OPIS RAZLIČNIH TIPOV STORITEV PRI KRIŽARJENJU Z LADJARJEM MSC
DOŽIVETJE BELLA
- Turnus večerje vam ladjar glede na razpoložljivost dodeli ob vkrcanju na ladjo (večinoma je prvi turnus
večerje bolj zaželjen in tako težje dosegljiv)
- Bogat izbor vrhunske kuhinje za okušanje sredozemskih okusov
- Gurmanska samopostrežna restavracija s trinajstimi različnimi gastronomskimi kotički, ki je odprta 20
ur na dan
- Bogat program gledaliških predstav
- Bazen, telovadnice s panoramskim razgledom in športne aktivnosti na prostem
- Bogat program dnevnih aktivnosti
- MSC Club točke za pridobivanje popustov in drugih ugodnosti na prihodnjih križarjenjih

DOŽIVETJE FANTASTICA
Doživetje »Fantastica« nudi vse storitve »Bella« kategorije in še vrsto dodatnih ugodnosti.
- Prednost pri izbiri turnusa večerje
- Kabine na višjih palubah in najboljših položajih na ladji
- Večja prilagodljivost pri spreminjanju podatkov rezervacije
- 24-urna sobna strežba
- Povezane SuperFamily kabine (na voljo le na nekaterih ladjah)
- Izobraževalne in rekreacijske aktivnosti za najmlajše potnike
- Kuharske urice Master Chef za otroke z osebjem MSC Cruises
- MSC Club točke za pridobivanje popustov in drugih ugodnosti na prihodnjih križarjenjih

DOŽIVETJE AUREA
Doživetje »Aurea« nudi vse storitve »Fantastica« kategorije ter »Bella« kategorije in še vrsto dodatnih
ugodnosti:
- Prestižne kabine z razgledom na premcu višjih palub
- 24-ur neomejena izbira pijač*
- Spa paket, ki vključuje koktajl za dobrodošlico, masažo po vaši izbiri, samoporjavitveni tretma, zasebno
svetovanje in neomejeno uporabo termalnega centra ves čas križarjenja
- Set brezplačnih izdelkov za dobro počutje
- Ekskluzivni dostop do zasebne terase za sončenje
- Večerja v za vas rezerviranem delu restavracije z možnostjo izbire ure večerje (»My Choice Dining«)
- Prednostno vkrcanje in dostava prtljage (samo na dan vkrcanja)
- MSC Club točke za pridobivanje popustov in drugih ugodnosti na prihodnjih križarjenjih
- Željena kabina** (odvisno od prostosti)
- Možnost izbire med najboljšimi prostimi kabinami
- Kopalni plašč in copati v kabini
- Ena fotografija, ki bo posneta med mediteransko večerjo v glavni restavraciji
*Paket pijač se nanaša na paket Allegrissimo ali More for Less, odvisno od destinacije križarjenja. Za
dodatna pojasnila nas kontaktirajte.

DOŽIVETJE YACHT CLUB
Poosebljenje elegance in luksuza na morju, MSC Yacht Club, ki nudi edinstveno doživetje križarjenja z
ekskluzivno 24-urno strežbo butlerja in vdanim osebjem ter vrsto drugih prednosti:
- Luksuzno opremljeni apartmaji z ležišči iz spominske pene, posteljnino iz egipčanskega bombaža, meniji
za vzglavnike, marmorno kopalnico, plazma TV in minibarom
- obroki na bazi vse vključeno, postreženi ob željeni uri v zasebni restavraciji
- Neomejeno število pijač – brezalkoholne pijače, koktajli, pivo, vino in žgane pijače v vseh prostorih
namenjenih MSC Yacht Clubu in iz vašega mini bara
- Dostop do zasebne terase za sončenje The One Sun Deck in salona Top Sail Lounge, kjer se nahaja
bazen, jacuzzi-ji, solarij in bar
- Zasebno dvigalo do MSC Aurea Spa
- Top Sail Lounge z izborom pijač, okusnimi prigrizki in sladicami, popoldanskim čajem in polnočnim
sladkim prigrizkom
- MSC Club točke za pridobivanje popustov in drugih ugodnosti na prihodnjih križarjenjih

DOŽIVETJE WELLNESS
- Kabine na višjih palubah ter na boljšem položaju na ladji
- Wellness paket dobrodošlice v kabini (športne brisače, Wellness merilci, športni pripomočki)
- Večerja v za vas rezerviranem delu restavracije z možnostjo izbire ure večerje (»My Choice Dining«)
- Športni napitek na dan iz minibara
- Neomejena količina ustekleničene vode tekom križarjenja v kateremkoli baru, restavraciji, bifejih in v
kabini
- Personaliziran indoor/outdoor wellness program za goste
- MSC Club točke za pridobivanje popustov in drugih ugodnosti na prihodnjih križarjenjih

KATEGORIJA KABINE SPL
*** SPL kategorija – s premestitvijo:
- vključuje nastanitev kjer je tekom križarjenja potrebna enkratna zamenjava kabine
- kabine so izključno dvoposteljne, kategorija SPL pa je enaka doživetju Bella
- potnikom, ki rezervirajo kategorijo SPL se jamči namestitev v notranji kabini kategorije I1 (Bella) ali višji
kategoriji (kabina z oknom, z balkonom ali suite)
- zahvaljujoč kabini SPL je mogoče dobiti namestitev v že zasedenih terminih
- cena takšne kabine je najnižja ponujena cena na izbranem odhodu, oziroma enaka ceni namestitve v
notranji dvoposteljni kabini kategorije I1 (Bella)

