PROGRAM: JOMFRUSEILINGEN TIL MSC SEASCAPE

JOMFRUSEILINGEN MED MSC SEASCAPE
Dag 1

Avreise Oslo og ankomst Barcelona
Avreise Kl. 21:00
Man reiser fra Oslo på morgenen med direktefly til Barcelona!
Derfa tar man seg til havnen for innsjekk på MSC SEASCAPE for innsjekk. Etter innsjekk kan
man ta seg inn til byen og nyte Barcelona eller man kan slappe av ombord.

Dag 2

Valencia, Spania
Ankomst Kl 08:00
Avreise: Kl 18:00
Valencia er en vellykket harmoni av restene av sin fortid, som strekker seg tilbake til år 138
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f.Kr., og de mest innovative avantgardebygningene fra det nye årtusenet. Kontrasten
mellom det hypermoderne og det gamle er fascinerende.
Spanias tredje største by ble grunnlagt av romerne, okkupert av muslimer, og ble
gjenerobret av kristne i 1238. Valencias innflytelse vokste, og den ble en av de viktigste
middelhavsbyene på 1500-tallet.
Valencia byr på flotte strender, brede boulevarder med palmesus og er faktisk hjemsted for
spanjolenes nasjonalrett, paellaen. Kunst- og vitenskapsbyen har eksempler på arkitektur på
sitt mest futuristiske, og ikke gå glipp av konserthuset Palau de la Música, en symbolsk
bygning med en enorm glasskuppel som går parallelt med Turia-parken.
I gamlebyen finner du katedralen med det gotiske klokketårnet, kjent av lokalbefolkningen
som El Miguelete. Det populære og sjarmerende distriktet El Carmen er en labyrint av
mauriske gater med et gammelt badehus, hvor du kan finne noen av de beste
gastronomiske, skjulte perlene i byen.

Dag 3

Til sjøs
Denne dagen tilbringer vi til sjøs, så nå kan du virkelig nyte alt det flotte skipet har å by på.
Du velger om du vil ha frokost på den private balkongen din, fra buffeten eller i á-la-carte
restauranten.
Bruk gjerne også dagen til å finne ut av alle aktivitetene som tilbys om bord. Her skal det
godt gjøres å kjede seg! Men om du bare vil slappe av og hvile øynene på horisonten - eller
lese en god bok - er det selvsagt opp til deg.

Dag 4

Cadiz (Sevilla) Spania
Ankomst Kl. 08:00
Avreise Kl. 18:00
Havnebyen Cádiz ligger på en halvøy, omgitt av vann på nesten alle kanter. Det er en viktig
havneby, også historisk sett. Både fønikere, romere og maurere brukte havnen som igjen
fikk et oppsving etter Columbus' oppdagelse av Amerika. Cádiz ble også raidet av Sir Francis
Drake, men motsto et angrep fra Napoleons hær. Landets første grunnlov ble signert her i
1812. Den gamle delen av byen er unektelig sjarmerende, pastellfargede hus blandet med
mauriske tårn og spir.
De smale, labyrintiske gatene fører ut i vakre, små, åpne plazaer. Katedralens gylne kuppel
ruver høyt over hvite småhus. Ikke langt unna ligger området Jerez, det er her det
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produseres utsøkt sherry. Besøk bodegaer og destillerier for å lære mer om sherry. Du kan
også nyte sjømat eller besøke en av de mange vakre kirkene og museene.
En utflukt til Sevilla er også en mulighet – og en veldig god idé. Sevilla er fremdeles gyllen,
full av minner fra gullalderen og med noen av verdens lekreste barokkbygninger. Her
bugner det over av historiske severdigheter.
Sevilla er også romantiske, kronglete gater med fornemme palasser og hus som tydelige
vitnesbyrd på de spanske kjøpmennenes velstand. Det gamle jødiske kvarteret, Santa Cruz,
er også lekkert. Maleriske gater med blomsterfylte patioer og hyggelige torg med duftende
appelsintrær karakteriserer dette området.

Dag 5

Til sjøs
Nyt en stile dag til sjøs

Dag 7

Funchal Madeira, Portugal
Ankomst Kl. 08:00
Avreise Kl. 18:00
Denne øya er faktisk blitt kåret til verdens beste øy under World Travel Awards 2017, og
vant over blant annet Bali, Fiji, Hawaii, Maldivene og Seychellene. Det er ikke uten grunn at
Madeira blir kalt Atlanterhavets perle!
Madeira, som er en portugisisk øy, ligger nærmere Nord-Afrika enn Europa og byr på et
subtropisk klima med eksotiske blomster, tropiske frukter og et fantastisk landskap. Ifølge
magasinetVagabond er april den beste blomstringsmåneden.
I tillegg til å ha gitt verden Christianio Ronaldo, byr også Funchal på en av verdens mest
spektakulære havner, på lik linje med Rio De Janeiro.

