
	  
	  

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier, markedsledende i Middelhavet, Sydafrika og Brasilien. MSC Cruises har en 
af de mest moderna flåder i verden med de tolv skibe 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 sejler i Middelhavet, Caribien, 
Nordeuropa, Atlanten, Syd- og Nordamerika, Sydafrika og De Forenede Arabiske Emirater. MSC Cruises er miljøcertificeret efter ISO 
1400 standarden, og som en anerkendelse af det høje kvalitetsstyrings- og miljøbeskyttelsesniveau har rederiet modtaget prisen ”7 
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 har siden 2009 samarbejdet med UNICEF, i et 
fælles projekt, der sigter på at give udsatte børn i Brasilien en uddannelse af høj kvalitet. Samarbejdet blev fornyet i 2014, i et 
projekt i at støtte UNICEFs indsats for at bekæmpe sult og underernæring hos børn i udviklingslande og i forskellige nødsituationer. 
MSC Cruises indgår i samme koncern som MSC Cargo, et af verdens største container-rederier. Krydstogterne sælges i Norden 
gennem forhandlere. Ejerne er den italienske familie Aponte. Besøg www.msccruises.dk 
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MSC Cruises lancerer LEGO-krydstogter 
 
Andelen af børnefamilier, som rejser på krydstogt, stiger hos MSC Cruises. Nu 
indledes et langsigtet og sjovt samarbejde med LEGO Group. Samarbejdet betyder 
blandt andet specialdesignede legeområder, temadage med LEGO og maskotten 
LEGO Sailor. 
 

– Lego opmuntrer til kreative lege for alle aldre og passer derfor perfekt ind i det 
allerede store udbud af familieaktiviteter ombord, siger Claes Tamm, administrerende 
direktør i MSC Cruises i Skandinavien.  
 

Samarbejde mellem MSC Cruises og LEGO Group omfatter 
alt fra specialdesignede legeområder, underholdning, 
ubegrænset antal legoklodser, en legevæg af LEGO, digitale 
spil til salg af LEGO-produkter og et særligt udviklet LEGO-
skib til MSC Cruises. 
 
Maskotten LEGO Sailor kommer at husere ombord på MSC 
Cruises’ skib for at underholde krydstogtsgæsterne og 
deltage i børneklubaktiviteter. 

 
På hvert krydstogt dedikeres en dag til sjove LEGO-aktiviteter, tilpasset forskellige 
alderstrin. Familiekonkurrencer, hvor forældre og børn sammen bygger med LEGO, 
byggekonkurrencer på tid og test af de seneste LEGO-spil på Play Station, Wii og X-Box, er 
nogle af aktiviteterne på agendaen. For de alleryngste krydstogtsgæster er der 
byggeudfordringer med LEGO DUPLO. Ved dagens afslutning får alle deltagere et 
byggemesterdiplom af maskotten LEGO Sailor. 
 
Den 19. november bliver skibet MSC Armonia genindviet efter en større ombygning, hvor 
skibet, både er blevet renoveret og forlænget med 24 meter. Skibet bliver det første til at 
indføre specialdesignede børneklubområder af LEGO ombord. 
Alle LEGO-aktiviteter indgår i krydstogterne uden ekstra afgift. 
 
Video om LEGO-aktiviteterne på MSC Cruises: 
https://www.youtube.com/watch?v=CqjFSuSQFXQ&feature=youtu.be  
 
Fore mere information og billeder, kontakt: 
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavien: +46 (0) 8 510 00 516, +46 
(0)70491 02 28 emma.reigans@msccruises.se 
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