
 
    

MSC Cruises er et av Europas største cruiserederier med hovedkontor i Napoli, Italia. MSC Cruises har en av de mest moderne flåtene i verden med de elleve 
skipene MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia og MSC 
Lirica som seiler i Middelhavet, Karibia, Nord-Europa, Atlanterhavet, Sør- og Nord-Amerika, Sør-Afrika og Rødehavet. I mars 2013 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, et av verdens største selskaper for containerfrakt. Eiere er den italienske 
familien Aponte. Besøk www.msccruises.no 
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Cruiseboom for MSC Cruises – økning på 20 prosent 

 
Stadig flere nordmenn velger å reise på cruise. Hittil i år har salget økt med over 20 prosent hos MSC Cruises, et av 

verdens ledende cruiserederier. Pakken som inkluderer både fly og cruise, den såkalte Fly & Cruise, topper salget og 

øker raskest. For å møte den voksende interessen for cruise, lanseres Nice som ny påstigninghavn og antallet plasser om 

bord økes. 

Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises, trekker frem gunstige valutaforhold og kaldt vær som de viktigste årsakene til 

salgsfremgangen. Det faktum at stadig flere oppdager fordelene med cruise som ferieform er en annen: - Å reise på cruise 

er som å bo på et flytende hotell. Man våkner opp på nye spennende steder hver morgen, uten kjedelig transport og 

tidkrevende pakking. 

2013 har startet positivt for MSC Cruises, med en salgsvekst på over 20 prosent. Medieoppslag om svakere konjunkturer 

synes så langt ikke å påvirke bookingnivået. - I motsetning til det mange tror, er cruise et av de mest prisgunstige 

feriealternativene og det kommer oss til gode i økonomisk urolige tider, sier Claes Tamm. - At det meste er inkludert i 

cruisets totalpris gir en trygghet for reisende som ønsker kontroll over feriebudsjettet. 

Mest etterspurt denne våren og sommeren er cruise i det vestre Middelhavet med stopp som Barcelona, Roma, Mallorca 

og Sicilia. For å møte salgsøkningen har MSC også lagt ut flere plasser på eksisterende cruise for norske reisende. Blant 

sommerens favoritter finner man det splitter nye skipet MSC Preziosa som legger ut på sitt første cruise fra Barcelona den 

29. mars.  

I tillegg til utvalget av fasiliteter og aktiviteter ombord, skipets standard og anløpsbyer, er avreisebyen avgjørende for 

valget til mange cruiseturister. MSC Cruises legger derfor til den lille pittoreske byen Villefranche, kun 30 minutter fra Nice 

flyplass, som ny påstigningshavn for MSC Orchestra fra og med 4. april. 

Siden det går direktefly til Nice fra mange byer, for eksempel Oslo, Bergen og 

Trondheim, blir MSC Orchestra nå mer tilgjengelig for norske reisende som følge av 

den nye påstigningshavnen. - Nå kan nordmenn ta seg direkte til cruiset i 

Middelhavet uten mellomlandinger og ekstra overnattinger på veien, noe som sparer 

både tid og penger, sier Claes Tamm. 

 

For informasjon og høyoppløselige bilder, ta kontakt med:  

Towe Varland, PR-ansvarlig i MSC Cruises Scandinavia 

tlf: +46 8 510 00 516, e-post: towe.varland@msccruises.se 

eller besøk vårt presserom: http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/msc-cruises 

Mest populære 
cruisedestinasjoner 
sommeren 2013: 
 
1. Istanbul, Tyrkia 
2. Barcelona, Spania 
3. Roma, Italia 
4. Venezia, Italia 
5. Dubrovnik, Kroatia 
 
 


