
MSC Cruises 

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier, markedsledende i Middelhavet, Sydafrika og Brasilien. Krydstogterne sælges i 

Norden gennem forhandlere. 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 
 

Cirque du Soleil 

Cirque du Soleil startede som en gruppe med 20 gadekunstnere i 1984, og er i dag en stor Québec-baseret organisation, der tilbyder 

kunstnerisk underholdning i absolut topkvalitet. Virksomheden har næsten 4.000 medarbejdere, heraf 1.300 kunstnere, fra over 50 

lande. Cirque du Soleil har underholdt flere end 155 millioner gæster i over 300 byer og 40 lande på seks kontinenter.   

 

 

MSC Cruises præsenterer et enestående 

samarbejde med Cirque du Soleil 

MSC Cruises præsenterer et enestående samarbejde med Cirque du 

Soleil Fra sommeren 2017 bliver skibet i næste generation, MSC 

Meraviglia, det første krydstogtsskib med en specialindrettet 

Entertainment Lounge, der er designet i samarbejde med Cirque du 

Soleil, for at skabe en enestående oplevelse til havs.  

Dette langsigtede samarbejde bliver udvidet til MSC Meraviglias tre søsterskibe, 

der blive søsat i 2019, 2020 og 2022. Seks aftener om ugen vil Cirque du Soleils 

fantastiske artister præsentere to unikke shows, eksklusivt sammensat til MSC 

Cruises med et publikum på ca. 500 gæster pr. show.  

Denne magiske underholdning vil finde sted i den specialbyggede 1.000 M2 store 

lounge i agterenden af skibet, hvor gæsterne kan nyde middagen eller cocktails, 

men de ser den spektakulære show.  

Krydstogter på skibet MSC Meraviglia, som har premiere i Middelhavet i juni 

2017, kan allerede bestilles nu. Skibet vil sejle i det vestlige Middelhav fra og 

med juni 2017 med hjemmehavne i Genua, Marseille og Barcelona.  

For mere information og billeder, kontakt: 

Mari Multamäki, PR-ansvarlig, MSC Cruises Skandinavien: +46 (0) 8 510 00 516, 

mari.multamaki@msccruises.se 
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