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Pressemeddelelse 11. december 2012  

 

Pakkerejsen Fly & Cruise populærere end nogensinde 

MSC Cruises har i længere tid oplevet en stigning i pakkerejserne Fly & Cruise, der både giver 

tryghed og bekvemmelighed på ferien. At rejse med Fly & Cruise er populært særligt hos 

børnefamilier og midaldrende par. 

 

Ifølge MSC Cruises er efterspørgslen på pakkerejserne Fly & Cruise en opadgående trend. De rejsende sætter 

pris på trygheden og at det meste allerede indgår i pakken, så det er enkelt at booke. 

 

– Fly & Cruise har samme fordele og service som charterferier, hvilket gør rejsen både smidig og 

bekymringsfri i form af assistance i lufthavnen, transfer direkte til destinationen og at mistet bagage 

levereres til kahytten, siger Claes Tamm, administrerende direktør i MSC Cruises i Skandinavien. 

 

I pakken indgår også en tryghedsforsikring. Rejsegarantien indebærer, at MSC Cruises har ansvar for at 

rejsende kommer med krydstogtskibet på trods af forsinkelser ved fly eller andre problemer, der kan opstå ved 

udrejsen. Foruden fordele som bekvemmelighed og tryghed kan det også blive billigere at booke Fly & Cruise, 

end hvis man selv skulle booke transfer og fly. 

 

– Vi har høje forventninger til bookingperioden, der begynder nu. Vores seneste nyhed, Fly & Cruise til 

Det røde Hav, har været et populært rejsemål gennem hele efteråret. Med Fly & Cruise vil vi have, at 

vores krydstogtspassagerer allerede ved starten af rejsen skal kunne koble af og læne sig tillbage for 

at efterlade alt det praktiske derhjemme, siger Claes Tamm, adm. direktør i MSC Cruises i 

Skandinavien.  

Til næste år vil MSC Cruises tilbyde flere Fly & Cruise-rejser end nogensinde tidligere på grund af den stigende 

efterspørgsel på pakkerejser. Der er mange spændende nyheder, som præsenteres inden 2013-sæsonen, 

blandt andet et krydstogt i det vestlige Middelhav. Krydstogtet starter i Palma på Mallorca og besøger Menorca, 

Sardinien, Salerno på Amalfikysten, havnebyen Genova og St Tropez. 

 
For information og billeder i høj opløsning, kontakt:  
Towe Varland, PR-ansvarlig i MSC Cruises Scandinavia, tel: +46 85 10 00 516, email: 
towe.varland@msccruises.se   
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Service der indgår i Fly & Cruise-pakken: 

 

Tryghedsforsikring: Fly & Cruise går under pakkerejseloven, 

den indebærer, at ved forsinkelser af fly tager MSC Cruises 

hånd om dig og sørger for at du kommer om bord. Kræver det 

hotelovernatning eller erstatningsfly ordner MSC Cruises også 

dette. 

Fly og transfer: Fly og transfer mellem lufthavnen og skibet 

indgår i prisen.  

Assistance i lufthavnen: I lufthavnen er der personale på 

plads til at hjælpe med spørgsmål og vise vej til transferen, 

som går direkte til havnen. 

Telefonsupport: Der kan ringes til en telefonsupport, hvis 

der skulle opstå spørgsmål under rejsen.  

Mistet bagage: Om din bagage skulle blive væk under 

flyveturen, får du hjælp om bord på skibet. Bagagen 

tilbageleveres direkte til din kahyt. 

 

 

 

 

Priseksempel på Fly & Cruise 
 Det østlige Middelhav med MSC Divina 

fra 6.580 kr 

 Det vestlige Middelhav med MSC 
Sinfonia. Ny destination St Tropez. Fra 
6.350 kr.  

 Det vestlige Middelhav med det nyeste 
skib MSC Preziosa som invies i marts 
2013. Fra 6.500 kr.  

 
 
Priseksempel indeholder:  
1 uge Fly & Cruise, Middelhavet  
1 person (voksen)  
Del i indersidekahyt  
Helpension med drikkevarepakke 
Afgange: marts-oktober 
Lufthavne : Kastrup, København 
  


