udført 'live' i

Salvador.

Denne vidunderlige by forlades igen kl. 19.00, og MSC
Preziosa fortsætter sydpå mod endnu en skøn
brasiliansk kystby, Ilheus.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

26.10.23: Ilheus, Brasilien
I melder jeres ankomst til Ilhéus kl. 07:00 og har dagen til
at udforske endnu en brasiliansk perle.

I dag besøger I en by, som er et af brasilianernes egne
foretrukne feriemål, da Ilhéus byder på en overflod af
smukke strande med lækkert vand samt en herlig
kolonistemning i byens gamle bydel.

Som sagt er strandene et af Ilhéus' helt store
trækplastre, og her er hvide sandstrande så langt øjet
rækker, men I kan også glæde jer til et væld af kulturelle
attraktioner. Vi nævner nogle af de vigtigste:

Catedral São Sebastião - smuk katedral som er
byens vartegn
Igreja de São Jorge - byens ældste kirke fra 1556
Palácio Paranaguá - byens rådhus fra 1907 i smuk
neoklassicistisk stil. En af de flotteste bygninger i



I skal prøve kabelbanen til Sukkertoppen, når I er i Rio de Janeiro
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hele regionen
Convento e Igreja Nossa Senhora da Piedade -
kloster fra 1928 i neogotisk stil. Herfra får man
også spektakulær udsigt over byen
Estátua de Cristo - byens 7,5 m høje Kristusfigur,
som står på stranden Praia de Cristo, er både et
æstetisk, religiøst og etisk referencepunkt for
indbyggerne
Mercado de Artesanato - Populært marked for
lokalt håndværk

Hvis I dog hellere vil tilbringe dagen på en af Ilhéus'
utallige strande, er I naturligvis mere end velkomne til
det. I finder strande både nord og syd for Ilhéus og i selve
byen, men strandene mod syd er generelt bedre udviklet.

Kl. 18.00 er der afgang mod krydstogtets afslutning og
Brasiliens farvestrålende perle, Rio de Janeiro hvortil I
ankommer i overmorgen.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

27.10.23: På havet
Nyd en sidste herlig dag på havet ombord på MSC
Preziosa. Gør brug af skibets flotte faciliteter og nyd en
tur i poolen, en kølig drink på dækket, måske en tur i
fitness eller en afstressende massage i Aurea Spa.

Mulighederne er mange, valget er jeres.

Måltider inkluderet: Helpension på skibet
Overnatning: MSC Preziosa

28.10.23: Rio de Janeiro |
Afslutning for krydstogtet
Nyd morgenmaden på skibet inden I ankommer til Rio kl.
08.00.

Det er nu tid at vinke farvel til de sidste 3 ugers
luksuriøse hjem. Nu venter et par dage i den fascinerende
Brasilianske storby, Rio de Janeiro.

Efter check-out fra skibet venter guide og bus på jer i
havnen og tager jer nu med på en heldagsudflugt, hvor
Rio de Janeiros største seværdigheder skal tages i
øjesyn. Hav kameraet klar for her er masser af fotogene
steder, som man bør have i kassen. Frokost er inkluderet
i udflugten.

På dagens udflugt kommer i vidt omkring i byen og
besøger bl.a.:

Corcovadobjerget
Det hele begynder med en tur med et gammelt, men dog
miljørigtigt, elektrisk tog. Toget kører op igennem
velbevaret skov, gennem dele af Tijucas nationalpark og



Den berømte trappe Escadria Sélaron
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slutter ved byens vel nok mest ikoniske landemærke:
Den enorme Kristusfigur, "Christ the Redeemer".
Statuen er en af den moderne verdens 7 vidundere og fra
foden af statuen er der en uforlignelig udsigt, hvor byen
folder sig ud foran dig i al sin pragt. I kan bl.a. se til
Sugarloaf Hill, som I skal besøge herefter.

Sugarloaf Hill (Sukkertoppen)
I skal med kabelbane til toppen af Sugarloaf Hill. Nyd den
fantastiske 360 graders udsigt, mens I adstadigt kører
frem mod 'Sukkertoppen' som den kaldes på dansk.
Herfra er der en forrygende udsigt til bl.a. strandene ved
Copacabana og Flamengo, til Corcovadobjerget, til
downtown Rio og meget meget mere.

Efter udflugten køres i til hotellet hvor I skal tilbringe de
næste par nætter, Windsor Leme, beliggende direkte ud
til stranden Leme Beach nær Copacabana og alle de
spændende attraktioner Rio de Janeiro har at byde på.

Check-in på hotellet og herefter resten af dagen på egen
hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet, frokost i
forbindelse med udflugt
Overnatning: Windsor Leme Hotel

29.10.23: Rio de Janeiro
Nyd morgenmaden på hotellet inden I har hele dagen på

egen hånd til at opleve denne fascinerende storby.

Nyd Copacabana-stranden og tag gåturen til
Ipanema-området. Du kan stoppe ved Copacabana
Fortet og at nyde en kop kaffe og lidt lækkerier på cafeen
Confeitaria Colombo.

