
 
    
 

MSC Cruises er et av Europas største cruiserederier med hovedkontor i Napoli, Italia. I Norden selges cruisene via forhandlere. 

MSC Cruises har en av de mest moderne flåter i verden med de tolv skipene MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Splendida, MSC 

Fantasia, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Armonia, MSC Lirica og MSC Melody som 

seiler i Middelhavet, Karibien, Nord-Europa, Atlanterhavet, Sør- og Nord-Amerika, Sør-Afrika og Rødehavet. I mars 2012 øker 

flåten ytterligere i omfang med det nyeste tilskuddet, MSC Preziosa. MSC Cruises er miljøsertifisert i henhold til ISO 1400 og er 

det eneste rederiet som er blitt tildelt 6 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 samarbeider med UNICEF i et felles prosjekt som har som mål å gi utsatte barn i Brasil en utdanning av høy 

kvalitet. MSC Cruises inngår i samme konsern som MSC Cargo, verdens nest største selskap innen containerfrakt. Eiere er den 

italienske familien Aponte. Besøk www.msccruises.no  
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Cruise mellom severdighetene i Rødehavet i vinter 

Besøk Luxor, Kongenes dal, Sfinxen og pyramidene, Dødehavet, Wadi Rum, Petra, Sinaifjellet og 

Jerusalem på en og samme reise. Vinterens store cruisenyhet hos MSC Cruises er sjudagerscruise i 

Rødehavet til Egypt, Jordan og Israel.  

- Dette er en nyhet for alle historieinteresserte reisende som vil se noen av verdens mest fantastiske 

severdigheter i ferien og samtidig nyte komforten om bord på MSC Armonia, sier Claes Tamm, nordisk 

sjef for MSC Cruises i Skandinavia. Ingen andre rederier tilbyr ferdige pakker med både cruise og fly til 

Rødehavet fra så vel Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, så der er vi helt unike.  

Cruiset begynner i badeparadiset Sharm el Sheikh og første stopp er den egyptiske byen Safaga der man kan 

besøke Luxor og Kongenes dal med de gamle faraoenes gravplass og tempel. Deretter seiler skipet videre til 

Eilat i Israel der man får mulighet til å besøke Jerusalem eller bade i Dødehavets vektløse vann som sies å 

være bra for helsen. Fra Aqaba i Jordan som er neste stopp på cruiset, kan man bli med på utflukter til den 

vakre Wadi Rum-ørkenen med sine fantastiske steinformationer og røde ørkensand eller besøke den magiske 

rosafargede klippebyen Petra. Før skipet vender tilbake til Sharm el Sheikh blir det et stopp i Sokhna i Egypt 

der man kan ta en utflukt til et av verdens sju underverk, pyramidene i Kairo. 

MSC Armonia seiler hver lørdag fra Sharm el Sheikh fra november til mars og cruiset kan kombineres med fly 

og er dermed et prisgunstig alternativ til charter. I prisen som i skrivende stund er fra 9120 kroner per person, 

inngår fly fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til Sharm el Sheikh, transfer til og fra skipet, All inclusive 

drikkevarepakke og 7-dagerscruise med helpensjon med underholdning og aktiviteter om bord. 

 
 
For mer informasjon og høyoppløste bilder, 
kontakt Towe Varland, PR-ansvarlig på MSC 
Cruises Scandinavia Tlf: +46 8 510 00 516, e-
post: towe.varland@msccruises.se   

Om cruiset i Rødehavet  
Priser for fly og 7-dagerscruise fra 9120 kroner per 
person 
Avreisesteder: Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger 
Vær: middeltemperaturer på 22–28 grader. 
Vann: rundt 20–23 grader.  
Land: Egypt, Jordan, Israel 
Severdigheter: Luxor, Kongenes dal, Sfinxen og 
pyramidene, Dødehavet, Wadi Rum, Petra, 
Sinaifjellet, Jerusalem. 
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