
 

 

MSC MAGNIFICA 

 

 
 
 
MSC Magnifica združuje izjemno udobnost, moderen dizajn in nove tehnologije, ki zadovoljujejo stroge ekološke 
standarde. Križarjenje s to novo lepotico vam bo popestrilo čudovito osebje, ne glede na namestitev. Bodisi ste 
nameščeni v notranji kabini ali v enem izmed apartmajev na ladji MSC Magnifica boste imeli 24 ur na dan vrhunsko 
postrežbo na nivoju 6*. 
 
 
Ime ladje:   MSC Magnifica 
Družba:    MSC Crociere 
Leto izdelave:   2010 
Število palub:   13 
Število dvigal:   13 
Število kabin:   1259 
Število potnikov:  3013 
Število posadke:  1027 
Velikost ladje (prostornina): 93.330 BRT 
 
  



 

 

OPIS LADJE, KABIN in pripadajoča doživetja 

 
 

APARTMA - SUITE / AUREA doživetje 

 
Apartma - Suite: velikost približno 30 m2 (balkon vštet):  
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni postelji. 
Kopalnica s prho/kadjo, omara, interaktivni TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska 
naprava. 
Družinski apartmaji (približno 26 m2 – balkon vštet) imajo spalnico in dnevno bivalni prostor; z največ 5 ležišči in 
kopalnica s prho. 
 

OPOMBE: 

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



 

 

KABINA Z BALKONOM / BELLA, FANTASTICA, WELLNESS ali AUREA doživetje 

 
Približne velikosti od 17 do 32 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, interaktivni TV, telefon, brezžični internet (doplačilo), mini bar, sef, klimatska naprava. 
 
OPOMBE: 

* Ne nanaša se na kabino številka 15025. 
** 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). 
 

 

ZUNANJA KABINA S POGLEDOM NA MORJE / FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
Približne velikosti od 14 do 17 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, interaktivni 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). 
 



 

 

ZUNANJA KABINA Z DELNIM POGLEDOM NA MORJE / BELLA doživetje 

 
Približne velikosti: 15 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, interaktivni 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). 
 

NOTRANJA KABINA / BELLA, FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
Približne velikosti od 13 do 20 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, interaktivni 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). 


