Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Πειραιάς, Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Βενετία, Μπάρι, Μύκονος,
Πειραιάς

MSC Poesia
Πειραιάς, Ελλάδα
06 Μαΐου 2021 μέχρι 7 Οκτωβρίου2021
7 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΟ €199,00
μόνο €28,43 ανά διανυκτέρευση

Λιμάνια Προσέγγισης
ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Πειραιάς, Ελλάδα

-

17:00

2

Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα

09:00

17:00

3

Εν Πλω

-

-

4

Βενετία, Ιταλία

09:00

16:30

5

Μπάρι, Ιταλία

13:30

20:00

6

Εν Πλω

-

-

7

Μύκονος, Ελλάδα

09:00

20:00

8

Πειραιάς, Ελλάδα

07:00

-

Πειραιάς, Ελλάδα
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα ιστορικότερα λιμάνια της
Μεσογείου, αποτελεί την πύλη εισόδου στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από μια
ευχάριστη διαδρομή, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις ομορφιές της
πρωτεύουσας, να επισκεφθείτε τον Παρθενώνα, να περπατήσετε στην Αρχαία Αγορά
και την πλατεία Συντάγματος, να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακροπόλεως ή απλά,
να χαλαρώσετε στα στενά της Πλάκας και να πιείτε ένα καφέ με θέα τον Ιερό Βράχο
της Ακροπόλεως.

Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα
Το Κατάκολο βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου και
στα δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Αποτελεί το ορμητήριό μας για την
εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους του κόσμου και γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Στον ιερό θρησκευτικό
χώρο γίνονταν αθλητικοί αγώνες αφιερωμένοι στον Δία, κατά την διάρκεια των
οποίων κατέπαυαν οι εχθροπραξίες. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν
το Βουλευτήριο, τον Ναό του Δία όπως και το αρχαίο στάδιο, να περπατήσουν
στη σύγχρονη Ολυμπία και να κάνουν αγορές στα τοπικά καταστήματα ή να
επισκεφτούν το Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Βενετία, Ιταλία
Για τη Βενετία, μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο, σύμβολο γοητείας και
ευγένειας, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Η πόλη των Δόγηδων ενθουσιάζει τους
επισκέπτες κάθε εποχή του χρόνου. Η λιμνοθάλασσα της Βενετίας με τα γραφικά
κανάλια, τα 118 νησιά ενωμένα με γεφυρούλες και τα αμέτρητα παλάτια της, μαγεύει
το βλέμμα και θυμίζει περιπλάνηση σε παραμύθι. Επιβάλλεται η βόλτα στην Πλατεία
του Αγίου Μάρκου, η επίσκεψη στο Ανάκτορο των Δόγηδων και η βαρκάδα με
γόνδολα. Αν έχετε χρόνο, επιλέξτε μια επίσκεψη στα γειτονικά νησιά Μουράνο,
γνωστό για τα κρύσταλλά του και Μπουράνο, φημισμένο για τις χειροποίητες
δαντέλες του.
Μπάρι, Ιταλία
Το Μπάρι, πρωτεύουσα της Απουλίας, είναι ένας σημαντικός τουριστικός
προορισμός και εμπορικό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής. Αποτελεί σταυροδρόμι
πολιτισμών και συνδυάζει το ιστορικό με το σύγχρονο προφίλ με τρόπο αρμονικό.
Έτσι, από τη μια θα δείτε τα εντυπωσιακά τείχη και τα στενά σοκάκια της
μεσαιωνικής πόλης (Μπαριβέκια, ή Παλιό Μπάρι), από την άλλη, το μοντέρνο
τμήμα του 19ου αι. που έχει δεχθεί πολλές αλλαγές στο πέρασμα των καιρών.
Περπατώντας στο ιστορικό κέντρο, θα θαυμάσετε αρχιτεκτονικά αριστουργήματα
από το πέρασμα Ρωμαίων, Βυζαντινών, Νορμανδών και Σουάβων. Θα θαυμάσετε το
Καστέλο Σβέβο (Σουηβικό Κάστρο), τη Βασιλική του Aγίου Nικολάου, τον
Καθεδρικό, αφιερωμένο στον Αγιο Σαβίνο της Κανόσα (Σαν Σαμπίνο) και το Θέατρο
Πετρουτσέλι (1903), μία από τις μεγαλοπρεπέστερες όπερες της Ιταλίας. Από το
λιμάνι του Μπάρι έχουμε τη δυνατότητα μετά από διαδρομή μίας ώρας να βρεθούμε
στο γραφικό Alberobello, γνωστό και σαν η «πρωτεύουσα των τρούλων», εξαιτίας
των παραμυθένιων τρούλων του 15ου αι. που κοσμούν τα περισσότερα κτίρια της
πόλης, που έχει επάξια ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
Μύκονος, Ελλάδα
Το όνομά της είναι παγκοσμίως συνώνυμο με τις έννοιες "κέφι", "ανεξαρτησία",
"ελευθερία", "celebrity lifestyle". Η κοσμοπολίτικη Μύκονος, από τους
γραφικότερους σταθμούς της κρουαζιέρας, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα
πανέμορφα, όλο ζωή σοκάκια της και να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας, χωρίς κανόνες.
Οι παραλίες της είναι μοναδικές και προσφέρονται για όλα τα γούστα. Θαυμάστε
τους ανεμόμυλους, φωτογραφήστε το μοναδικό τοπίο και απολαύστε ένα ποτό ή
καφέ στη «Μικρή Βενετία».

Αναχωρήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΣΟΥΙΤΕΣ

06.05.2021

από €249

από €399

από €599

από €1,399

13.05.2021

από €249

από €399

από €599

από €1,399

20.05.2021

από €249

από €399

από €599

από €1,399

27.05.2021

από €299

από €449

από €649

από €1,449

03.06.2021

από €299

από €449

από €649

από €1,449

10.06.2021

από €299

από €449

από €649

από €1,449

17.06.2021

από €399

από €549

από €749

από €1,549

24.06.2021

από €399

από €549

από €749

από €1,549

01.07.2021

από €449

από €649

από €849

από €1,649

08.07.2021

από €499

από €699

από €899

από €1,699

15.07.2021

από €499

από €699

από €899

από €1,699

22.07.2021

από €499

από €699

από €899

από €1,699

29.07.2021

από €499

από €699

από €899

από €1,699

05.08.2021

από €599

από €799

από €999

από €1,799

12.08.2021

από €599

από €799

από €999

από €1,799

19.08.2021

από €499

από €699

από €899

από €1,699

26.08.2021

από €399

από €549

από €749

από €1,549

02.09.2021

από €299

από €449

από €649

από €1,449

09.09.2021

από €249

από €399

από €599

από €1,399

16.09.2021

από €249

από €399

από €599

από €1,399

23.09.2021

από €199

από €349

από €549

από €1,349

07.10.2021

από €199

από €349

από €549

από €1,349

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας.
Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο).
Υπηρεσία δωματίου.
Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει
χρέωση)
Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Γυμναστήριο
Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
Our Health & Safety Measures -video

