
MSC Cruises vinternyhed – krydstogter fra Cuba
MSC Cruises store vinternyhed er krydstogter fra Cuba hvor rejsen begynder med to overnatninger i hovedstaden Havana
ombord på det nyrenoverede skib MSC Opera. På en uges krydstogt besøger man både  Jamaica, Caymanøerne og Mexico.

Skibet  MSC Opera foretager totalt 16 én uges krydstogter fra Cuba i løbet af vintersæsonen 2015-2016 med start i hovedstaden Havana.
Gæsterne starter turen med at tilbringe to nætter i Havana så der er tid til at udforske byen med sin fantastiske arkitektur, historie og
vibrerende mambo og salsa rytmer.

Fra Havana går krydstogtet derefter til Montego Bay på Jamaica, videre til George Town Cayman Islands og Cozumel i Mexico og er
afslutningsvis tilbage i Havana på ottende dagen.

– Vi har de senere år mærket en større og større interesse for krydstogter i vest, og er derfor glade for at kunne udvide vores udbud af
krydstogter i Caribien med udgangspunkt i  en så spændende destination som Cuba, siger Claes Tamm, Direktør for MSC Cruises i
Skandinavien.

Det første krydstogt fra Cuba afgår tirsdag 22. december. Prisen for en uges krydstogt inklusiv helpension starter ved kr 3 569 pr. person i
indvendig kahyt.

Fore mere information og billeder, kontakt:
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavien: + 46 (0) 8 510 00 516, +46 (0) 70-491 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


