
 

 

MSC OPERA 

 

 
 
Elegantna ladja, ki se ponaša z udobjem in značajem, ki vas bosta v trenutku prevzela. Ladja, pri kateri se je družba 
MSC še posebno osredotočila na izkušnje v plovbi in življenje na ladji – 856 kabin je zelo prostornih, veliko jih je tudi z 
balkonom. Lepo opremljena ladja z elementi art decoja daje občutek elegance in edinstvenega vzdušja. 
 
Ime ladje:   MSC Opera 
Družba:    MSC Crociere 
Leto izdelave:   2004 
Število palub:   9 
Število kabin:   856 
Število potnikov:  2055 
Število posadke:  740 
Velikost ladje (prostornina): 59.058 BRT 
  



 

 

OPIS LADJE, KABIN in pripadajoča doživetja 

 
 

APARTMA - SUITE / AUREA doživetje 

 
28 apartmajev / suite z balkonom, približne velikosti do 27 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 

 
204 kabin z balkonom, približne velikosti od 15 do 16 m². 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
Kopalnica s prho, 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). 
 

ZUNANJA KABINA S POGLEDOM NA MORJE / FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
339 kabin z balkonom in pogledom na morje, približne velikosti od 13 do 22 m².* 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
MSC OPERA ima tudi družinske kabine: spalnica in dnevno bivalni del; največ 4 ležišča. 
Kopalnica s prho, 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). 
 



 

 

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, 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). 
 

NOTRANJA KABINA / BELLA, FANTASTICA ali WELLNESS doživetje 

 
440 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, 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). 