Mageløse Rio de Janeiro er på grund af den helt unikke
beliggenhed optaget på UNESCOs liste over
'bevaringsværdige naturlandskaber'. Brug tiden i denne
skønne by til at opleve alle de steder, som mange har på
nethinden, når man siger Rio de Janeiro; De legendariske
strande ved Copacabana og Ipanema.

Rio de Janeiro har en levende og afslappet atmosfære,
der til fulde udfolder sig i forbindelse med de mange
farvestrålende karnevaler og events, som byen er så
kendt for verden over. Og så er brasilianerne desuden
helt tossede med fodbold og et af verdens største
stadions, det legendariske Maracana, ligger her i Rio.

Udover de allerede nævnte attraktioner, som man bør se,
kan vi også anbefale at lægge vejen forbi:

Paco Imperial, residensen for de portugisiske
guvernører under kolonitiden
Cadelária kirken
Klostrene Santo Antonio og Sao Bento
Rios moderne betonkatedral (flot om aftenen især
pga. lyset)
Bygninger fra byens Belle Époque periode bl.a.
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Municipal Theatre og National Library Building
Museerne Museu Nacional de Belas Artes og
Museu Historico Nacional
Passeio Publico, Rios ældste park fra 1779
Gaderne Rua do Ouvidor og Uruguayana, som er
fra kolonitiden og i øvrigt bilfrie områder
Har man lyst til en svingom, så prøv byens Bossa
Nova
Den imponerende Botanical Garden

Om aftenen kører I med jeres guide i bus fra hotellet til et
af Rios traditionelle Samba Show-steder. Her skal I nyde
en dejlig 3 retters brasiliansk middag med drikkevarer,
som bl.a. inkluderer vand, sodavand, øl, caipirinha og en
caipivodka lavet med sæsonens frugter. En
underholdende aften til lyden af traditionel brasiliansk
samba. Efter middag og samba show kører bussen jer
tilbage til hotellet.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet, Middag
med drikkevarer
Overnatning: Windsor Leme Hotel

30.10.23: Afrejse Rio de
Janeiro
Denne dag er hjemrejsedag, men først kan I opleve mere
af Rio eller blot slappe af på stranden. Der er morgenmad

på hotellet og senest kl. 12.00 skal I være tjekket ud fra
værelset.

Bagagen kan opbevares på hotellet mens I går ud og
suger de sidste oplevelser til jer inden I sidst på dagen
hentes af bussen, som kører jer til lufthavnen.

Der er afrejse fra Rio de Janeiro med KLM kl. 20.50 mod
Amsterdam, hvortil I ankommer imorgen, midt på dagen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: På flyet

31.10.23: Ankomst til
København
I ankommer til Amsterdam kl. 12.15.

Efter et flyskifte fortsætter I mod København kl. 15.15,
hvortil I ankommer kl. 16.35.

Drikkepakke inkluderet og
opgraderinger
EASY PAKKE (inkluderet)
Ubegrænset forbrug af drikkevarer som nedenfor.
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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
selvbetjeningsbuffet'en og i restauranterne, undtagen i
specialrestauranterne. *Ølmærket kan variere.

EASY PLUS PAKKE tillæg kr. 1.890 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 EKSTRA PAKKE tillæg kr. 4.620 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, buffét'er, 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.

Pakkerne er personlige 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
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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
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.



Aurea Spa
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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.

Afrejse d. 7. oktober 2023

PRIS PR. PERSON KR.   26.998,-

Dobbelt indvendig kahyt Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   38.498,-

Enkelt indvendig kahyt Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   28.998,-

Dobbelt indvendig kahyt Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   41.498,-

Enkelt indvendig kahyt Deluxe Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   30.998,-

Dobbelt udvendig kahyt Premium Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   43.998,-

Enkelt udvendig kahyt Premium Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   31.998,-

Dobbelt balkonkahyt Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   45.998,-

Enkelt balkonkahyt Bella
false

PRIS PR. PERSON KR.   33.998,-

Dobbelt balkonkahyt Premium Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   49.998,-

Enkelt balkonkahyt Premium Fantastica
false

PRIS PR. PERSON KR.   36.998,-

Dobbelt balkonkahyt Aurea
false

PRIS PR. PERSON KR.   55.498,-

Enkelt balkonkahyt Aurea
false



Hvad er inkluderet i prisen?
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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                

21 nætters krydstogt med MSC Preziosa

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

EASY drikkepakke

Drikkepenge til skibets personale

Sightseeing i Rio de Janeiro med transport til
hotellet, inkl. frokost

2overnatninger på hotel Windsor Leme i Rio de
Janeiro, inkl. morgenmad

Middag med drikkevarer og sambashow, inkl.
transport til og fra restaurant

Bustransfer fra hotel til lufthavn

Flyrejse Rio de Janeiro - København med KLM inkl.
skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Afbestillings - og rejseforsikring

Udflugter udover heldagstur og Sambashow i Rio
de Janeiro

Vaccinationer - (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/transatlantisk-krydstogt/msc-preziosa-07oct23-cph-til-rio-99529?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/transatlantisk-krydstogt/msc-preziosa-07oct23-cph-til-rio-99529%3E