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Λιμενικά & λοιπά έξοδα.
Μεταφορές από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο
Κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα)
Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται)
Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης
Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου
Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:
Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά &
νέοι 2-12 ετών: 5 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.
Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα
στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ευέλικτη Πολιτική για τις νέες κρατήσεις που θα γίνουν και θα επιβεβαιωθούν έως 31 Μαρτίου 2021
Η ευέλικτη πολιτική της MSC Cruises, ισχύει για τις νέες μεμονωμένες κρατήσεις που θα γίνουν και θα
επιβεβαιωθούν έως 31 Ιανουαρίου 2021
και για αναχωρήσεις για την περίοδο: WINTER 20-21 / SUMMER 2021 / WINTER 21-22.
Προκαταβολή για την επιβεβαίωση 30% της συνολικής αξίας της κράτησης.
Μπορείτε να κάνετε αλλαγή στις ημερομηνίες της κρουαζιέρας σας χωρίς καμία επιβάρυνση, είκοσι (20) ημέρες
πριν από την αναχώρηση της.
Η νέα κρουαζιέρα που θα επιλέξετε πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/04/2022.
***********************************************
Οι τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα.
Επιβάρυνση μονόκλινης καμπίνας 100% στις ανωτέρω τιμές πλέον των λιμενικών εξόδων
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να
προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/
Ταυτότητα (ες) ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος
Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή).
Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό
τηλέφωνο) ενός προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
Αν είστε μέλος του MSC Club παρακαλώ αποστείλετε τον αριθμό σας για να κερδίσετε τους πόντους (όχι
επιπλέον προνόμια)
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον
6 μηνών ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 30% προκαταβολή της συνολικής αξίας της κράτησης και εξόφληση 30
ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις World Cruises απαιτείται εξόφληση 60 ημέρες πριν την
αναχώρηση. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών
απαιτείται άμεση εξόφληση.
Αλλαγές ονομάτων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας επιτρέπονται έως και 12 ημέρες πριν την
αναχώρηση της κρουαζιέρας με κόστος διαχείρισης 50 € το άτομο
Πολιτική ακυρωτικών
Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύει η standard ακυρωτικών:
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ < 15 ΝΥΧΤΩΝ
60 ημέρες ή περισσότερες 50 € έξοδα διαχείρισης*
59 – 30 ημέρες: 25% επί του συνόλου
29 – 22 ημέρες: 40% επί του συνόλου
21 – 15 ημέρες: 60% επί του συνόλου
14 – 06 ημέρες: 80% επί του συνόλου
05 ημέρες έως 0: 100% επί του συνόλου

*ή απώλεια προκαταβολής, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ > 15 ΝΥΧΤΩΝ
90 ημέρες ή περισσότερες 50 € έξοδα διαχείρισης
89 – 60 ημέρες: 25% επί του συνόλου
59 – 52 ημέρες: 40% επί του συνόλου
51 – 35 ημέρες: 60% επί του συνόλου
34 – 15 ημέρες: 80% επί του συνόλου
Σε περίπτωση της αλλαγής ημερομηνίας της κρουαζιέρας, τα ακυρωτικά θα εφαρμοστούν στην νέα
ημερομηνία της κρουαζιέρας που θα επιλέξετε.

