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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 starter byggingen 
av neste generasjons skip 
 
MSC Cruises har satt i gang byggingen av det første skipet i neste generasjons Vista-
klasse. Under en seremoni ved STX-verftet i Frankrike ble det avslørt at det nye 
skipet vil få navnet MSC Meraviglia. Det første Vista-skipet er en del av MSC Cruises' 
omfattende plan om å doble kapasiteten med opptil syv nye skip innen 2022. 
Allerede i juni 2015 er det ventet at de første cruisene med MSC Meraviglia vil kunne 
bestilles.  
 
"MSC Meraviglia er det største og mest innovative cruiseskipet som noensinne har blitt bygget 
av et europeisk cruiserederi", sa MSC Cruises' styreformann, Pierfrancesco Vago, under den 
tradisjonelle stålseremonien.  
 
I stålseremonien blir det første stålet kuttet ut og dette markerer starten på byggingen av et 
nytt skip. MSC Meraviglia og andre skip i Vista-klassen vil være preget av høyteknologiske 
løsninger og inspirerende design, blant annet mer åpne områder og en innendørspromenade 
som strekker seg over tre dekk. En 480 kvadratmeter stor LED-skjerm kommer til å utgjøre 
taket til innendørspromenaden, som en digital himmel som skaper ulike atmosfærer. Skipet 
får også spesialutformede familielugarer, sport- og rekreasjonsområde med tilstøtende 
badeland, en storslagen teatersal og lounger med panoramautsikt. Den eksklusive MSC Yacht 
Club utvides med etasjesuiter, en privat lounge og restaurant.  
 
Det banebrytende skipet skal leveres mai 2017 og kommer til å ha plass til 5700 gjester. 
Utformingen gjør det mulig for henne å komme inn i de fleste av verdens cruisehavner og 
dermed tilby et bredt utvalg av destinasjoner. Den første sommeren vil hun seile i det vestlige 
Middelhavet, og allerede i juni 2015 forventer man at cruisene skal være klare for bestilling.  
 
MSC Meraviglia er det første av to identiske skip i Vista-klassen som skal bygges ved STX-
verftet. Det andre skipet er planlagt levert i 2019, og det er opsjon på ytterligere to skip. 
 
 
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 
 
Pressebilder: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/msc-cruises/image/list 
 
 


