
MSC Cruises vinternyhet - cruise fra Cuba
MSC Cruises store vinternyhet er cruise fra Cuba der reisen innledes med to overnattinger i hovedstaden Havanna ombord på
det nyrenoverte skipet MSC Opera. I løpet av det ukeslange cruiset besøkes også Jamaica, Caymanøyene og Mexico.

Skipet MSC Opera gjør totalt 16 ukescruise fra Cuba i løpet av vintersesongen 2015-2016 med avgang fra hovedstaden Havanna. Gjestene
får innledningsvis tilbringe to netter i Havanna og utforske byen med dens fantastiske arkitektur, historie og vibrerende rytmer av mambo og
salsa.

Fra Havanna går cruiset så til Montego Bay på Jamaica, videre til Georgetown på Caymanøyene og Cozumel i Mexico før det avsluttes dag
åtte i Havanna.

– Vi har de seneste årene merket en stadig større interesse for cruise i vest og er glade for å kunne ytterligere utvide cruisetilbudet vårt i
Karibien med utgangspunkt fra en så spennende destinasjon som Cuba, sier Claes Tamm, nordisk sjef i MSC Cruises.

Det første cruiset fra Cuba åpner for ombordstigning tirsdag 22. desember. Prisen for en ukes cruise inklusiv helpensjon begynner fra 4 239 kr
per person i innvendig lugar.

For mer informasjon og bilder, ta kontakt med:
Emma Reigans, PR-ansvarlig MSC Cruises Skandinavia: +46 851 000 516, +46 704 910 228 emma.reigans@msccruises.se

Pressebilder:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/msc-cruises/image/list

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


