
 
   

MSC Cruises er et av Europas største cruiserederier med hovedkontor i Napoli, Italia. I Norden selges cruisene via forhandlere. 

MSC Cruises har en av de mest moderne flåter i verden med de tolv skipene 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 

seiler i Middelhavet, Karibien, Nord-Europa, Atlanterhavet, Sør- og Nord-Amerika, Sør-Afrika og Rødehavet. I mars 2012 øker 

flåten ytterligere i omfang med det nyeste tilskuddet, MSC Preziosa. 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, verdens nest største selskap innen containerfrakt. Eiere er 

den italienske familien Aponte. Besøk www.msccruises.no 
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Dra på cruise direkte fra Oslo med MSC Cruises  

Norske cruisepassasjerer trenger ikke lenger å fly til København for å nyte en cruiseferie med MSC 

Cruises. Fra og med våren 2013 har cruiseskipet MSC Opera avgang fra Oslo havn. 

I mai og juni 2013 kan passasjerene gå om bord på MSC Opera i Oslo og besøke Stavanger og Flåm, vakre 

Amsterdam i Nederland og engelske Southampton. Cruiset varer i sju dager og er All Inclusive, noe som 

innebærer at måltider og ubegrenset med drikkevarer som øl, vin, vann, leskedrikker og cocktailer inngår. 

– Vi er alene om å tilby cruise med påstigingshavn i Oslo og vi vet at det er stor interesse for cruise i 

Norge. Derfor er det veldig hyggelig å kunne presentere denne nyheten for våre norske reisende, sier 

Claes Tamm, Nordensjef i MSC Cruises. 

Om bord i MSC Opera kan du nyte alt det skipet har å by på. Ta en espresso i kaffebaren eller avkjøl deg med 

en håndlaget italiensk iskrem i isbaren. På dagtid kan du utfordre barna på minigolfbanen eller i en TV-

spillturnering, ta en spinningøkt eller få en spabehandling. Om kvelden kan du nyte en sjurettersmiddag før du 

avrunder dagen med en forestilling i Teatro dell’Opera. 

 

Fakta om MSC Opera fra Oslo: 

Cruiserute:  

Oslo – Southampton – 

Amsterdam – Flåm – Stavanger – 

Oslo 

 

Avreiser:  

mai–juni 2013 

 

Priseksempel:  

NOK 6 500 

 

I prisen inngår:  

7-netters cruise, helpensjon (alle 

måltider og ubegrenset med 

drikkevarer), all underholdning, 

de fleste aktiviteter og avgifter 

 
 

 
 
 
For mer informasjon og høyoppløste bilder, kontakt Towe Varland, PR-ansvarlig på MSC Cruises 
Scandinavia Tlf: +46 8 510 00 516, e-post: towe.varland@msccruises.se  

 


