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Kryssning från Barcelona till Stockholm med MSC Poesia 

4 – 19 maj, 2023 

 

 

 

Runt varje hörn finns en ny tapasbar 

Det finns många anledningar till att resa till Barcelona! I Barcelona njuter man 

av livets goda stunder i allt man gör – oavsett om det är att köpa en 

färskpressad juice på matmarknaden La Boqueria eller väljer att gå vilse i de 

gamla gränderna i Barri Gòtic eller El Born. 

 

Innan vi påbörjar kryssning har vi därför valt att inkludera en natt på hotell i 

Barcelona så att du ska få möjlighet att insupa atmosfären i denna 

sydeuropeiska metropol. Kanske ett glas cava, även kallad Spaniens 

champagne på shoppinggatan La Rambla faller i smaken? 

http://www.gocruising.se/
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Flyg – Utresa 3 maj, 2023 
Linköping – Barcelona 
 
Transfer från flygplatsen till hotellet boende 2 nätter inkl frukost 
 
Flyg – Utresa 4 maj, 2023 
Stockholm, Köpenhamn och Umeå – Barcelona 
 
Transfer från flygplatsen till hotellet, boende 1 natt inkl frukost 
 

15 dagars kryssning med MSC Poesia  

5 – 19 maj 2023  

05-maj Barcelona  17:00 

06-maj Till havs   

07-maj Till havs   

08-maj La Coruna/Santiago de Compostela 10:00 19:00 

09-maj Till havs   

10-maj Southampton/London 07:00 19:00 

11-maj Till havs   

12-maj Till havs   

13-maj Warnemunde/Berlin 08:00 17:00 

14-maj Gdynia/Gdansk-Danzig 10:00 19:00 

15-maj Klaipeda, Litauen 09:00 18:00 

16-maj Riga 09:00 17:00 

17-maj Tallinn 10:00 20:00 

18-maj Helsingfors 07:00 17:00 

19-maj Stockholm, Frihamnen 08:00  

   

 

Hemkomst – 19 maj, 2023 

Fartyget lägger till i Frihamnen i Stockholm under morgonen 

    

Exempelbild på hur en balkong hytt kan se ut. 

 

PRIS från   24 695:- per person del i insides hytt Bella (ospecificerad) 

  25 795:- per person del i insides hytt Fantastica 

  26 195:- per person del i utsides hytt Bella (ospec, kan ha skymd sikt) 

  26 595:- per person del i  utsides hytt Fantastica 

 28 195:- per person del i  balkonghytt Bella (ospecificerad) 

                                 31 095:- per person del i  balkonghytt Fantastica 

 

 

 

http://www.gocruising.se/
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Priset inkluderar; 

» Flygresa till Barcelona från Stockholm, Linköping, Umeå och Köpenhamn  

» Transfer från flygplats till hotell 

» 1 natt på hotell i Barcelona inkl frukost* 

» Kryssning 14 nätter i vald hyttkategori 

» Helpension fr om middag den 5 maj t.o.m. frukost den 19 maj 

» Dricks till hytt- och serveringspersonal ombord 

» Underhållning och shower ombord 

» Aktiviteter och gym ombord 

» Hamnavgifter och skatter 

» Svensk färdledare från Go Cruising  

*Resenärer som reser från Linköping bor 2 nätter på hotell i Barcelona 

Dryckespaket  

– Easy – 4.620:- 

- Easy Plus – 6.300:- 

 

Övriga tillval: 

– Avbeställningsskydd 

– Reseförsäkring 

Bra att veta 

Måltider i specialrestauranger mot extra kostnad, betalas ombord. 

En extra serviceavgift på 15 % läggs automatiskt till vid alla inköp i barer samt på spa-

tjänster som inte förbokats och betalats innan kryssningen. 
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MSC Poesia 
Passagerare: 3013 

Besättning: 1039 

Längd: 293,8 m 

Tonnage: 92 409 

Byggår: 2008, renoverad 2018 

Registreringsland: Italien 

 

MSC Poesia är ett innovativt kryssningsfartyg med en elegant stil som förenar 

traditionellt hantverk och kreativ design. När du kliver ombord kommer du in i en 

värld av raffinerad komfort. Oavsett om din kryssning är en familjesemester, en lyxig 

belöning eller en romantisk tillflykt är MSC Poesia ett fartyg som erbjuder en verkligt 

inspirerande kryssningsupplevelse. 

Här finns fantastiska anläggningar såsom 3 pooler, 4 bubbelpooler och en gigantisk 

filmskärm vid poolen. På MSC Poesia finns många ljuvliga platser där man kan koppla 

av och varva ner. Ta en tur till det spektakulära vattenfallet i foajén, trädgården Zen 

Garden, den äkta japanska sushibaren Japanese Sushi eller varför inte det lyxiga 

wellnesscentret MSC Aurea Spa med ångrum, bastu och himmelsk massage som gör 

gott för kropp och själ. 

För vem? 

Fartygets breda utbud av restauranger, aktiviteter och underhållning passar utmärkt 

för de flesta. 

Exempelbilder på hur hytterna kan se ut: 
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