
	  
	   	  

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 Förenade Arabemiraten. I mars 2013 utökades 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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Rusning efter kryssningar i vinter 
 
Allt fler resenärer väljer att resa på kryssning. Hos MSC Cruises, ett av världens 
ledande kryssningsrederier, överstiger hittills antalet bokningar förra årets 
vinterförsäljning med 31 procent. Karibien och Kanarieöarna toppar 
försäljningen. 
 
På MSC Cruises ser man det gynnsamma ekonomiska läget, det ökade intresset för att 
kombinera flera resmål under samma resa och allt förmånligare paketpris som de 
viktigaste förklaringarna till att försäljningskurvorna pekar uppåt. 
- Att det mesta är inkluderat i priset lockar framför allt bland prismedvetna barnfamiljer 
som vill ha full koll på semesterplånboken, säger Åsa Elmcrona, marknadschef på MSC 
Cruises. 
 
Den positiva försäljningskurvan gör att MSC Cruises lägger till två nya kryssningar till 
Kanarieöarna samt relanserar Förenade Arabemiraten och Oman i årets vinterprogram. 
 
De populäraste kryssningarna i vinter går till Karibien och Kanarieöarna. Trenden 
västerut är tydlig och MSC Cruises sätter i år in ett större fartyg i Karibien som dessutom 
för första gången stannar i regionen över sommaren 
 
Över jul och nyår är intresset för att kryssa som störst. Trots en rekordstor ökning förra 
året fortsätter ökningen även i år. Hittills i år har MSC Cruises bokat in 24 procent fler 
resenärer än under samma försäljningsperiod förra året. 
- Klämdagseffekten från förra året håller i sig och många vill dra nytta av att kunna resa 
bort utan att använda så många semesterdagar, säger Åsa Elmcrona. 
 
En tydlig trend i år är att allt fler resenärer bokar paket med både flyg, transfer och 
kryssning, så kallad Fly & Cruise. Allt fler väljer dessutom att boka till dryckespaket och 
utflykter i förväg.  

För ytterligare information, kontakta: 
Emma Reigans, PR-ansvarig, MSC Cruises : tel : 08-510 00 516, mob : 070-491 02 28 
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