Dag 7-11

Til sjøs
Noe av det mange setter pris på med transatlantiske seilinger er de mange dagene til sjøs!
Dette skipet har et enormt tilbud av aktiviteter, spisesteder, spa, treningssenter, teater og
annet snadder som får dagene til å fly om man er av den rastløse typen. Her er det MASSE å
oppleve!!!
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Utendørsområdet
Med sine 339 meter er MSC Seascape det lengste skipet i flåten og tilbyr 13 000 kvm
uteplass. Noen særegne designfunksjoner inkluderer Sukkens bro, en bro med glassgulv som
ligger på det unike utkikkspunktet på dekk 16, hele 22 meter over Infinity-bassenget bakerst
på skipet, fantastiske heiser med panoramautsikt, og kule promenader med glassgulv på hver
side av skipets strandpromenade.
Jungelpoolen
Selv om skipet er designet for varmere vær, er jungelbassenget utstyrt med et magrodom;
et glidende glasstak for å skape et innendørsbasseng om nødvendig. Dette populære
området har blitt utvidet og inkluderer nå et ekstra dekk over og rundt bassengområdet, og
gir nye plasser hvor gjestene kan sitte og slappe av. Dette ligger en kort spasertur fra den
nye bufféen på dekk 16, perfekt for familier som liker å tilbringe mye tid ved bassenget.
MSC Aurea Spa
Det overdådige MSC Aurea Spa på MSC Seascape tilbyr et stort utvalg av massasjer og
andre helse- og skjønnhetsbehandlinger for kropp og sinn. MSC Aurea Spa er et fristed for
avslapning og velvære, med komplette områder med varme og forskjellige temperaturer,
skjønnhetssalong, negle- og frisørsalong.
Vakkert designede underholdningsområder
MSC Seascape tilbyr alle slags rekreasjonsfasiliteter du kan ønske deg, fra det
høyteknologiske teateret, diskoteket og kasinoet til det interaktive fleretasjes badelandet
og opplevelsesstien, og det fargerike lekeområder for barn utarbeidet i samarbeid med
Chicco® må også nevnes.
Chora-teatret
Det fantastiske høyteknologiske teateret er det ideelle stedet å nyte spektakulære show i
Broadway-stil, med et mangfoldig program som tilbyr overbevisende underholdning hver
kveld under cruiset ditt.
Spennende opplevelser
Nyt forbedret interaktiv XD-kino, raftingsimulator, VR Maze og den virtuelle Formula Racersimulatoren hvor man kjemper mot motstanderen head-to-head i fantastiske løp.
Restauranter
Skipet tilbyr elleve spisesteder, tre hovedrestauranter, en dedikert Aurea restaurant, en
Yacht Club restaurant, buffé med 1169 seter og fem spesialrestauranter, inkludert Butcher's
Cut, Ocean Cay fiskerestaurant, HOLA! Tacos &Cantina, Kaito Teppanyaki og Sushi Bar.
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Barer og solsenger
Skipet har 20 forskjellige spesialbarer for alle anledninger fra dag til kveld, og tilbyr et bredt
utvalg av utendørsområder for å slappe av og nyte havutsikten; fra Sky-baren med fantastisk
utsikt over Sukkenes bro til cocktailbaren i Chef's Court og mye mer.

Dag 12-13

King`s Wharf, Bermuda
Ankomst dag 12. Kl 08:00
Avreise dag 13. Kl 15:00
Bermuda er en av Karibias mest fengslende øyer av mange grunner. Det er en natur-, matog historieelskers drøm som går i oppfyllelse. Opplev noen av Bermudas hundre år gamle
britiske koloniale landemerker, som Keep-festningen fra 1800-tallet ved havnens Royal
Naval Dockyard. I dag er det hjemmet til National Museum of Bermuda. Eller besøk Gibbs
Hill Lighthouse i Southampton, det eldste fyrtårnet i støpejern i verden og et flott sted å ta
panoramautsikt over Great Sound.
Ingen besøk til Bermuda er komplett uten en tur på en av de mange strendene. Snorkel Park
Beach og Black Bay Beach er fan-favoritter fordi de er så nær Royal Naval Dockyard. Men
hvis du ikke har noe imot å begi deg ut litt lenger på en scooter eller med skyttelbuss, bør du
definitivt besøke øyas ikoniske sørlige strender - som Horseshoe Bay Beach og Warwick
Long Bay. De er kjent for sine vakre, rosa sandstrander.

Dag 14

Til sjøs
Nyt en siste dag til sjøs og gjør alt du ikke har rukket over enda!

Dag 15

New York, USA
Ankomst dag 15. Kl. 06:00
New York er en av verdens mest populære byer. Et sydende hav av gule taxier, enorme
lysreklamer og yrende folkeliv. Gå gjennom gatene med bohemer, filmstjerner og wannabes.
I sikksakk mellom soulbarer, rå grafitti og sprø påfunn. Svimlende skylines, verdenskunst og
all verdens kulturer som nekter å bli satt i bås. New York har alt!
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New York kalles gjerne «The Big Apple» eller «byen som aldri sover». Og som vi alle vet,kjært
barn har mange navn. New York byr på en overflod av attraksjoner, liv og røre, godmat,
show og musikaler og uendelig med shopping.
New York City er en svært stor by, men er likevel enkel å manøvrere seg frem i. Ikke minst
gjelder det Manhattan. Manhattan består av avenyer som strekker seg sør–nord, og
kryssende gater (streets) som går i retning øst–vest. Alle avenyer og gater har nummer i
stedet for navn, dvs. at du enkelt kan telle deg til riktig gate eller riktig aveny.
Her har man en hel dag å oppleve denne byen når skipet ligger som hotel, før man går av
skipet dagen etter.

Dag 16

Avstingning og hjemreise til Norge
Da er man kommet til siste dag og det er på tide å begi seg hjemover.
Etter frokost sjekker man seg ut og tar seg til flyplassen for hjemreise til Norge.

Dag 17

Ankomst Norge på formiddagen
Flyet lander 08.15 i Oslo
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