
	  
	   	  

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 elve fartøjer: 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 Det Røde Hav. I marts 2013 udvides flåden 
endnu engang, med vores nye stolthed ; 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 
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MSC Cruises i vinter: 

 

To Kanariske krydstogtsnyheder 
Interesset for De Kanariske Øer fortsætter med at stige. Inden vinteren 
lancerer MSC Cruises to nye ruter, med mulighed for at besøge op til fire 
kanariske øer samme uge. Besøgen på De Kanariske Øer kombineres med enten 
Madiera eller Marokko.  

Krydstogterne er en unik mulighed at opleve flere af de kanariske øer samme uge, noget 
der ellers er kompliceret og tidskrævende, siger Åsa Elmcrona, marketingchef på MSC 
Cruises. 

De nye ruter er MSC Cruises første større, strategiske satsning på De Kanariske Øer som 
krydstogtsdestination. Tidligere har kun enkelte stop stået på programmet. Satsningen 
på De Kanariske Øer er gjort for at møde den øgede efterspørgsel på rejser til De 
Kanariske Øer, efter at der er blevet trukket ned på rejserne til Egypten. 
 
MSC Cruises krydstogt begynder i Las Palmas på Gran Canaria og sker med skibet MSC 
Armonia, der skifter mellem to forskellige ruter hver anden uge. Det ene krydstogt 
kombinerer stop på fire kanariske øer med Madeira. Hver anden uge lægger skibet til i 
Casablanca og Agadir i Marokko, samt på tre kanariske øer.  

Krydstogterne tilbydes med direkte fly fra København og Billund med start den 9. 
november. Totalt planeres 18 afgange i vinter. I løbet af krydstogtet tilbydes en række 
udflugter ved hvert stop.  
 
Krydstogt 1: Gran Canaria, La Gomera, Madeira, La Palma, Teneriffa og Gran Canaria. 
Krydstogt 2: Gran Canaria, Casablanca/Marrakech, Agadir, Lanzarote, Teneriffa og 
Gran Canaria. 
Rejserne omfatter syv nætter på skibet, fly t/r, transfer og helpension fra 5990 kr/pers.  
 
Yderligere information om krydstogterne: 
http://www.msccruises.dk/dk_da/MSC/De-Kanariske-Oer-Nye-Rejseruter.aspx 	   
For yderligere information, kontakt: 
Emma Reigans, PR-ansvarlig, MSC Cruises, tel: +46 (0)8-510 00 516, mob: +46 (0)70-
491 02 28 
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