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NOVÁ GENERACE VÝLETNÍCH LODÍ MSC CRUISES
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MSC Cruises a firma Fincantieri dnes oznámila podepsání memoranda o výstavbě čtyř
nových luxusních lodí o celkové hodnotě 2 bilionu eur. První loď bude dodána na jaře
v roce 2023. Lodě budou mít tonáž cca 64000 tun a každá z nich bude obsahovat 500
luxusních kajut. Zbylé tři lodě budou dodány v následujících 3 letech. Lodě budou
obsahovat nejlepší a nejnovější ekologické technologie a zároveň vysoce inovativní
desing v souladu s přelomovými možnostmi pro pohodlí a relaxaci hostů.
Startuje nová generace lodí MSC Cruises

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises uvedl:
„V pozadí velkého úspěchu našeho konceptu luxusních lodí je požadavek našich
hostů, abychom se v přirozeném vývoji služeb MSC YACHT CLUBU posunuli dál. Tyto
lodě budou díky své velikosti schopny nabídnout jedinečné plavební itineráře a pro
hosty bude připraven opravdu servis na vysoké úrovni servisu MSC YACHT CLUBU,
který bude k dispozici nepřetržitě.
Jsem obzvláště potěšen, že můžeme nadále rozšířit své partnerství s Fincantieri na
základě této dohody. Již vyrobené lodě třídy Seaside a Seaside-Evo získaly uznání za
průkopnický a inovativní desing. Představujeme novou třídu, která vytvoří novou
skupinu s loděmi s nejvyšší kvalitou a nejvyšším standartem, které jsou spojeny se
značkou Made in Italy“

Mincovní slavnost MSC SEAVIEW
Giuseppe Bono- ředitel Fincantieri

Angelo Capurro, výkonný ředitel MSC Cruises pro Českou republiku řekl:
„Vstup luxusní třídy nových lodí je zajímavým vývojem naší nabídky. Kromě našeho
MSC YACHT CLUBU se hosté z České republiky mohou od roku 2023 těšit z nejširšího
výběru pětihvězdičkových výletních lodí v nejširší nabídce na trhu. Naše budoucí lodě
se přiblíží k soukromým jachtám.“
MSC CRUISES je největší soukromou plavební společností na světě. MSC CRUISES
v současné době provozuje 15 výletních lodí a do roku 2027 plánuje spustit na moře
nových 17 výletních lodí o celkové investici 13,6 miliardy EUR. Z tohoto objemu jsou
již v provozu MSC Meraviglia, MSC Seaside a MSC Seaview, další dvě MSC Bellissima a
MSC Grandiosa budou dodány v únoru a říjnu 2019. Plavby MSC CRUISES se dnes
prodávají v 70 zemích světa a autorizovaným prodejcem pro Českou republiku je CK
RIVIERA TOUR, která úspěšně prodává plavby MSC CRUISES v České republice i na
Slovensku. V roce 2016 se RIVIERA TOUR stala nejlepším skupinovým prodejcem
plaveb MSC Cruises pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
www.rivieratour.cz

Z loděnice Fincantieri-Monfalcone

Pierfrancesco Vago
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Hanka a Pavel Čížovi
CK RIVIERA TOUR
na křtu lodi MSC Seaview v Janově
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