
	  
	  
	  

Presseinformation: 2015-01-23 

 

Superkrydstogt – 22 destinationer på samme 
rejse med MSC Cruises nye Grand Tours 
MSC Cruises nye krydstogtkoncept, MSC Grand Tours, er en kombination af to 
eller flere krydstogtruter i Middelhavet, som varer mellem 14 og 24 nætter. Det 
giver mulighed for at udforske op til 22 nye destinationer på en og samme rejse 
med op til 4 ugers afslapning, eventyr, nye steder og kulturer. 

Krydstogterne kan kombineres som 14, 21 eller 28 nætter i både det østlige og vestlige 
Middelhav. Rejsen inkluderer eventuel bustransfer mellem skibene, bagageopbevaring, 
op til tre udvalgte udflugter samt prioriteret check-in og vaskeservice med rabat på 
skibet, det hele for at gøre ferien så nem og bekvem som muligt.  

-‐ Dette er en enestående mulighed for at udforske flere af Middelhavets perler på en 
nem og fleksibel måde ved eksempelvis at kombinere to krydstogter i det østlige og 
vestlige Middelhav, siger Claes Tamm, administrerende direktør for MSC Cruises i 
Skandinavien. 

MSC Cruises oplever en stigende interesse for længere og mere omfattende krydstogter. 
MSC Grand Tours giver den rejsende en fleksibel mulighed for at forlænge sin rejse og 
opleve endnu flere destinationer i Middelhavet, en perfekt kombination af sol, badning og 
storbyferie. 

 

Eksempel på MSC Grand Tours 

14 nætter, 13 forskellige destinationer, østlige og vestlige Middelhav: 

Krydstogt 1, MSC Poesia: 

Venedig – Bari – Katakolon – Izmir - 
Istanbul - Dubrovnik - Venedig.  

Bustransfer fra Venedig til Genova med 
prioriteret check-in på MSC Preziosa. 

Krydstogt 2, MSC Preziosa: 

Genova - Civitavecchia (Rom) – Palermo - 
La Goulette – Palma – Valencia - Marseille - Genova. 

Pris fra 9.550 kr./person for krydstogt 14 nætter i indvendig kahyt, helpension og 2 
udvalgte udflugter. 



	  
	  
	  

 

28 nætter, 22 forskellige destinationer, østlige og vestlige Middelhav: 

Krydstogt 1, MSC Magnifica:  

Venedig – Bari – Katakolon – Izmir - 
Istanbul - Dubrovnik - Venedig. 

Krydstogt 2, MSC Musica:  

Venedig – Bari – Katakolon – Santorini – 
Piræus – Korfu – Kotor – Venedig 

Bustransfer fra Venedig til Genova med 
prioriteret check-in på næste skib. 

Krydstogt 3, MSC Fantasia:  

Genova – Napoli – Messina – Valletta - La Goulette – Barcelona – Marseille – Genova 

Bustransfer fra Venedig til La Spezia med prioriteret check-in på MSC Preziosa. 

Krydstogt 4, MSC Divina: 

La Spezia – Cannes - Palma de Mallorca – Barcelona – Napoli – Civitavecchia 

Pris fra 19.100 kr./person for krydstogt 28 nætter i indvendig kahyt, helpension og 3 
udvalgte udflugter. 

 

For mere information og billeder, kontakt: 
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavien: +46 (0) 8-510 00 516, 070-491 
02 28 emma.reigans@msccruises.se 

 

Pressebilleder: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/msc-cruises/image/list	  

 

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 


