
 

 

MSC MUSICA 

 

 
 
Prvega julija 2006 se je lepotica MSC Music prvič odpravila na križarjenje iz Benetk proti vzhodu. Poleg vseh 
aktivnosti na ladji, wellness in fitnes centra, steze za tek, savne, bazenov, jacuzzijev, restavracij, picerij, gledališča, 
nočnega kluba, nakupovalnega centra in Mini Cluba za otroke …, vas ta ladja popelje na odkrivanje čudovitih 
destinacij. Pustite se zapeljati ladji MSC Musica. 
 
Ime ladje:   MSC Musica 
Družba:    MSC Crociere 
Leto izdelave:   2006 
Število palub:   13 
Število kabin:   1275 
Število potnikov:  3013 
Število posadke:  987 
Velikost ladje (prostornina): 89.600 BRT 

  



 

 

OPIS LADJE, KABIN in pripadajoča doživetja 

 
 

APARTMA - SUITE / AUREA doživetje 

 
18 apartmajev / suite z balkonom, približne velikosti do 31 m2 

Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni postelji. 
Kopalnica s kadjo, omara, interaktivni 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). 
 
  



 

 

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

 
809 kabin z balkonom, približne velikosti od 17 do 39 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 

 
81 kabin z balkonom in pogledom na morje, približne velikosti od 16 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 

 
92 kabin z delnim pogledom na morje, približne velikosti od 16 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). 
 

NOTRANJA KABINA / BELLA, FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
 

275 notranjih kabin, 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). 