Our Health & Safety Measures -video
Health & Safety Protocol

Η Εταιρία
Μετά από αρκετά χρόνια πρωτοφανούς ανάπτυξης, η MSC Cruises είναι η κορυφαία εταιρεία στην αγορά
κρουαζιέρας της Μεσογείου, τη Νότια Αφρική και Νότια Αμερική. Τα 14 πλοία που περιλαμβάνει ο υπερσύγχρονος
στόλος της, μετέφεραν 1,8 εκατομμύρια επιβάτες το 2016. Η MSC Cruises πραγματοποιεί όλο το χρόνο κρουαζιέρες
στη Μεσόγειο και προσφέρει μεγάλη ποικιλία εκδρομών, ανάλογα με τις εποχές, στη Βόρεια Ευρώπη, τον Ατλαντικό
Ωκεανό, στην Καραϊβική, την Νότια Αμερική, στον Ινδικό Ωκεανό, τη Νότια και τη Δυτική Αφρική και τον Περσικό
Κόλπο. Η εταιρεία έχει έδρα την Ελβετία και έχει βαθιές μεσογιακές ρίζες απο την Νάπολη, Ιταλία και απασχολεί
περίπου 17.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο με γραφεία σε 67 χώρες.
Ο Στόλος
Η Msc Cruises διαθέτει όλες τις πρωτοπόρες τεχνολογιές σετα περισσότερα πλοία της. Ο στόλος της ξεκίνησε να
δημιουργείται το 2003 με μια επένδυση τάξεως των 6.000.000.000 € και ολοκληρώθηκε έως σήμερα επιτυχώς. Η
εταιρεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει και μια δεύτερη επένδυση όπου θα αυξήσει τον στόλο της στα 24 "mega cruise
ships" εως το 2026.
Το Msc Seaside (2017) ξανά γράφει την ιστορία στο σχεδιασμό των κρουαζιερόπλοιων, αναμιγνύοντας τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για να φέρει πιο κοντά τους επισκέπτες μεταξύ τους όσο και με την θάλασσα.
Με 153,516 τόνους και χωριτικότητα 5.119 το Msc Seaside θα συναντήσει τον υπόλοιπο στόλο της Msc Cruises τον
Ιούνιο του 2018. Το Msc Meraviglia (2017) είναι το πρώτο πλοίο κλάσης Meraviglia με 171,598 τόνους για τον στόλο
της Msc Cruises για το έτος 2017. Τα Msc Grandiosa και Msc Bellissima θα είναι τα πρώτα δύο πλοία νέας κλάσης
Meraviglia Plus το 2019. Η ολοκλήρωση της κλασης Meraviglia Plus θα τελειώσει το 2020.
Τα 4 πλοία κλάσης Fantasia το Msc Preziosa (2013), Msc Divina (2012), Msc Splendida (2009) και Msc Fantasia (2008)
είναι μεγάλου μεγέθους με 140,000 τόνους περίπου το κάθε ένα, 333μ σε μήκος και 38μ σε πλάτος. Το Msc Preziosa
έχει βραβευτεί ένα απο τα καλύτερα 5 πλοία του κόσμου. Όλα τα πλοία κλάσης Fantasia έχουν χωριτικότητα πάνω
απο 4.000 επιβάτες.
Τα 4 πλοία κλάσης Musica το Msc Magniﬁca (2010), Msc Poesia (2008), Msc Orchestra (2007) και Msc Musica(2006)
έχουν χωριτικότητα περίπου 3,200 το κάθε ένα.
Τα 4 πλοία κλάσης Lirica το Msc Sinfonia (2005), Msc Armonia (2004), Msc Opera (2004) και το Msc Lirica (2003) είναι
65,000 τόνων το κάθε ένα και μπορούν να μεταφέροουν περίπου 2,000 επιβάτες.
Σεβασμός στον άνθρωπο και τον πλανήτη
Η MSC Cruises θεωρεί ότι η παγκόσμια ηγετική της θέση, φέρνει αυξημένη ευθύνη έναντι του φυσικού
περιβάλλοντος και των ανθρώπων στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η δέσμευση της εταιρίας για την
προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
επιβατών και του προσωπικού της, της έχει αποφέρει πολυάριθμα βραβεία και πιστοποιήσεις.
Ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης «Bureau Veritas», απένειμε στην MSC Cruises την ύψιστη τιμή να είναι η πρώτη
εταιρεία κρουαζιέρας που έλαβε «6 Χρυσά Μαργαριτάρια» για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το μοναδικό
βραβείο αποτελείται από τα χαρακτηριστικά κλάσης «Cleanship 2» για προηγμένα συστήματα επεξεργασίας του
αέρα, του νερού και των αποβλήτων, καθώς και πιστοποίηση ISO 14001 (για την περιβαλλοντική διαχείριση), ISO
22000 (για την ασφάλεια των τροφίμων) και OHSAS 18001 (για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια).
Με τη νέα ναυαρχίδα της «MSC Splendida», η εταιρεία έχει επίσης καταφέρει με επιτυχία να πιάσει τα αυστηρά
πρότυπα που απαιτούνται από το Ενεργειακό Αποδοτικό Σύστημα Σχεδιασμού της «Bureau Veritas». Άλλες επίσημες
αναγνωρίσεις περιλαμβάνουν το βραβείο «Green Planet» (για φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις), το
βραβείο «CIAL» (για την ανακύκλωση αλουμινίου) και την πιστοποίηση ISO 9001:2000 (για τη διαχείριση της
ποιότητας).
Η MSC Cruises ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες που υπέγραψαν τη συμφωνία «Βενετία με Γαλάζια Σημαία» για τη
μείωση των εκπομπών ρύπων στην λιμνοθάλασσα της Βενετίας και έχει υπογράψει επίσης παρόμοιες συμφωνίες με
τις Λιμενικές Αρχές της Τσιβιταβέκια (Civitavecchia) και της Γένοβα, για τον περιορισμό των εκπομπών θείου σε
επίπεδα κάτω του ελάχιστου υποχρεωτικού.
Αγκαλιάζοντας τη φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ακόμη περισσότερο, η MSC Cruises έχει ξεκινήσει
μια σημαντική συνεργασία με τη UNICEF & το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Τον Ιούλιο του 2009,
ανακοινώθηκε το έργο «Επιβιβαστείτε» με οφέλη για τα παιδιά και τους εφήβους σε 126 αστικές κοινότητες στη
Βραζιλία, βοηθώντας να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Κατά το πρώτο έτος της
προσπάθειας αυτής , η συνεργασία αυτή απέφερε πάνω από 500.000 ευρώ για αυτόν τον σκοπό.

