
 

  

  

 

  

De cruisedivisie van MSC Group en 

Chantiers de l'Atlantique zetten een grote 

stap voorwaarts 
  

met de oplevering van MSC World Europa 

• De Delivery ceremonie van het nieuwste vlaggenschip van MSC 

Cruises vond vandaag plaats bij Chantiers de l'Atlantique in Saint-

Nazaire 

• MSC World Europa is het meest milieu-efficiënte cruiseschip tot nu 

toe, dankzij een reeks geavanceerde technologieën en oplossingen. 

• Vandaag hebben de twee bedrijven ook het eerste staal gesneden en 

het tweede schip van de World klasse de naam MSC World America 

gegeven, dat bestemd is voor de Noord-Amerikaanse markt wanneer 

het schip in de vaart komt. 

  

Saint-Nazaire, 25 oktober 2022 – De cruisedivisie van MSC Group en Chantiers 

de l'Atlantique vierden vandaag de oplevering van MSC World Europa, 's werelds 

grootste LNG-aangedreven cruiseschip en een van de eerste met 

brandstofceltechnologie. De ceremonie bezegelt een succesvolle samenwerking 

tussen de twee bedrijven, die heeft geleid tot de bouw van het meest innovatieve 

en milieuvriendelijke cruiseschip tot nu toe voor de MSC Cruises vloot. Naast de 

onmiddellijke baanbrekende vooruitgang op het vlak van uitstootvermindering en 

energie-efficiëntie, maakt MSC World Europa ook het pad vrij naar de invoering 

van koolstofneutrale synthetische en andere alternatieve brandstoffen zodra deze 

op schaal beschikbaar zijn. 
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https://msc-cruises.rcapress.be/de-cruisedivisie-van-msc-group-en-chantiers-de-latlantique-zetten-een-grote-stap-voorwaarts?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=a4d30e95-7474-451b-9c4e-aabf669d72b6
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MSC World America 
  

Steel cutting ceremonie van MSC World America 
  

De naam van het tweede schip van de World klasse werd vandaag onthuld tijdens 

de Steel Cutting ceremonie en MSC Cruises kondigde aan dat MSC World 

America bestemd is voor Noord-Amerika wanneer ze in 2025 in de vaart komt. Dit 

is opnieuw een bewijs van het streven van de rederij om haar nieuwste schepen in 

te zetten op deze belangrijke cruisemarkt en Amerikaanse gasten een schip en 

gastenervaring te bieden die op hen is afgestemd.  MSC World America wordt het 

vierde schip dat in deze regio wordt ingezet. 
  

 

 

 

Over MSC Cruises 
  

MSC Cruises is het op twee na grootste cruisemerk ter wereld en toonaangevend 

in Europa, Zuid-Amerika, de Golfregio en Zuidelijk Afrika, met een groter 

marktaandeel en meer ingezette capaciteit dan welke andere speler dan ook. Het 

is ook het snelst groeiende wereldwijde cruisemerk met een sterke aanwezigheid 

in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en het Verre Oosten. 
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MSC Cruises, dat hoofdkantoor houdt in de Zwitserse stad Genève, is een van de 

twee merken die onderdeel vormen van de cruise divisie van MSC Group, het 

toonaangevende Zwitserse scheepvaart- en logistiekconglomeraat met een 

maritieme geschiedenis die meer dan 300 jaar teruggaat. Het eigentijdse merk 

MSC Cruises heeft een moderne vloot van 19 schepen en heeft daarnaast 

wereldwijd aanzienlijk geïnvesteerd in toekomstige nieuwe schepen. De vloot zal 

naar verwachting groeien tot 23 cruiseschepen in 2025, terwijl er al opties zijn 

genomen voor de bestelling van nog eens zes schepen tot 2030. 
  

MSC Cruises biedt haar gasten een verrijkende, meeslepende en veilige cruise-

ervaring die is geïnspireerd op het Europese erfgoed van het bedrijf. Aan boord 

kan men genieten van internationale gerechten, entertainment van wereldklasse, 

bekroonde familieprogramma’s en de allernieuwste gebruiksvriendelijke 

technologie. U kunt hier klikken om meer te lezen over de routes van MSC Cruises 

en de ervaring aan boord van haar schepen. 
  

Voor de onderneming staan de gezondheid en veiligheid van haar gasten en 

bemanning altijd voorop, evenals die van de gemeenschappen op de 

bestemmingen die worden aangedaan. In augustus 2020 implementeerde MSC 

Cruises een nieuw uitgebreid en robuust gezondheids- en veiligheidsprotocol, 

waardoor zij als eerste grote cruisemaatschappij naar zee kon terugkeren. U 

kunt hier klikken om meer te lezen over het gezondheids- en veiligheidsprotocol 

van MSC Cruises. 
  

MSC Cruises zet zich al geruime tijd in voor het milieu en heeft als 

langetermijndoelstelling om in 2050 een netto nuluitstoot voor haar activiteiten te 

hebben bereikt. Het bedrijf is ook een belangrijke investeerder in geavanceerde 

milieuvriendelijke maritieme technologieën, met als doel om de versnelde 

ontwikkeling en beschikbaarheid ervan in de hele sector te ondersteunen. U 

kunt hier klikken om meer te lezen over het milieu-engagement van het bedrijf.  
  

Tot slot kunt u hier klikken om meer te lezen over de MSC Foundation, de eigen 

organisatie van de MSC Group die zich inzet voor natuurbehoud, humanitaire hulp 

en cultuur. 

 

https://www.msccruises.be/
https://www.msccruises.be/gezondheids-en-veiligheidsmaatregelen
https://www.msccruises.be/over-msc/sustainability
https://mscfoundation.org/

