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Pressemelding 11 desember 2012  

 

Pakkereisen Fly & Cruise hetere enn noensinne  

MSC Cruises har i lengre tid observert en stigende trend for pakkereisene Fly & Cruise, en reiseform 

som er både trygg og praktisk. Å reise med Fly & Cruise er spesielt populært blant barnefamilier og 

middelaldrende par. 

 

Ifølge MSC Cruises er etterspørselen etter pakkereisene Fly & Cruise økende. De reisende setter pris på 

tryggheten og at det meste er inkludert i pakken, slik at bestillingen blir enklere. 

 

– Fly & Cruise byr på samme fordeler og service som charterreiser. Reisen blir smidigere og fri for 

bekymringer takket være assistanse på flyplassen, transfer direkte til havnen og ettersending av 

bortkommet bagasje til lugaren, sier Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises. 

 

I pakken inngår også en trygghetsforsikring. Reisegarantien innebærer at MSC Cruises har ansvar for at de 

reisende kommer med på cruiset til tross for forsinkede fly eller andre problemer som kan oppstå ved utreise. 

Foruten fordeler som bekvemmelighet og trygghet, kan det også være billigere å bestille Fly & Cruise enn om 

man skulle bestille transfer og fly på egen hånd. 

 

– Vi har høye forventninger til bookingperioden som begynner nå. Vår ferskeste nyhet, Fly & Cruise til 

Rødehavet har vært et hett reisemål gjennom hele høsten. Med Fly & Cruise ønsker vi at 

cruisepassasjerene våre skal kunne slappe av og lene seg tilbake allerede ved reisens begynnelse, og 

legge fra seg alle praktikaliteter hjemme, sier Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises.  

Neste år kommer MSC Cruises til å tilby flere Fly & Cruise-reiser enn noensinne tidligere som følge av den økte 

etterspørselen etter pakkereiser. Det er mange spennende nyheter som lanseres i 2013, blant annet et cruise i 

det vestlige Middelhavet. Cruiset starter i Palma de Mallorca og går innom Menorca, Sardinia, Salerno på 

Amalfikysten, havnebyen Genova og St Tropez. 

 
For informasjon og høyoppløselige bilder, ta kontakt med:  
Towe Varland, PR-ansvarlig i MSC Cruises Scandinavia, tlf: +46 8 510 00 516, e-post: 
towe.varland@msccruises.se   
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Service som inngår i Fly & Cruise-pakken: 

 

Trygghetsforsikring: Fly & Cruise omfattes av pakkereiseloven. 

Dette innebærer at ved forsinkede fly tar MSC Cruises hånd om 

deg og sørger for at du kommer ombord. Hvis det blir nødvendig 

med hotellovernatting eller erstatningsfly så vil MSC Cruises ordne 

dette. 

Fly og transfer: Fly og transfer mellom flyplassen og skipet er 

inkludert i prisen.  

Assistanse på flyplassen: På flyplassen vil vårt personale være 

til stede og hjelpe deg med eventuelle spørsmål og vise deg veien 

til transferbussen som går direkte til havnen. 

Telefonsupport: En telefonsupport er tilgjengelig om du skulle 

ha spørsmål i løpet av reisen.  

Bortkommet bagasje: Hvis bagasjen skulle komme bort i løpet 

av flyreisen, vil du få hjelp ombord på skipet. Bagasjen vil 

transporteres direkte til lugaren din. 

Priseksempel på Fly & Cruise 
 Østre Middelhavet med MSC Divina 

fra 7.090 kr  
 Vestre Middelhavet med MSC 

Sinfonia. Ny destinasjon St Tropez. 
Fra 6.780 kr.  

 Vestre Middelhavet med det nyeste 
skipet MSC Preziosa som vil 
sjøsettes i mars 2013. Fra 7.760 kr.  

 
 
Priseksempel omfatter:  
1 uke Fly & Cruise, Middelhavet  
1 person (voksen)  
Del i innvendig lugar  
Helpensjon og drikkepakke 
Avreise: mars - oktober 
Avreise fra: Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger 


