
Nye MSC Meraviglia - MSC Cruises største skip åpner for
bestillinger
MSC Cruises åpner opp for bestillinger på det nye, innovative skipet MSC Meraviglia to år før premiereturen og interessen for
cruisereisene er høy. Blant nyhetene ombord finner man toetasjerssuiter med egen jacuzzi, større familielugarer, en
fornøyelsespark med et tilknyttet badeland, og flere tekniske løsninger som gjør det mulig for gjestene å interagere med skipet
gjennom mobilen.

I dag åpner MSC Cruises opp for bestillinger på det kommende skipet MSC Meraviglia som debuterer i Middelhavet juni 2017. MSC Club-
medlemmer fikk eksklusiv mulighet til å forhåndsbestille sine cruise to uker tidligere, og interessen for det nye skipet var høy.

– Mange av våre stamkunder tok direkte kontakt med oss og ville være først ute med å bestille på den helt nye fartøysklassen og vi er glade
for nå å kunne åpne opp for bestillinger for alle så pass lenge før premieren, sier Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises.

Skipet får helt nye lugarkategorier slik som duplexsuiter med to etasjer og egen jacuzzi på balkongen eller spesialutformede familielugarer med
mulighet for opp til tre tilknyttede lugarer for større familier. Tekniske innovasjoner og smarte løsninger vil gjøre det mulig for gjestene å
interagere med skipet gjennom for eksempel mobilen eller nøkkelkortet.

– Ved hjelp av mobilen kan man komme inn i lugaren, planlegge aktiviteter og utflukter, og ikke minst finne venner og familie når alle ønsker å
gjøre forskjellige ting ombord, sier Tamm.

MSC Meraviglia kommer til å ha plass til 5 700 gjester og blir dermed det største skipet i MSC Cruises’ flåte. Underholdningsarealene ombord
utvides med blant annet et promenadedekk over tre etasjer med butikker, barer og restauranter, en fornøyelsespark med et tilknyttet badeland
og en utvidet MSC Yacht Club. Den matinteressererte kan besøke den verdenskjente matkjeden Eatalys restaurant ombord og nyte det beste
av Italiensk mat og vin.  

MSC Meraviglia er det første skipet som lanseres i MSC Cruises omfattende plan for å fordoble kapasiteten med opp til syv nye skip innen
2022. Skipet kommer til å seile i det vestlige Middelhavet fra og med juni 2017 med hjemmehavnene Genova, Marseille og Barcelona.

Det andre skipet, MSC Seaside, har premiere november 2017 og ventes å åpne for bestillinger allerede i november 2015. Den 22. juni
igangsettes konstruksjonen av MSC Seaside med den tradisjonelle stålseremonien der det første stålet skjæres ut. 
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MSC Cruises er et av Europas største cruiserederi, 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 som mål å gi utsatte barn i Brasil en utdanning 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. Cruisene selges i Norden gjennom direktesalg
og forhandlere. Eiere er den italienske familien Aponte. Besøk www.msccruises.no


