
	  
	  

MSC Cruises er et af Europas største krydstogtsrederier, markedsledende i Middelhavet, Sydafrika og Brasilien. MSC Cruises har en af de mest moderna 
flåder i verden med de tolv skibe 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 sejler i Middelhavet, Caribien, Nordeuropa, Atlanten, Syd- og Nordamerika, Sydafrika og De 
Forenede Arabiske Emirater. MSC Cruises er miljøcertificeret efter ISO 1400 standarden, og som en anerkendelse af det høje kvalitetsstyrings- og 
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 uddannelse af høj kvalitet. Samarbejdet blev fornyet i 2014, i et projekt i at støtte 
UNICEFs indsats for at bekæmpe sult og underernæring hos børn i udviklingslande og i forskellige nødsituationer. MSC Cruises indgår i samme koncern 
som MSC Cargo, et af verdens største container-rederier. Krydstogterne sælges i Norden gennem forhandlere. Ejerne er den italienske familie Aponte. 
Besøg www.msccruises.dk 
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Krydstogter i Caribien en storsælger blandt 
vintertrætte danskere 
 
Interessen for at tage på krydstogt har aldrig været større. MSC Cruises vintersalg er hidtil 
steget med 82 procent i forhold til sidste års salgsrekord, og stadig flere danskere vælger at 
bestille deres drømmekrydstogt i den kolde del af året.  
 
− Interessen for at tage på krydstogt i vinter er enormt, frem for alt i Caribien, takket være gode 
flyforbindelser til Miami, og vores nyeste skib på destinationen, siger Claes Tamm, administrerende 
direktør i MSC Cruises i Skandinavien.  
 
Caribien og De Kanariske Øer i top 
Ifølge en tidligere undersøgelse, gennemført bl.a. blandt rejseinteresserede danskere, blev Caribien 
opgivet som det rejsemål, de fleste har som deres drømmekrydstogt. At stadig flere fører 
drømmerejsen ud i livet, viser sig ikke mindst denne vinter, hvor MSC Cruises’ salg af krydstogter i 
Caribien hidtil er steget med 154 procent i forhold til sidste år. 
 
Også den relativt nye krydstogtdestination, De Kanariske Øer, topper vinterens salg, og en stor del af 
bestillingerne gælder jul og nytår.  
 
Jule- og nytårsrejser op til 157 procent 
Bestillinger over jul og nytår er steget med 157 procent i alt for alle krydstogter på det danske 
marked. 
 
− Det virker, som om mange holder en lang frie i julen, og flygter fra kulde og julestress for at fejre 
julen på varmere breddegrader, siger Claes Tamm. 
 
Helligdagene fejres ombord med spektakulære jule- og nytårsshow og specialkomponerede menuer til 
frokost og middag. Julemanden deler julegaver ud til alle børn, og der arrangeres lege, hygge og 
madlavningsarrangementer for børnene sammen med skibets kokke og maskotter.  
 
Der er endnu få pladser tilbage til dem, der drømmer om at nyde varmen til jul: 
 
De Kanariske Øer og Madeira: 
7-nætters krydstogt med afrejse 20. december fra Las Palmas. Pris fra 3.190 kr. pr. person for del i indvendig 
kahyt, inklusive helpension (fly og drikkevarer ikke inkluderet). Krydstogtsafgift: Las Palmas, Puerto del 
Rosario/Fuerteventura, Funchal/ Madeira, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz/Teneriffa, Las Palmas. 
 
Caribien:  
7-nætters krydstogt med afrejse 20. december fra Miami. Pris fra 4.748 kr. pr. person for del i indvendig kahyt, 
inklusive helpension (fly og drikkevarer ikke inkluderet). Krydstogtsafgift: Miami, Falmouth/ Jamaica, 
Georgetown/Caymanøerne, Cozumel/ Mexico, Great Stirrup Cay/ Bahamas. 
 
For mere information kontakt: 
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavien: +46 (0) 8-510 00 516, 070-491 02 28 
emma.reigans@msccruises.se 
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