
	  
	  

MSC Cruises er et av Europas største cruiserederi, markedsledende i Middelhavet, Sør-Afrika og Brasil. MSC Cruises har en av de 
mest moderne flåtene i verden med de tolv skipene MSC Preziosa, 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 De forente arabiske emirater. MSC Cruises er miljøsertifisert i henhold 
til ISO 1400 og er det eneste rederiet som er blitt tildelt "7 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 har siden 2009 samarbeidet med UNICEF i et felles prosjekt som har som mål å gi utsatte barn i 
Brasil en utdanning av høy kvalitet. Samarbeidet ble fornyet 2014 i et prosjekt som støtter UNICEFS innsatser mot sult og 
underernæring hos barn i utviklingsland og i ulike nødssituasjoner. MSC Cruises inngår i samme konsern som MSC Cargo, et av 
verdens største selskaper for containerfrakt. Cruisene selges i Norden gjennom direktesalg og forhandlere. Eiere er den italienske 
familien Aponte. Besøk www.msccruises.no	  
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MSC Cruises lanserer LEGO-cruise 
 
Andelen barnefamilier som reiser på cruise med MSC Cruises er stigende. Nå 
innledes et langsiktig og lekent samarbeid med LEGO Group. Samarbeidet omfatter 
blant annet spesialutformede lekeområder, temadager med LEGO og maskoten 
LEGO Sailor. 
 

– Lego oppmuntrer til kreativ lek for alle aldersgrupper og passer derfor perfekt inn i det 
allerede brede utvalget av familieaktiviteter ombord, sier Claes Tamm, nordisk sjef i MSC 
Cruises.  
 

Samarbeidet mellom MSC Cruises og LEGO Group omfatter alt 
fra spesialutformede lekeområder, underholdning, ubegrenset 
med legoklosser, en lekevegg av Lego, og digitale spill, til salg 
av LEGO-produkter og et spesialkonstruert legoskip for MSC 
Cruises. 
 
Maskoten LEGO Sailor vil være ombord på MSC Cruises' skip 
for å underholde cruisegjestene og delta i 
barneklubbaktiviteter. 

På hvert cruise dedikeres en dag til morsomme legoaktiviteter tilpasset forskjellige 
aldersgrupper. Familiekonkurranser der foreldre og barn bygger lego sammen, 
byggekonkurranser på tid, og test av de nyeste LEGO-spillene på PlayStation, Wii og Xbox, 
er noen av aktivitetene på planen. For de aller yngste cruisefarerne finnes det 
byggekonkurranser med LEGO DUPLO. På slutten av dagen får alle deltakerne et 
byggemesterdiplom av maskoten LEGO Sailor. 
 

19. november gjeninnvies skipet MSC Armonia etter en større ombygging der skipet i tillegg 
til oppussing også har blitt forlenget med 24 meter. Skipet vil være det første til å 
introdusere spesialutformede barneklubbområder med LEGO ombord. 
Alle LEGO-aktivitetene er inkludert i cruiset uten ekstra kostnad. 
 
Video om LEGO-aktivitetene på MSC Cruises: 
https://www.youtube.com/watch?v=CqjFSuSQFXQ&feature=youtu.be  
 
For mer informasjon og bilder, kontakt: 
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavia: +46 851 000 516, +46 704 910 228 
emma.reigans@msccruises.se 
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