
 
    

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier med hovedkontor i Napoli. Krydstogterne sælges i Norden gennem 

forhandlere. MSC Cruises har den mest moderne flåde i verden med tolv fartøjer: MSC Divina, 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 Det Røde Hav. I marts 2013 
udvides flåden endnu engang, med vores nye stolthed ; MSC Preziosa. 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 
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Tag på familiekrydstogt i Caribien eller Middelhavet til jul 

Generationskrydstogtet vokser og stadig flere vælger at fejre højtider som jul og nytår på et 

krydstogt sammen med børn og børnebørn. For at tilgodese de yngste gæsters behov har MSC Cruises 

lanceret et middagskoncept for børnefamilier. Derudover kan MSC Cruises nu også tilbyde en større 

kahytkategori for familier, der tager på familiekrydstogt.  

Super Family Cabin som findes på MSC Divina og MSC Preziosa har to 3-sengskahytter med balkon og fælles 

indgang. Det er et perfekt alternativ til familier, som tager på generationskrydstogt og familier med flere end to 

børn eller for familier som rejser med sine bedsteforældre. Børn under 18 år som deler kahyt med to fuldt 

betalende voksne betaler aldrig mere end 1400 kr. for krydstogtet.  

En anden nyhed for børnefamilier er MSC Happy Dinners, som giver børnene mulighed for at få hovedretten, 

samtidig med at forældrene spiser deres forret. Efter maden hentes børnene af MSC Kids Club-personalet for at 

lege, mens de voksne i ro og mag kan afslutte middagen. For de børn som ønsker det, kan man også spise 

sammen med nyfundne venner og personalet fra børneklubben ved særlige børneborde. Både MSC Happy 

Dinners og Fun Time Dinner findes på samtlige MSC-fartøjer for børn fra 3 til 11 år og koster ikke ekstra. 

– Når børnene har det godt, har forældrene det også. Derfor har vi valgt at satse på vores nye 

børnekoncepter, som passer perfekt, hvis man vil på krydstogt med hele familien, hvilket er blevet mere 

og mere populært, siger Claes Tamm, nordisk chef i MSC Cruises. 

Der findes rigelig med børneaktiviteter om bord som basket, 

minigolf, Nintendo Wii-turneringer, teenagedisco og børnepool. 

Udbuddet varierer fra skib til skib, men de større fartøjer har 

et større udbud som 4D-biograf, formel1-simulator og bowling. 

Der findes også et specielt program for børn mellem 10 og 36 

måneder. Sammen med forældrene kan de små lege, tegne, 

male og deltage i aktiviteter sammen med en legeleder fra 

MSC Cruises. 

- Der er altid stor efterspørgsel på vores krydstogter 

omkring jul og nytår, men vi har endnu pladser 

tilbage, siger Claes Tamm. 

 
For information og højopløslige billeder, kontakt Towe 
Varland, PR-ansvarlig på MSC Cruises Scandinavia  
Tlf: +46 8 510 00 516, e-mail: towe.varland@msccruises.se  
  

Tips til jule- og nyårskrydstogter med 
familien 
 MSC Splendida sejler fra Barcelona til 

Tunesien, Palermo, Civitavecchia, Genoa 
og Marseille med afrejse 24. og 31. 
december. Priser fra 3.000 kroner.  

 
 MSC Cruises nyeste fartøj MSC Divina 

sejler i 11 nætter fra Malaga til 
Marokko, De Canariske Øer og Madeira. 
Afgår den 17. december.  
Pris fra 4.500 kroner.  

 
 Med MSC Poesia kan du opleve 

Caribiens tropiske klima og hvide 
sandstrande. Sejler fra Fort Lauderdale i 
USA den 21. og 28. december. 7 nætter 
fra 4.500 kroner. 
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