
 

 

 

NOG GEEN PLANNEN VOOR DE 
HERFSTVAKANTIE? MSC CRUISES WEL...  

  

Exclusief aanbod: met het hele gezin langs de Griekse eilanden en Italië  
 

 

 

 

Brussel, 23 augustus 2019 – Als grootste particuliere cruiserederij ter wereld en 

marktleider in Europa, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de Golfstaten, verrast MSC Cruises 

met een exclusieve cruise vanuit Genua langs de Griekse eilanden. Zo kan je in de 

herfstvakantie perfect de batterijen opladen voor de winter eraan komt. 

Nu het academisch jaar eraan zit te komen, denkt MSC alweer aan de volgende vakantie. 

Van 26 oktober tot 2 november 2019 kunnen gasten in Genua aan boord van MSC 

Fantasia om de Griekse eilanden te verkennen. Een uitgelezen kans om enkele van de 

mooiste havensteden van de Middellandse Zee te bezoeken, zoals Korfoe, Katakolon, 

Messina, Cagliari en Napels. 

De cruise is trouwens perfect op maat van gezinnen, met ruim voldoende 

familiekajuiten (voor 3 of 4 personen). Kinderen en jongeren onder 18 jaar reizen 

trouwens gratis mee, als ze hun kajuit delen met de ouders. Vanaf 599 euro per persoon 

kan je 8 dagen en 7 nachten op cruise, transfers heen en terug tussen Nice Airport en de 

haven van Genua inbegrepen. 

MSC Fantasia combineert een warme sfeer en alle comfort met hypermodern design. 

Dankzij de vele faciliteiten aan boord kunnen gasten zich eindeloos vermaken: van 
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adembenemende theatershows tot liveoptredens, van casino tot discotheek, of – voor 

de meer avontuurlijk aangelegde gasten – een Formule 1-simulator en 4D-bioscoop. 

Ook liefhebbers van wellness komen niets te kort. MSC Fantasia heeft een gym, MSC 

Aurea Spa en een authentieke Balinese Spa met een ruime keuze aan behandelingen. 

Aan boord kunnen de gasten ook culinair genieten in de vele restaurants: van het 

imposante Il Cerchio d’Oro over de meer intieme sfeer van Red Velvet met kroonluchters 

van Murano-kristal tot het authentieke steakrestaurant Butcher’s Cut. 

Voor meer info over deze cruise of boeking, contacteer dan je reisagent of onze 

reserveringsservice op het nummer 02 401 89 30. 

Meer informatie over de cruise van 26 oktober tot 2 november vind je hier.  

Voor meer info over MSC Cruises: www.mscpressarea.com 
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MSC Cruises Belgium I Vinciane Jacquiez I press@msccruises.be I 02 334 94 00 I 

www.msccruises.be 

OVER MSC CRUISES 

MSC Cruises is ‘s werelds grootste privécruiserederij en de nummer één in Europa en 

Zuid-Amerika. Als innovator in de cruisewereld is de maatschappij een van de jongste in 

de sector. Gedurende de eerste tien jaar van haar bestaan kende ze een groei van 800% 

en bouwde ze stap voor stap haar internationale faam uit. 

De vloot van MSC Cruises bestaat momenteel uit 16 ultramoderne, zeer innovatieve 

schepen met een bijzonder elegant design die de klanten een ongeëvenaarde vakantie-

ervaring garanderen, met een heerlijke, authentieke keuken, een bekroond 

ontspanningsaanbod, een comfortabele accommodatie en relaxen in alle toonaarden, 

dankzij een onberispelijke service en expertise. Een investeringsplan van 13,6 miljard 

euro getuigt bovendien van een nooit eerder geziene ambitie en moet de vloot tegen 

2027 op 29 megacruiseschepen brengen. Momenteel heeft MSC Cruises 6 nieuwe 

scheepsklassen. Het zijn stuk voor stuk prototypen van mariene architectuur en design. 

MSC Cruises voelt een diepe verantwoordelijkheid tegenover de fysieke en menselijke 

wereld waarbinnen het actief is. De onderneming legt het grootst mogelijke respect aan 

de dag voor de oceanen van de wereld en blijft onverminderd streven naar 

vernieuwende manieren om de ecologische impact van zijn cruises te verminderen. 
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De vakantiecruises van MSC Cruises worden wereldwijd verkocht via een 

distributienetwerk in 81 landen. De onderneming heeft wereldwijd 30.500 mensen in 

dienst, op haar schepen en aan wal en maakt deel uit van de Groep MSC, een consortium 

van de grote namen in logistiek en transport. 
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