Η Εμπειρία MSC
Η MSC Cruises είναι υπερήφανη για την Μεσογειακή της κληρονομιά, η οποία αντανακλάται στη φήμη της εταιρείας
για την εκλεπτυσμένη σχεδίαση και την εξαιρετική φιλοξενία της. Καινοτόμα σχέδια, τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά, στα πλοία της MSC Cruises, έχουν κερδίσει σημαντικά βραβεία από την ναυπηγική εταιρία «De Jorio
Design International».
Τα γκουρμέ γεύματα πάνω στα κρουαζιερόπλοια συνδυάζουν τις Ιταλικές σπεσιαλιτέ με την καλύτερη μεσογειακή
και διεθνή κουζίνα. Στους τομείς των υπηρεσιών και την άνεση, η MSC Cruises συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα στην
κρουαζιέρα πολυτελείας. Ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν το «MSC Aurea Spa», ένα πολυτελές κέντρο
ευεξίας του Μπαλί, και το «MSC Yacht Club», μια αποκλειστική προσφορά στις δύο ναυαρχίδες της εταιρίας όπου
παρέχονται πολυτελείς σουίτες με υπηρεσία μπάτλερ όλο το εικοσιτετράωρο και πολλά άλλα προνόμια.
Οι Καμπίνες σας
Βιώστε μια ονειρική κρουαζιέρα κοντά στους ανθρώπους που ξέρουν θάλασσα καλυτέρα από τον καθένα. Οι τιμές
της εμπειρίας Βella είναι ο πιο ανταποδοτικός τρόπος να απολαύσετε της ανέσεις μιας ζωής σε ένα κομψό και
μοντέρνο κρουαζιερόπλοιο. Χαλαρώστε σε μια άρτια εξοπλισμένη καμπίνα και γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία από
εκπληκτικές σπεσιαλιτέ, με την δυνατότητα να ζητήσετε την αγαπημένη σας θέση στην τραπεζαρία. Επιπλέον
μπορείτε να κακομάθετε τον εαυτό σας με τις λιχουδιές από ένα εκλεπτυσμένο μπουφέ που μένει ανοιχτός 20ώρες
την ημέρα. Απολαύστε ψυχαγωγία επιπέδου στυλ Μπροντγουέι και ένα πακέτο προγραμματισμένων καθημερινών
δραστηριοτήτων οργανωμένες από την πολύγλωσση ομάδα του φιλικού μας προσωπικού. Εκμεταλλευτείτε την
πισίνα, το τελευταίας τεχνολογίας πανοραμικό γυμναστήριο και τις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις για να
μείνετε σε φόρμα. Και κερδίστε πόντους για το MSC Club, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε επιπλέον προνόμια στην
επόμενη σας κρουαζιέρα
Γευτείτε τον Μεσογειακό τρόπο ζωής με μια κρουαζιέρα αφιερωμένη στην άνεση και την ευελιξία. Οι τιμές της
εμπειρίας Fantastica προσφέρουν όλες τις ανέσεις της ‘Bella’ συν μια ποικιλία έξτρα προνομίων. Επιλέξτε από
επιφανείς καμπίνες (συμπεριλαμβανομένων και των SuperFamily όπου προσφέρονται) που βρίσκονται στα πάνω
καταστρώματα, με ταχεία πρόσβαση στους ανελκυστήρες και στα σαλόνια. Απολαύστε δωρεάν room service 24 ώρες
το 24ωρο και προτεραιότητα στην επιλογή ωρών δείπνου στα γκουρμέ εστιατόρια μας. Διασκεδάστε με τις
δραστηριότητες αφιερωμένες στα παιδιά, όπως παιχνίδια ξένων γλωσσών και μαθήματα μαγειρικής Masterchefμε
το προσωπικό μας. Και κερδίστε πόντους για το MSC Club!

