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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 
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Maratonkrydstogt over Atlanten med 
MSC Cruises 
 
I november arrangerer MSC Cruises et 21-dages krydstogt over Atlanten med 
stop i Frankrig, England, Portugal, De Kanariske Øer, Brasilien og Argentina. På 
Tenerife kan de hurtige løbere snøre løbeskoene og deltage i det prestigefyldte 
Tenerife Marathon. 
 
– Det omfattende krydstogt kombinerer spændende rejsemål på begge sider af Atlanten 
med afslapning og aktiviteter for den sundhedsbevidste gæst, siger Åsa Elmcrona, 
marketingchef i MSC Cruises. 
 
Skibet MSC Magnifica afsejler fra Hamborg i Tyskland den 8. november for at krydse over 
Atlanten i 21 dage. Ved stoppet den 16. november i Santa Cruz de la Tenerife kan 
sportstrænede gæster vælge at deltage i Tenerife Marathon, med start blot et stenkast 
fra skibet. Ud over det klassiske maratonløb for de mest dedikerede løbere, arrangeres 
også et halvmaraton langs kysten og et byløb på otte kilometer. For de gæster, der 
vælger at lade løbeskoene blive ombord, byder Santa Cruz de la Tenerife på mange 
oplevelser, på egen hånd eller på arrangerede udflugter.  
 
Ombord på MSC Magnifica er der desuden glimrende muligheder for at lade op før 
Teneriffa Marathon. I det moderne motionscenter med panoramaudsigt er der personlige 
trænere, som hjælper med at maksimere formen før løbet. Hvis afslapning er den bedste 
måde at lade op på, er der masser af tid til fred og ro ved en af skibets swimmingpools 
eller i spaafdelingen.  
 
Efter stoppet på Tenerife styrer MSC Magnifica mod Sydamerika og Brasiliens 
palmeklædte strande på den anden side af Atlanten. Krydstogtets slutdestination, Buenos 
Aires i Argentina, nås efter i alt 21 dage til søs.  
 
 
Fakta om krydstogtet: 
Krydstogtet gennemføres 8.-28. november med MSC Magnifica og omfatter i alt 21 
overnatninger. Priser  fra 10 499 kroner/person inklusive helpension, drikkevarer til 
måltiderne, underholdning og aktiviteter ombord samt tre udvalgte udflugter. 
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Krydstogtsrute: 
8/11 Hamborg, Tyskland 
10/11 Le Havre, Frankrig 
11/11 Southampton, Storbritannien 
14/11 Lissabon, Portugal 
16/11 Santa Cruz, Tenerife 
22/11 Recife, Brasilien 
23/11 Salvador, Brasilien 
25/11 Rio de Janeiro, Brasilien 
28/11 Buenos Aires, Argentina 
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