
 
    
 

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier med hovedkontor i Napoli. Krydstogterne sælges i Norden gennem 

forhandlere. MSC Cruises har den mest moderne flåde i verden med tolv fartøjer: 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 sejler i Middelhavet, Caribien, Nordeuropa, Atlanten, Syd- og Nordamerika, Sydafrika og Røde Hav. I marts 2013 øges 

flådens omfang endnu en gang med vores nyeste tilskud, MSC Preziosa. MSC Cruises er miljøcertificeret efter ISO 1400 

standarden, og som en anerkendelse af det høje kvalitetsstyrings- og miljøbeskyttelsesniveau har rederiet modtaget prisen ”6 

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 samarbejder med UNICEF i et fælles projekt, 

som bidrager til at give udsatte børn i Brasilien en uddannelse af høj kvalitet. MSC Cruises indgår i samme koncern som MSC 

Cargo, et af verdens største container-rederier. Ejerne er den italienske familie Aponte. Besøg www.msccruises.dk  

Pressemeddelelse 22. august 2012 

Tag på krydstogt mellem seværdighederne i Det Røde Hav 

Besøg Luxor, Kongernes dal, sfinksen og pyramiderne, Det Døde Hav, Wadi Rum, Petra, Sinaibjerget 

og Jerusalem på en og samme rejse. Vinterens store krydstogtnyhed hos MSC Cruises er 

syvdageskrydstogter i Det Røde Hav med afstikkere i land i Egypten, Jordan og Israel.  

- Dette krydstogt er en nyhed til alle historieinteresserede, som ønsker at opleve nogle af verdens mest 

fantastiske seværdigheder på ferien og samtidig nyde komforten om bord på MSC Armonia, siger Claes 

Tamm, nordisk chef hos MSC Cruises i Skandinavien. Intet andet rederi tilbyder færdige pakkerejser, 

der omfatter både krydstogt og flyrejse til Det Røde Hav, så på dette område er vi helt unikke.  

Krydstogtet starter i badeparadiset Sharm el Sheikh, og første stop er den egyptiske by Safaga, hvorfra man 

kan besøge Luxor og Kongernes Dal med de gamle faraoers gravpladser og templer. Skibet sejler derefter 

videre til Eilat i Israel med mulighed for at besøge Jerusalem eller bade i Det Døde Hav, hvis ekstremt 

saltholdige vand efter sigende er godt for helbredet. Fra Aqaba i Jordan, som er næste stop på krydstogtet, kan 

man følge med på udflugter til den smukke Wadi Rum-ørken med de fantastiske stenformationer og det røde 

ørkensand eller aflægge et besøg i den magiske rosafarvede klippeby Petra. Inden skibet vender tilbage til 

Sharm el Sheikh, gør vi ophold i Sokhna i Egypten, hvorfra man kan tage på en udflugt til et af verdens syv 

underværker, pyramiderne i Kairo. 

Fra november til marts afsejler MSC Armonia fra Sharm el Sheikh hver lørdag, og krydstogtet kan kombineres 

med flyrejse og udgør dermed et prisbilligt alternativ til charter. I prisen, som i skrivende stund er fra 7.180 

kroner pr. person, indgår fly fra Kastrup til Sharm el Sheikh, transfer til og fra skibet samt et 7-dages krydstogt 

med helpension samt underholdning og aktiviteter om bord. 

 
 
For yderligere information og højopløste 
billeder, kontakt Towe Varland, PR-ansvarlig på 
MSC Cruises Scandinavia Tlf: +46 8 510 00 516, 
e-mail: towe.varland@msccruises.se   

 

Om krydstogter i Det Røde Hav  
Priser for fly og 7-dages krydstogt fra 7.180 kroner 
pr. person 
Afrejsesteder: Kastrup, København 
Vejr: middeltemperatur på 22-28 grader. 
Vand: omkring 20-23 grader.  
Lande: Egypten, Jordan, Israel 
Seværdigheder: Luxor, Kongernes dal, sfinksen 
og pyramiderne, Det Døde Hav, Wadi Rum, Petra, 
Sinaibjerget, Jerusalem. 
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