
 

 

MSC SINFONIA 

 

 
 

Oglejte si Sredozemlje, medtem ko potujete z ladjo MSC Sinfonia, ladjo prepoznavno po svojem dizajnu in udobju ter 
vrhunskem osebju. Ladja je dobila ime po navdihu najslavnejših evropskih klasičnih skladateljev: od Beethovnove 
romantične mojstrovine do Mozartovih živahnih del kot tudi po notah Debussyja, Tchaikovskega in Brahmsa. Na MSC 
Sinfonia se boste poleg ostalih aktivnosti lahko urili tudi v golfu, saj je ladja opremljena z vrhunskim simulatorjem 
golfa. 
 
 
Ime ladje:   MSC Sinfonia 
Družba:    MSC Crociere 
Leto izdelave:   2002 / 2004 
Število palub:   9 
Število kabin:   777 
Število potnikov:  2087 
Število posadke:  700 
Velikost ladje (prostornina): 58.600 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, interaktivni 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 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 

 
341 kabin s pogledom na morje, približne velikosti od 13 do 22 m².* 
Zakonsko ležišče, ki ga je možno spremeniti v dve enojni ležišči. 
MSC SINFONIA 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 

 
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, 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). 


