
MSC Cruises relancerer Tusind-og-en-nats-krydstogt
Efter et års ophold genoptager MSC Cruises krydstogter til De Forenede Arabiske Emirater og Oman. Rejserne omfatter alt fra
ultramoderne byer til delfinsafari og ørkenudflugter.

Der er en voksende nysgerrighed efter regionen med alle dens variationer af oaser og ørkenlandskaber, myldrene souk’er og futuristiske
storbyer, siger Åsa Elmcrona, markedschef hos MSC Cruises.

Fra og med d. 23. november til d. 29. marts krydser skibet MSC Lirica i en uge imellem Abu Dhabi, Khor al Fakkan, Muscat og Khasab inden
skibet igen vender tilbage til påstigningshavnen i Dubai for en sidste overnatning.

Under rejsen arrangeres blandt andet udflugter som Jeepsafari i Abu Dhabi, ørkensafari i Khor al Fakkan med besøg i en oase, delfin- og
hvalsafari i Muscat, udflugter til Khasabs fjorde og fiskerbyer samt besøg på Dubais kunstige palmeø Jumeirah.

Rejserne til De Forenede Arabiske Emirater og Oman sælges både som pakkerejser hvor fly, transfer, krydstogt og hotelovernatning i Dubai er
inkluderet, såkaldt Fly & Cruise, samt som separate krydstogter. Pris fra kr 4.590 pr. pers.

Totalt arrangeres 18 afrejser

Krydstogtsrute – De Forenede Arabiske Emirater & Oman:
Dag 1: Dubai
Dag 2: Abu Dhabi
Dag 3: Till havs
Dag 4: Khor al Fakkan
Dag 5: Muscat
Dag 6: Khasab
Dag 7/8: Dubai

MSC Lirica:
MSC Lirica har totalt 13 dæk og 780 kahytter. På skibet findes blandt andet flere resturanter, barer og caféer, et poolområde og to boblepools
samt spa. Skibet tilbyder også teater, casino, bibliotek, løbebane og disco.

Mere information om krydstogterne:
http://www.msccruises.dk/dk_da/Krydstogter/De-Forenede-Arabiske-Emirater/Overview.aspx
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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 elve fartøjer: MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC
Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia og MSC Lirica, 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


