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Med det nye flagskib MSC Divina befæster MSC Cruises 
sin position i Middelhavet. 

 
MSC Cruises' nye skib, MSC Divina, blev ved en storslået ceremoni i Marseille i 
Frankrig den 26. maj døbt af den italienske filmstjerne Sophia Loren.  
 
– Nogle af nyhederne om bord på MSC Divina er flere kahytter og nyt design af 
poolområder, soldæk og restauranter samt en specialdesignet kahyt i MSC Yacht Club. 
Desuden er der nye behandlinger i MSC Aurea Spa, siger Claes Tamm, Nordisk chef hos 
MSC Cruises. 
 
MSC Divina er MSC Cruises' tolvte skib, det tredje flagskib i Fantasia-klassen, som er de 
største og mest moderne skibe i flåden. Ved MSC Divinas dåbsceremoni i Marseille blev 
snoren klippet over af den italienske filmlegende Sophia Loren, som også er gudmor til 
MSC Cruises' flåde. Aftenen bød på musik, underholdning og gallamiddag med temaet 
"Med with passion", hvilket er symbolsk for MSC Cruises' lange erfaring fra og passion for 
Middelhavet. MSC Divina vil sejle 7-nætters krydstogter fra Venedig i sommeren og 
efteråret 2012. 
 
Nyheder om bord 
MSC Divina har cirka et hundred flere kahytter end søsterskibene MSC Fantasia og 
MSC Splendida. I skibets eksklusive MSC Yacht Club kan gæsterne checke ind i 
Sophia Lorens egen kahyt. Den er blevet designet til og af den italienske filmstjerne. 
Blandt andet har en nøjagtig kopi af Ms. Lorens eget toiletbord fået sin plads i kahytten. 
 
The Garden Pool på dæk 15 er en infinity-pool, så gæsterne kan nyde den fantastiske 
havudsigt. På dæk 16 er der et nyt soldæk med to spa-bade i stedet for søsterskibenes 
Sports Center.  
 
Restauranter og barer 
Afhængigt af humør og smag er der flere valgmuligheder for middag om bord. La Cantina 
di Bacco er en vinbar og et pizzeria, hvor der serveres ægte italienske pizzaer, som 
repræsenterer de forskellige regioner i Italien. 
 
To sjove nyheder om bord, måske først og fremmest for børnene, er MSC Divinas Nutella 
corner, hvor der serveres crêpes fyldt med hasselnøddecreme, samt Happy Puppy ice 
crystal-drikkevarestand til dem, der ønsker en kølende pause fra solen.  
 
Aktiviteter, underholdning og spa 
Ud over fire pooler og 12 jacuzzier er der basketbane, volleyballbane, tennisbane, shuffle 
board samt en 235 meter lang joggingbane til dem, der vil motionere i ferien. 4D-
biografen og Formel 1-simulatoren er kendte højdepunkter fra Fantasia-klassens skibe, 
og i teateret om bord, der rummer 1.600 tilskuere, er der syv forskellige shows at vælge 
imellem. 
 
MSC Aurea Spa tilbyder flere forskellige behandlinger, Thermal Suite Area med tyrkisk 
bad og sauna, spa-pools og en spa-bar, kombineret med et fitnesscenter, som er blevet 
indrettet med et nyt spinninglokale. Her tilbydes gruppetræning i form af yoga, pilates og 
aerobics eller træningsmaskiner til dem, der vil træne på egen hånd. MSC Divina er 



 
 

endvidere blevet udstyret med flådens første barbersalon. Her kan man få barbering, 
klipning og ansigtsbehandlinger på traditionelt vis. 
 
Til de mindste børn har man bygget et farveglad og fantasifuldt legeområde i smølfe-
tema (I Puffi) med små svampehuse med rutsjebane fra taget og naturligvis alle 
børnenes yndlingssmølfer. Til de lidt større børn er der Xbox, Kinetic og Nintendo Wii 
med et udvalg af spil, man kan leje. Hver eneste MSC Yacht Club-kahyt er udstyret med 
et Nintendo Wii og Wii Sport med et tilhørende bredt udvalg af spil.  
 
 
Priseksempel MSC Divina sommeren/efteråret 2012: 
7-nætters krydstogt inklusive helpension, underholdning, de fleste aktiviteter og 
skatter fra 5 180 kr. pr. person. 
 
Prisen gælder for delt indvendig kahyt med afrejse på udvalgte datoer i juni, september 
eller oktober 2012. 
Krydstogtsrute: Venedig, Bari, Katakolon, Izmir, Istanbul, til søs, Dubrovnik, Venedig 
 

 
 
 
 
Download højopløste krydstogtsbilleder på www.mscpressarea.com 
 
For yderligere information kontakt Claes Tamm, nordisk chef hos MSC Cruises  
Tlf.: +46 86 67 21 20 eller +46 707 90 00 69, e-mail: claes.tamm@msccruises.se  
 
 
 
MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier med hovedkontor i Nepal. Krydstogterne sælges i 
Norden gennem forhandlere. MSC Cruises har den mest moderne flåde i verden med elleve fartøjer: MSC 
Magnifica, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, 
MSC Armonia, MSC Lirica og MSC Melody som sejler i Middelhavet, Caribien, Nordeuropa, Atlanten, Syd- og 
Nordamerika, Sydafrika og Røde Hav. MSC Cruises er miljøcertificeret efter ISO 1400 standarden, og som en 
anerkendelse af det høje kvalitetsstyrings- og miljøbeskyttelsesniveau har rederiet modtaget prisen ”6 Golden 
Pearls” fra Bureau Veritas. MSC Cruises har desuden opnået certificering efter ISO 9001 og ISO 2200 for 
kvaliteten og fødevaresikkerheden i alle aspekter af catering, både til lands og vands. Rederiet samarbejder 
med UNICEF i et fælles projekt som bidrager til at give udsatte børn i Brasilien en uddannelse af høj kvalitet. 
MSC Cruises indgår i samme koncern som MSC Cargo, et af verdens største container-rederier. Ejerne er den 
italienske familie Aponte. Besøg www.msccruises.dk. 
 

Faktarude MSC Divina: 
 
Antal passagerer: 4.363 

Antal kahytter: 1.751, heraf 

97 suiter, 1.125 kahytter med balkon, 

124 kahytter med vindue og 

405 indvendige kahytter. 

Antal dæk: 18, heraf 13 til passagerer 

Faciliteter: 7 restauranter, 

25 elevatorer, 20 barer og lounger, 

4 pooler, 12 jacuzzier, bowlingbane, 

kasino, MSC Aurea Spa, MSC Yacht 

Club m.m.  

 

 