Το Msc Poesia είναι ένα πρωτοπόρο κρουαζιερόπλοιο όπου συνδυάζει την κλασσική με την μοντέρνα τέχνη σε πολλά στοιχειά της
διακόσμησης.
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το τεράστιο Φουαγιέ καταρράκτη και ο μεγάλος κήπος με την ονομασία Zen Garden. Ακόμη, διαθέτει εστιατόριο
σούσι, και ποικιλία σε κέντρα αισθητικής όπως και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για μασάζ, σάουνα ώστε να ξεκουράζεστε τόσο ψυχικά
όσο σωματικά.
Ταξιδέψτε με το Msc Poesia και απολαύστε όλες τις ανέσεις που σας προσφέρονται!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ναυπήγηση

2008

Ανακαίνιση

-

Ολική Χωρ.

92.00 τ.

Μήκος

293.00 μ.

Πλάτος

32.00 μ.

Αρ. Επιβατών

2,550

Αρ. Πληρώματος

987

Σύνολο Καμπίνων

1,275

Ταχύτητα

23.00

ΠΑΡΟΧΕΣ
Διασκέδαση

Καμπίνες
Χώρος για έφηβους
παιδική πισίνα
νεροτσουλήθρες
MSC Yacht κλάμπ
Μπόουλινγκ
Παιδότοπος

Εστιατόρια & Bar

Ευεξία & Σπορ
Eataly – Ristorante
italiano εστιατόριο
MSC Yacht κλάμπ
Le fontante εστιατόριο
Le rendez vous μπαρ

Σουίτες MSC Yacht Club
Royal
Σουίτες MSC Yacht Club
Deluxe
Σουίτες MSC Yacht Club
Deluxe
Εσωτερικές καμπίνες
MSC Yacht Club
Καμπίνες Wellness
Σουίτες Duplex
Σουίτες με μπαλκόνι
Οικογενειακές καμπίνες
Καμπίνες με μπαλκόνι
Εξωτερικές καμπίνες
Εσωτερικές καμπίνες
Εσωτερικές καμπίνες
στούντιο
Χώρος άθλησης
Χώρος για έφηβους
παιδική πισίνα
νεροτσουλήθρες
Φόρμουλα 1
προσομοιωτής
MSC Yacht κλάμπ
Σπά
Γυμναστήριο

Παροχές

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

13τμ

Εσωτερική καμπίνα - Bella
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό.
Bella Experience - Σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει
μια ευχάριστη διαμονή
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*.
Διαφορετικά προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα
Εσωτερική καμπίνα - Fantastica

Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους.
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club
* Οι ώρες του γεύματος θα κοινοποιούνται μία φορά
κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας και οι επισκέπτες
θα δειπνούν την ίδια ώρα για όλη την κρουαζιέρα.
** Επικοινωνήστε με τους Ομίλους Mini και Junior για
πλήρεις πληροφορίες.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας
Παροχές

13τμ

Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό.
Fantastica Experience - Σχεδιασμένη για ακόμα
μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*.
Διαφορετικά προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα
Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους.

Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club• Καμπίνες στα ψηλότερα
καταστρώματα του κρουαζιερόπλοιου, με
γρήγορη πρόσβαση στους ανελκυστήρες και τις
αίθουσες του κρουαζιερόπλοιου
Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας του δείπνου
Δωρεάν room service όλο το 24ωρο
Δωρεάν πρωινό στην καμπίνα
Έκπτωση 50% στα ομαδικά προγράμματα του
γυμναστηρίου (π.χ yoga) και στα προγράμματα
με Personal Trainer (κατόπιν διαθεσιμότητας)
Επιπλέον δραστηριότητες για τα παιδιά και τα
βρέφη
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνα

Παροχές

16τμ

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο και
περιορισμένη θεά - Bella
Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν παράθυρο, είναι με 2
χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε
διπλό.
Bella Experience - Σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει
μια ευχάριστη διαμονή
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*
.
Διαφορετικά
προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα

Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους.
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club
* Οι ώρες του γεύματος θα κοινοποιούνται μία φορά
κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας και οι επισκέπτες
θα δειπνούν την ίδια ώρα για όλη την κρουαζιέρα.
** Επικοινωνήστε με τους Ομίλους Mini και Junior για
πλήρεις πληροφορίες.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας

Παροχές

16τμ

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο - Fantastica
Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν φινιστρίνι, είναι με 2
χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε

διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι κουκέτα.
Fantastica Experience - Σχεδιασμένη για ακόμα
μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*.
Διαφορετικά προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα
Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους

.
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club• Καμπίνες στα ψηλότερα
καταστρώματα του κρουαζιερόπλοιου, με
γρήγορη πρόσβαση στους ανελκυστήρες και τις
αίθουσες του κρουαζιερόπλοιου
Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας του δείπνου
Δωρεάν room service όλο το 24ωρο
Δωρεάν πρωινό στην καμπίνα
Έκπτωση 50% στα ομαδικά προγράμματα του
γυμναστηρίου (π.χ yoga) και στα προγράμματα
με Personal Trainer (κατόπιν διαθεσιμότητας)
Επιπλέον δραστηριότητες για τα παιδιά και τα
βρέφη
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας

Παροχές

Διαφορετικά προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα
Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους.
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών το
MSC Voyagers Club

Kαμπίνα με μπαλκόνι - Bella
Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και καναπές
κρεβάτι. Έχουν μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και
πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της
καμπίνας
Bella Experience - Σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει
μια ευχάριστη διαμονή
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*.

* Οι ώρες του γεύματος θα κοινοποιούνται μία φορά
κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας και οι επισκέπτες
θα δειπνούν την ίδια ώρα για όλη την κρουαζιέρα. υ
** Επικοινωνήστε με τους Ομίλους Mini και Junior γι
πλήρεις πληροφορίες.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανάα
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας

Παροχές

Kαμπίνα με μπαλκόνι - Fantastica
Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και καναπές
κρεβάτι. Έχουν μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και
πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της
καμπίνας
Fantastica Experience -Σχεδιασμένη για ακόμα
μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία
Μεγάλη ποικιλία εστιατορίων για να
ικανοποιηθούν όλα τα γούστα
Γκουρμέ μπουφές ανοιχτός 20 ώρες την ημέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν για το
δείπνο τους μεταξύ του Early ή Late κατά την
διάρκεια της κράτησης.
Η προτίμηση θέσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
και την επιβεβαιώνεται και κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας*.
Διαφορετικά προγράμματα παραστάσεων
θεάτρου Broadway κάθε βράδυ
Πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων
Δωρεάν χρήση πισίνας, γυμναστηρίου και όλων
τω εξωτερικών χώρων άθλησης επι του
κρουαζιερόπλοιου για να διατηρήστε σε φόρμα

