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Maratoncruise over Atlanteren med MSC
Cruises
I november arrangerer MSC Cruises et 21-dagers cruise over Atlanteren med
stopp i Frankrike, England, Portugal, Kanariøyene, Brasil og Argentina. På
Tenerife kan de sprekeste snøre på seg løpeskoene og delta i det prestisjetunge
Tenerife Marathon.
- Det omfattende cruiset kombinerer spennende destinasjoner på begge sider av
Atlanterhavet med avkobling og aktiviteter for den helsebevisste reisende, sier Åsa
Elmcrona, markedssjef i MSC Cruises.
Skipet MSC Magnifica forlater Hamburg i Tyskland 8. november for å seile over
Atlanteren på 21 dager. Under stoppet i Santa Cruz de Tenerife den 16. november, kan
de mest aktive velge å delta i Tenerife Marathon, som starter bare et steinkast fra skipet.
I tillegg til det klassiske maratonløpet for de mest ivrige løperne, organiseres det også et
halvmaraton langs kysten og et byløp på åtte kilometer. For de reisende som velger å la
joggeskoene ligge igjen ombord, har Santa Cruz de Tenerife mye å utforske, enten på
egen hånd eller gjennom organiserte utflukter.
Ombord på skipet MSC Magnifica har man alt man trenger for å lade opp til Tenerife
Marathon. På det moderne treningsstudioet med panoramautsikt er det personlige
trenere som hjelper deg å makse formen innen løpet. Dersom avkobling er den beste
oppladningen, har man rikelig med tid til fred og ro ved et av bassengene eller på
spaavdelingen.
Etter stoppet på Tenerife, vender MSC Magnifica kursen mot Sør-Amerika og Brasils
palmestrender på andre siden av Atlanterhavet. Cruisets endedestinasjon Buenos Aires i
Argentina nås etter totalt 21 dager til havs.
Fakta om cruiset:
Cruiset varer fra 8/11 til 28/11 med MSC Magnifica og består av totalt 20 overnattinger.
Pris fra 10 599 kroner/person inkludert helpensjon, drikke til måltidene, underholdning
og aktiviteter ombord, samt tre utvalgte utflukter.

MSC Cruises er et av Europas største cruiserederier, markedsledende i Middelhavet, Sør-Afrika og Brasil. MSC Cruises har en av
de mest moderne flåtene i verden med de tolv skipene 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 seiler i
Middelhavet, Karibia, Nord-Europa, Atlanterhavet, Sør- og Nord-Amerika, Sør-Afrika og De forente arabiske emirater. MSC
Cruises er miljøsertifisert i henhold til ISO 1400 og er det eneste rederiet som er blitt tildelt 7 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 har siden 2009 samarbeidet med UNICEF i et felles
prosjekt som har til formål å gi utsatte barn i Brasil en utdannelse av høy kvalitet. Samarbeidet ble fornyet 2014 i et prosjekt
som støtter UNICEFS innsatser mot sult og underernæring hos barn i utviklingsland og i ulike nødssituasjoner. MSC Cruises
inngår i samme konsern som MSC Cargo, et av verdens største selskaper for containerfrakt. I Norden selges cruisene direkte og
via forhandlere. Eiere er den italienske familien Aponte. Besøk www.msccruises.no

Cruiserute:
8/11 Hamburg, Tyskland
10/11 Le Havre, Frankrike
11/11 Southampton, Storbritannia
14/11 Lisboa, Portugal
16/11 Santa Cruz, Tenerife
22/11 Recife, Brasil
23/11 Salvador, Brasil
25/11 Rio de Janeiro, Brasil
28/11 Buenos Aires, Argentina

	
  
	
  

	
  

For presseinformasjon, ta kontakt med:
Emma Reigans, presseansvarlig i MSC Cruises:
+46 704 910 228, emma.reigans@msccruises.se
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