
Zomer 2022 - MSC Bellissima
Inschepings- en ontschepingsprocedures

in Barcelona en Tarragona
Als u inscheept in Barcelona of Tarragona, vindt u hier alle informatie die u nodig hebt om uw vakantie 
vlot te laten beginnen.

INSCHEPING IN BARCELONA + ONTSCHEPING IN TARRAGONA

INSCHEPING

De inschepingsprocedure blijft zoals gebruikelijk in de cruiseterminal van Barcelona.
• Gasten die met de auto naar Barcelona komen, kunnen een parkeerplaats bijboeken (tegen betaling).
• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" pakket geboekt hebben, kunnen genieten van een transfer van de 

luchthaven van Barcelona naar de cruiseterminal in Barcelona als onderdeel van hun pakket.
• Gasten die naar Barcelona vliegen zonder "MSC Fly and Cruise" pakket kunnen een transfer naar de Barcelona 

Cruise Terminal bijboeken (tegen betaling).

ONTSCHEPING
• Alle ontschepende gasten in Tarragona worden met een gratis transfer naar het Barcelona World Trade Center 

Norte gebracht, tenzij anders gevraagd tijdens het verblijf aan boord.
• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" geboekt hebben, kunnen genieten van een transfer naar de luchthaven van 

Barcelona als onderdeel van hun pakket.



Boek nu bij uw reisagent Bezoek msccruises.be

INSCHEPING IN TARRAGONA + ONTSCHEPING IN BARCELONA

INSCHEPING
• Alle gasten kunnen kiezen uit: 

(1) direct aan te komen in de cruisehaven Tarragona (adres: Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona, Spanje).  
(2) aan te komen in het Barcelona World Trade Center Norte en een gratis bustransfer te nemen naar de 
cruisehaven van Tarragona. 
Bustransfers naar de cruisehaven van Tarragona zullen ongeveer elk uur tussen 09.00 en 14.00 uur 
plaatsvinden. Voor deze gratis transfers is geen voorafgaande registratie vereist.

• Belangrijke opmerking: In verband met de inschepingstijd in de cruisehaven van Tarragona die in de 
E-tickets van de gasten staat vermeld, moeten alle gasten hun gratis bustransfer van het Barcelona World 
Trade Center Norte ten minste 2 uur voor hun geplande inschepingstijd nemen.

• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" geboekt hebben, krijgen een transfer van de luchthaven van Barcelona 
naar de cruisehaven van Tarragona als onderdeel van hun pakket.

ONTSCHEPING
• Alle gasten die naar de cruisehaven van Tarragona willen terugkeren, krijgen na bevestiging aan boord een 

gratis transfer aangeboden. 
• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" pakket geboekt hebben, krijgen een transfer naar de luchthaven van 

Barcelona als onderdeel van hun pakket.

INSCHEPING IN TARRAGONA + ONTSCHEPING IN TARRAGONA

INSCHEPING
• Alle gasten kunnen kiezen uit: 

(1) Direct aan te komen in de cruisehaven van Tarragona (adres: Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona, Spanje).                
(2) aan te komen in het Barcelona World Trade Center Norte en een gratis bustransfer te nemen naar de 
cruishaven van Tarragona. 
Bustransfers naar de cruisehaven van Tarragona zullen ongeveer elk uur tussen 09.00 en 14.00 uur 
plaatsvinden. Voor deze gratis transfers is geen voorafgaande registratie vereist.

• Belangrijke opmerking: In verband met de inschepingstijd in de cruisehaven van Tarragona die in de 
E-tickets van de gasten staat vermeld, moeten alle gasten hun gratis bustransfer van het Barcelona World 
Trade Center Norte ten minste 2 uur voor hun geplande inschepingstijd nemen.

• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" pakket geboekt hebben, worden van de luchthaven van Barcelona naar 
de cruiseterminal van Tarragona gebracht.

ONTSCHEPING
• Alle ontschepende gasten in Tarragona worden met een gratis transfer naar het Barcelona World Trade 

Center Norte gebracht, tenzij anders gevraagd tijdens het verblijf aan boord.
• Gasten die een "MSC Fly & Cruise" pakket geboekt hebben, kunnen genieten van een transfer naar de 

luchthaven van Barcelona als onderdeel van hun pakket.

INSCHEPING IN BARCELONA + ONTSCHEPING IN BARCELONA

INSCHEPING | ONTSCHEPING

De inschepings- en ontschepingsprocedures blijven dezelfde als gebruikelijk in de 
cruiseterminal van Barcelona.


