
Hajótársaságok 

 
MSC Cruises: 
Az 1987-ben alapított MSC Cruises (Mediterranean Shipping Company) kizárólag olasz tulajdonban 
lévő hajótársaság. A vállalat a világ egyik legmodernebb, 12 személyszállító hajóból álló flottájával 
büszkélkedhet. A hajótársaság méltán büszke olasz gyökereire és szeretné minden vendége részére 
megmutatni, hogy mit is jelent az igazi „dolce vita”. A hajókon nagy hangsúlyt fektetnek az egyedülálló 
környezet kialakítására. Az olasz dizájn, vendégszeretet és konyha legjavát ötvözve a hajók felveszik 
a versenyt a világ legjobb üdülőparadicsomaival is. Az MSC Cruises flottája számos díjat nyert 
világszínvonalú formatervezéséért, amely az innováció és az elegancia páratlan kombinációja. 
Azonban az olasz stílus, a kitűnő konyha és az elegáns kialakítás mit sem érne az első osztályú 
kiszolgálás nélkül. Minden hajó fedélzetén concierge szolgálat gondoskodik arról, hogy az utasok az 
utazás során a legkiemelkedőbb színvonalú vendéglátást élvezzék. A hajókon felszolgált eredeti olasz 
specialitások választéka és minősége egyedülálló élményt kínál, a legkiválóbb, legfrissebb 
hozzávalókból készített helyi fogásoktól kezdve a kézműves fagylaltokon át egészen a valódi olasz 
eszpresszóig. A nemzetközi konyhákra specializálódott éttermek tálcán kínálják a világot: a mediterrán 
térség kulináris sokszínűségével, csípős Tex-Mex fogásokkal, az egzotikus keleti ízekkel és a francia 
konyhaművészet legkifinomultabb alkotásaival kényeztetik az utasokat. A 2003-ban elindított bővítési 
programnak köszönhetően az MSC Cruises jelenleg a világ legfiatalabb és egyik legdinamikusabban 
fejlődő flottájával rendelkezik. 2017-től folyamatosan bocsátják vízre az új (Vista és Seaside) 
hajóosztályokba tartozó, legújabb úszó szállodakomplexumokat. 
 
Princess Cruises: 
Világhírnevét a Szerelemhajó (The Love Boat) című, 1977-től tíz éven át futó amerikai sorozatnak 
köszönheti, amely az Island Princess és a Pacific Princess tengerjáró hajókon játszódott. Az 1965-ben 
alapított, brit-amerikai tulajdonú hajótársaság azonban több annál, mint egy romantikus sorozat 
helyszíne. 18 hajóból álló flottájával száznál is több útvonalat kínál a világ számos pontjára, 350 
kikötőt és területet meglátogatva. Az egyéjszakás hajóúttól a 107 napos világkörüli útig minden 
megtalálható kínálatában. A Karib-térség, a Panama-csatorna, a mexikói Riviéra, Európa legszebb 
városai, Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, a Csendes-óceán térsége, Hawaii, Tahiti és Francia 
Polinézia, Ázsia, Afrika, India, Kanada és New England is fellelhető az úti célok között, vagyis nehéz 
lenne olyan pontot találni a világban, amelyet a Princess hajóútjai nem érintenek. A hajótársaságnak 
Alaszkában saját vonatai, az Alaszkai Nemzeti Parkban pedig 5 csillagos turista házai vannak, ezért a 
hajótársaságok között egyedülálló módon e páratlan szépségű hely számos hajózás előtti illetve utáni 
programmal alaposabban is bebarangolható. A Princess Cruises napjainkban a világ egyik vezető 
hajótársasága, számos egyedi szolgáltatás és kivételesen előzékeny kiszolgálás jellemzi. 
 
Pullmantur Cruises: 
Az 1990-ben alapított hajótársaság Spanyolország vezető hajóflottájával büszkélkedhet. Az 5 
tengerjáró hajó fedélzetén a latin vendégszeretet és a mediterrán konyha fenséges ízkavalkádja teszi 
még teljesebbé az utazás élményét. All inclusive szisztémája egyedülállónak számít, hiszen az 
italfogyasztás magában foglalja az alkoholos italokat is. Karibi hajóutak esetén a hajótársaság a 
Madridból induló charter repülőjegyet is biztosítja. 
 
Disney Cruise Line: 
Az 1990-es évek végén alapított hajótársaság fedélzetén az álmok valóra válnak! Ki ne szeretné 
Donald kacsával, Minnie-vel vagy épp Csingilinggel tölteni a vakációját? Az álomgyár 
belsőépítészeinek keze munkáját illeti a dicséret a kivitelezést illetően. A gyermekek és felnőttek 
kedvenc mesehősei szabadon járnak-kelnek az utasok között és csalnak mosolyt mindenki arcára. A 
hajótársaság számára a kisgyermekes családok jelentik a fő célcsoportot, hiszen számos mesés és 
egyedi szórakoztató fedélzeti programot kínálnak a kicsik számára. A gyermekeknek 5 korosztályra 
bontva szerveznek változatos szabadidős tevékenységeket, melyekben a kreativitást, tudást és az 
ügyességet segítenek fejleszteni. Az óceánjárók világában egyedülálló módon már 3 hónapos kortól 
fel lehet szállni a fedélzetre és 3 éves korig gyermekmegőrzési lehetőség is az utasok rendelkezésére 
áll. Emellett a felnőttek is megtalálják a számukra ideális kikapcsolódási formát, mivel a fedélzeten 
több, csak általuk használható közösségi teret is kialakítottak. 
  



Carnival Cruise Lines: 
1972-ben kezdte meg működését és mára az egyik vezető hajótársaság Amerikában. Kiváló választás 
a kisgyermekes családok számára, hiszen a Camp Carnival keretein belül számos felügyelt 
gyermekprogramot szerveznek. Varázsát az egyedi és fiatalos légkör teszi még különlegesebbé. 
 
Cunard Line: 
A hajótársaság elődjét (British and North American Royal Mail Steam Packet Company) a kanadai 
hajózási mágnás, Samuel Cunard alapította Halifaxban a XIX. században. Neve immár több mint egy 
évszázada egyet jelent a kifinomultsággal és az eleganciával. Kezdetben nem a gyorsaságra és a 
nagyságra helyezték a hangsúlyt, a biztonságra törekedtek leginkább és így küzdötték fel magukat 
versenytársaik közé. Később azonban a fejlesztések és az erősödő piaci verseny hatására ők is 
elkezdtek egyre nagyobb és gyorsabb óceánjárókat építeni. 1996-ig a Cunard Line büszkélkedett a 
legnagyobb tengerjáróval, a Queen Elizabeth-tel, majd 2004-ben átadták a Queen Mary II-t is. 
 
Celestyal Cruises: 
A hajótársaság több mint 25 évnyi hajózási tapasztalattal kínál egyedülálló élményt a görög 
szigetvilág, Törökország és Kuba szerelmeseinek. A klasszikus, fehérre meszelt templomok, 
katedrálisok, hatalmas piramisok, minaretek, arab paloták és a macskaköves utcák egyedülálló 
élményt nyújtanak. A hajótársaság flottája ugyan kisebb hajókat foglal magában, de így biztosítják a 
még inkább családias, barátságos és meghitt légkört. 