20τμ

20τμ

Δωρεάν πρόσβαση στα διαφορετικά club για
παιδιά και εφήβους.
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club• Καμπίνες στα ψηλότερα
καταστρώματα του κρουαζιερόπλοιου, με
γρήγορη πρόσβαση στους ανελκυστήρες και τις
αίθουσες του κρουαζιερόπλοιου
Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας του δείπνου
Δωρεάν room service όλο το 24ωρο
Δωρεάν πρωινό στην καμπίνα
Έκπτωση 50% στα ομαδικά προγράμματα του
γυμναστηρίου (π.χ yoga) και στα προγράμματα
με Personal Trainer (κατόπιν διαθεσιμότητας)
Επιπλέον δραστηριότητες για τα παιδιά και τα
βρέφη
Συγκέντρωση πόντων στο πρόγραμμα μελών του
MSC Voyagers Club
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Παροχές

20τμ

Kαμπίνα με μπαλκόνι - Aurea
Πακέτο Spa που περιλαμβάνει ένα κοκτέιλ
καλωσορίσματος, μασάζ της επιλογής σας από
το μενού Spa (έως 1 ώρα), ντους μαυρίσματος,
ιδιωτικές συμβουλές ευεξίας και δωρεάν
πρόσβαση στη Thermal Area για όλη την
διάρκεια της κρουαζιέρα σας (διαθέσιμη μόνο
για ενήλικες) **
Πρόσβαση στο ιδιωτικό σολάριουμ
Μαζεύετε πόντους MSC Voyagers Club για να
κερδίζετε εκπτώσεις και άλλες παροχές στις
επόμενες κρουαζιέρες

Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και καναπές
κρεβάτι. Έχουν μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και
πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της
καμπίνας
Aurea Experience - Σχεδιασμένο για να προσφέρει
αναζωογονητική, all-inclusive άνεση
Η κατηγορία " Aurea " προσφέρει όλα τα
πλεονεκτήματα της κατηγορίας "Fantastica" καθώς και
μια σειρά πρόσθετων προνομίων:
Προτεραιότητα στην επιβίβαση
Ανώτερες καμπίνες με θέα στη θάλασσα στα
επάνω καταστρώματα
Απεριόριστα ποτά χωρίς χρέωση
Μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές φαγητού με
το My Choice, οι επισκέπτες μπορούν να
δειπνήσουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του
δείπνου, με πρόσβαση στις λωρίδες
προτεραιότητας στα δωρεάν εστιατόρια

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Παροχές

Σουίτα με μπαλκόνι - Aurea
Οι Σουίτες έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να
μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα.
Έχουν μεγάλα πανοραμικά παράθυρα ή/ και πόρτα με
πρόσβαση σε μια άνετη ιδιωτική βεράντα της
καμπίνας
Aurea Experience - Σχεδιασμένο για να προσφέρει
αναζωογονητική, all-inclusive άνεση
Η κατηγορία " Aurea " προσφέρει όλα τα
πλεονεκτήματα της κατηγορίας "Fantastica" καθώς και
μια σειρά πρόσθετων προνομίων:
Προτεραιότητα στην επιβίβαση
Ανώτερες καμπίνες με θέα στη θάλασσα στα
επάνω καταστρώματα
Απεριόριστα ποτά χωρίς χρέωση
Μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές φαγητού με
το My Choice, οι επισκέπτες μπορούν να
δειπνήσουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του
δείπνου, με πρόσβαση στις λωρίδες
προτεραιότητας στα δωρεάν εστιατόρια

31τμ

Πακέτο Spa που περιλαμβάνει ένα κοκτέιλ
καλωσορίσματος, μασάζ της επιλογής σας από
το μενού Spa (έως 1 ώρα), ντους μαυρίσματος,
ιδιωτικές συμβουλές ευεξίας και δωρεάν
πρόσβαση στη Thermal Area για όλη την
διάρκεια της κρουαζιέρα σας (διαθέσιμη μόνο
για ενήλικες) **
Πρόσβαση στο ιδιωτικό σολάριουμ
Μαζεύετε πόντους MSC Voyagers Club για να
κερδίζετε εκπτώσεις και άλλες παροχές στις
επόμενες κρουαζιέρες
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

