
Det nye MSC Meraviglia - MSC Cruises største skib kan nu
bookes.
MSC Cruises åbner for bookinger af det nye innovative skib MSC Meraviglia to år før premieren og interessen for
krydstogterne er stor. Nogle af nyhederne ombord er de nye to-etagers suiter med privat jacuzzi, større familie kahytter, en
forlystelsespark med tilstødende vandland og flere tekniske løsninger, der gør det muligt for gæsterne at interagere med
skibet via sin mobiltelefon.

I dag åbner MSC Cruises for bookinger på det kommende skib MSC Meraviglia der har sin Jomfrusejlads i  Middelhavet i juni 2017. MSC
Cruises club-medlemmer havde eksklusivt mulighed for at booke deres krydstogt i to uger, og interessen for det nye skib var stor.

– Mange af vores faste kunder kontaktede os med det samme og ønskede at være den første som bestilte et krydstogt med denne helt nye
skibs kategori  og vi er glade for nu at kunne åbne for bookinger for alle så lang tid før premieren, siger Claes Tamm, administrerende direktør
for MSC Cruises i Skandinavien.

Skibet får helt nye kahytskategorier såsom duplex-suiter i to etager med privat jacuzzi på balkonen, og specielt konstruerede familie kahytter
med mulighed for op til tre forbundne kahytter til den store familie. Tekniske innovationer og smarte løsninger vil gøre det muligt for gæster at
interagere med skibet, for eksempel via mobiltelefon eller nøglekort.

– Ved hjælp af mobiltelefonen kan man komme ind i kahytten, planlægge sine aktiviteter og udflugter, og bedst af alt, finde venner og familie,
hvis man ønsker at gøre forskellige ting om bord, siger Tamm.

MSC Meraviglia får plads til 5700 gæster, og bliver dermed det største skib i MSC Cruises flåde. Underholdningsområderne om bord er udvidet
med et promenadedæk over tre etager med butikker, barer og restauranter, en forlystelsespark med tilstødende vandland og en udvidet MSC
Yacht Club. Madelskere kan besøge den verdenskendte restaurantkæde Eataly’s restaurant om bord og nyde italiensk mad og vin af højeste
klasse.

MSC Meraviglia er det første skib som lanceres i MSC Cruises omfattende plan om at fordoble kapaciteten med op til syv nye skibe indtil 2022.
Skibet skal krydse i det vestlige Middelhav fra juni 2017, med  hjemmehavne i Genova, Marseille og Barcelona.

Det næste skib i planen, MSC Seaside, får sin premiere i november 2017 og forventes at være klar til at kunne bookes i november 2015. Den
22. juni påbegyndtes produktionen af MSC Seaside med den traditionelle stål-ceremoni, hvor det første stål skæres.

Fore mere information og billeder, kontakt:
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavien: + 46 (0) 8 510 00 516, +46 (0) 70-491 02 28 emma.reigans@msccruises.se
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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


