
upptäck kARIBIen med msc cRuIses!

nJut AV östRA och VästRA kARIBIen 
med msc poesIA 2011/2012 

8 dagar - 7 nätter
dag hamn Ank Avr.

1 Fort Lauderdale (USa) - 19.00
2 till havs - -
3 till havs - -
4 Charlotte amalie (S:t thomas) 07.00 19.00
5 San Juan (Puerto rico) 07.00 17.00
6 till havs - -
7 nassau (Bahamas) 10.00 18.00
8 Fort Lauderdale (USa) 07.00 -

8 dagar - 7 nätter
dag hamn Ank Avr.

1 Fort Lauderdale (USa) - 19.00
2 Key West/ Florida (USa) 07.00 14.00
3 Cozumel (Mexiko) 10.00 18.00
4 Isla de roatan (Honduras) 10.00 18.00
5 till havs - -
6 Montego Bay (Jamaica) 08.00 15.00
7 till havs - -
8 Fort Lauderdale (USa) 07.00 -

pris från endast4.390:-/ vuxen och 1.400:-/ barn* 

w w w . m s c c r u i s e s . s e

Västra karibien - avresor november 2011 till mars 2012: 
SäSOng a: 16 december 2011. 
SäSOng B: 19 november 2011. 14 och 28 januari 2012.11 februari 2012. 
SäSOng C: 10 mars 2012.

östra karibien - avresor december 2011 till mars 2012:
SäSOng B: 21 januari 2012, 4 februari,  3 mars 2012. SäSOng d: 18 feb. 2012.  

kryssningspriserna inkluderar: kryssning 7 nätter med helpension, all underhållning, de 
flesta aktiviteter samt skatter. 
*Barn under 18 år betalar endast 1.400 kr när de delar hytt med två fullt betalande. Priserna är frånpriser i SeK per person, 
i mån av tillgång. enkelhyttstillägg i kat. 1-11: 50% och för kat. 12: 100%. För priser kring jul och nyår, vänligen kontakta din 
resebyrå. Flyg samt serviceavgift ombord tillkommer. Med reservation för prisändringar och slutförsäljning. Med förbehåll om 
ändringar och tryckfel. För övriga villkor hänvisar vi till www.msccruises.se                  2maj11/MH 

  hYtt            säsonG A        säsonG B            säsonG c    säsonG d
Insides 
Utsides
Utsides m. balkong
Suite m. balkong
3:e/4:e person vuxen
3:e/4:e person barn

fr. 4.390:- 
fr. 5.090:-
fr. 6.390:-
fr. 9.990:-

2.890:-
1.400:-

fr. 4.690:- 
fr. 5.690:-
fr. 6.990:-

fr. 10.690:-
2.890:-
1.400:-

fr. 4.790:- 
fr. 5.790:-
fr. 7.090:-

fr. 10.790:-
2.890:-
1.400:-

fr. 5.090:- 
fr. 5.990:-
fr. 7.390:-

fr. 11.090:-
2.890:-
1.400:-


