
 

 

MSC LIRICA 

 

 
 

Na čudoviti MSC Lirica boste izkusili tradicionalno gostoljubnost v udobnem in edinstvenem okolju. Kakovostni 
materiali in okusen italijanski dizajn navdušijo vsakega potnika. Poleg bogate ponudbe aktivnosti vas MSC Lirica 
popelje v ene najbolj zanimivih delov sveta. 
 
Ime ladje:   MSC Lirica 
Družba:    MSC Crociere 
Leto izdelave:   2003 
Število palub:   9 
Število kabin:   780 
Število potnikov:  2069 
Število posadke:  700 
Velikost ladje (prostornina): 59.058 BRT 
  



 

 

OPIS LADJE, KABIN in pripadajoča doživetja 

 
 

APARTMA - SUITE / FANTASTICA ali AUREA doživetje 

 
130 apartmajev - Suite: velikost približno do 27 m2 (balkon vštet):  
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni postelji. 
Kopalnica s prho/kadjo, omara, TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 

OPOMBE: 

Velikost sob/apartmajev, oprema in razporeditev se lahko razlikuje od fotografij (znotraj enakega tipa kabin). 
  



 

 

KABINA Z BALKONOM / FANTASTICA doživetje 

 
94 kabin z balkonom, približne velikosti do 17 m2 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
Kopalnica s prho, omara, TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 
OPOMBE: 

Velikost kabin/apartmajev, oprema in razporeditev se lahko razlikuje od fotografij (znotraj enakega tipa kabin). 
 

ZUNANJA KABINA S POGLEDOM NA MORJE / FANTASTICA doživetje 

 
345 kabin s pogledom na morje, približne velikosti od 13 do 22 m².* 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
MSC LIRICA ima tudi družinske kabine: spalnica in dnevno bivalni del; največ 4 ležišča. 
Kopalnica s prho, omara, TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 
OPOMBE: 

Velikost kabin/apartmajev, oprema in razporeditev se lahko razlikuje od fotografij (znotraj enakega tipa kabin). 
  



 

 

ZUNANJA KABINA Z DELNIM POGLEDOM NA MORJE / BELLA doživetje 

 
64 kabin z delnim pogledom na morje, približne velikosti od 13 do 22 m2 

Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
Kopalnica s prho, omara, TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 
OPOMBE: 

Velikost kabin/apartmajev, oprema in razporeditev se lahko razlikuje od fotografij (znotraj enakega tipa kabin). 
 

NOTRANJA KABINA / BELLA, FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
346 notranjih kabin, približne velikosti od 13 do 21 m2* 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
Kabine za invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo imajo samo 2 ločeni ležišči. 
Kopalnica s prho, omara, TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 
OPOMBE: 

* razpon velikosti je za standard kabino in za večje kabine, ki so prilagojene invalidnim osebam 
Velikost kabin/apartmajev, oprema in razporeditev se lahko razlikuje od fotografij (znotraj enakega tipa kabin). 


