
	  

 
Pressemelding 28. mai 2012 

DET NYINNVIEDE CRUISESKIPET MSC DIVINA PÅ  
JOMFRUTUR I MIDDELHAVET 

 

 
 
Den 26. mai ble MSC Cruises’ nye flaggskip MSC Divina innviet i Marseille, Frankrike og 
nå seiler hun til Venezia på sin jomfrutur. Denne sommeren og høsten går MSC Divina i 
cruisefart blant Middelhavets perler. 
 
MSC Divina er det tolvte skipet i MSC Cruises-flåten, det tredje flaggskipet i Fantasia-klassen som 
er de største og mest moderne skipene i flåten. 
 
MSC Divinas første tur fra Venezia har vært fullbooket lenge. 
– Vi ser en stor interesse blant nordmenn for det østlige Middelhavet og fremfor alt for nye skip. 
Hele 65 % av det totale salget i Norden for MSC Divina kommer fra norske kunder, sier Claes 
Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises.  
 

Fra 2. juni til 3. november 2012 har MSC Divina et 
fullpakket program med 22 8-dagers-/7-netterscruise. 
Med avreise hver lørdag fra Venezia kommer MSC 
Divina til å utforske det østlige Middelhavet med 
opphold i Bari, Italia, Katakolon, Hellas, Izmir og 
Istanbul, Tyrkia og Dubrovnik, Kroatia. 
 
Les mer om cruisenes Middelhavsdestinasjoner. 
 
 

 

Romantiske Italia 

Det er lett å bli sanseløst forelsket i Venezia. Byens kanaler, broer, palasser, kirker og fargerike, 
trange gater ånder av romantikk. I Venezia er det tid til flere forskjellige utflukter inklusive et 
besøk på Markusplassen og Palazzo Ducale – et av de viktigste gotiske palassene i Venezia. Det 
blir også tid til å oppleve byen på egen hånd, både ved ankomst og på slutten av cruiset.  



	  

Bari i Sør-Italia er et utmerket sted for en dags avkobling på stranden. Byen byr også på historisk 
sightseeing med sin berømte kirke Saint Nicholas og den fantastiske utsikten over det 
normanniske slottet. Litt lengre inne i Murge-regionen kan man besøke den sjarmerende og 
UNESCO-beskyttede landsbyen Alberobello med sine Trulli-steinhus med konformede tak. Eller 
utforske de fascinerende Sassi-grottene, som var bebodd fra den neolittiske tiden helt frem til 
1952, i den nærliggende byen Matera. 
 
Opplev de første olympiske lekene i Hellas 

Fiskerlandsbyen Katakolon på det greske fastlandet kan skryte av fantastiske strender, men er 
fremfor alt hjemstedet til den antikke byen Olympia – de olympiske lekers fødested. På dette 
enestående arkeologiske stedet finnes ruinene av Zevs’ tempel, gymnasiet, hippodromen og 
stadion som var bygd for å romme opptil 40 000 tilskuere. 
 
Besøk livlige basarer og den Blå moskeen i Tyrkia 

Palmekantade promenader pryder den glitrende bukten ved Izmir i Tyrkia, en av de eldste 
bosetningene ved Middelhavet. Byen ligger dessuten bare en kort biltur fra den antikke greske 
byen Efesos, som er et av de mest betydningsfulle arkeologiske funnstedene i verden. 

Praktfulle Istanbul i Tyrkia er verdens femte største by og den eneste metropolen som ligger på to 
kontinenter og har vært historisk hovedstad i fire imperier. Her tilbyr vi en rekke spennende 
kulturelle utflukter, blant annet til den berømte Blå moskeen og Topkapipalasset. Alle 
shoppingentusiaster kommer dessuten til å være i sitt rette element, spesielt på byens fargerike 
Gran Bazaar. 
 
Nyt folkemusikk og fruktplukking i Kroatia 

Den vakre byen Dubrovnik i Kroatia står på UNESCOs verdensarvliste og er et populært feriested 
med den kjente middelalderhavnen som er omgitt av en stor mur. Byen har mye å by på for 
besøkende. Velg mellom historiske byvandringer og turer til havs. Solbad og snorkling. Eller besøk 
en gård med fruktplukking, tradisjonell dalmatisk folkemusikk og dans og matsmaking. 

 
Priseksempel MSC Divina sommeren og høsten 2012: 

7-netterscruise inklusive helpensjon, fra 5 640 kr per person. 
Prisen gjelder del i innvendig lugar for utvalgte datoer i juni, september eller oktober 2012. 
 
Last ned høyoppløste cruisebilder på www.mscpressarea.com 
 
For mer informasjon, kontakt Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises  
Tlf.: +46 86 67 21 20 eller +46 707 90 00 69, e-post: claes.tamm@msccruises.se  
 
MSC Cruises er et av Europas største cruiserederier med hovedkontor i Napoli, Italia. I Norden selges cruisene 
via forhandlere. MSC Cruises har den mest moderne flåten i verden med de elleve skipene MSC Magnifica, MSC 
Splendida, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia, 
MSC Lirica og MSC Melody som seiler i Middelhavet, Karibia, Nord-Europa, Atlanterhavet, Sør- og Nord-
Amerika, Sør-Afrika og Rødehavet. I mai 2012 innvies et nytt skip, MSC Divina. MSC Cruises er miljøsertifisert i 
henhold til ISO 1400 og er det eneste rederiet som er blitt tildelt 6 Golden Pearls fra Bureau Veritas for høy 
standard innenfor miljø, helse og sikkerhet. MSC Cruises er også sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 2200 
for kvalitet og sikkerhet i forbindelse med håndtering av matvarer. Rederiet samarbeider med UNICEF i et 
felles prosjekt som har som mål å gi utsatte barn i Brasil en utdanning av høy kvalitet. MSC Cruises inngår i 
samme konsern som MSC Cargo, et av verdens største selskaper for containerfrakt. Eiere er den italienske 
familien Aponte. www.msccruises.no 


