
	  
	   	   	   	  

MSC Cruises är ett av Europas största kryssningsrederier med huvudkontor i Neapel. MSC Cruises har en av de mest moderna 
flottorna i världen med de elva fartygen MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC 
Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia och MSC Lirica som kryssar i Medelhavet, Karibien, 
Nordeuropa, Atlanten, Syd- och Nordamerika, Sydafrika och Röda havet. I mars 2013 utökas flottan ännu en gång med vårt 
nyaste tillskott, MSC Preziosa. MSC Cruises är miljöcertifierat enligt ISO 1400 och är det enda rederiet som belönats med 6 
Golden Pearls från Bureau Veritas för hög standard inom miljö, hälsa och säkerhet. MSC Cruises är även certifierat enligt ISO 
9001 och ISO 2200 för kvalitet och säkerhet i samband med livsmedelshantering. Rederiet samarbetar med UNICEF i ett 
gemensamt projekt som syftar till att ge utsatta barn i Brasilien en utbildning av hög kvalitet. MSC Cruises ingår i samma 
koncern som MSC Cargo, ett av världens största containerfraktföretag. Ägare är den italienska familjen Aponte. Besök 
www.msccruises.se	  
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Ny udflugt: 

Følg med bag kulisserne på 
ferieskibene 
MSC Cruises lancerer en ny udflugt som tager passagerne med bag kulisserne 
på krydstogtsskibene. Rundturen viser og giver indblik i skibenes komplekse 
logistik, sikkerhed og komfort.  
 
- Nu lukker vi op og lader passagererne følge med bag kulisserne til steder på skibet 
som ellers er helt lukkede for dem, siger Claes Tamm, Chef for MSC Cruises i Norden. 
 
Initiativet til skibsrundvisningerne kommer fra personalet som igennem årene har fået 
masser af forespørgsler fra nysgerrige passagerer som vil se hvordan man driver et stort 
krydstogtsskib. I betragtning af skibenes størrelse med flere tusinde passagerer, er de 
logistiske udforinger store. 

De guidede ture tager pasagererne med rundt back-stage til blandt andet skibets teater, 
vaskeri, køkken, MSC Yacht Club og lagre. Rundvisninger afslutes med en kulinarisk 
opvisning med smagsprøver i køkkenet. 

Rundvisningerne arrangeres i små grupper på skibene MSC Fantasia og MSC Musica. 
Sædvanligvis genemføres turen om morgenen på dage hvor skibene er ude på havet. 
Udflugterne tager ca. 2,5 timer og koster ca. 300 DKK/pers. De bestilles ombord på de 
respektive skibe. 
 
For yderligere information:                                                                                                  
Claes Tamm, Direktør, MSC Cruises i Norden: 08-6672120, claes.tamm@msccruises.se  
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