Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
MSC Magniﬁca - 7/8ήμερη "Αδριατική &
Αιγαίο με Κότορ" απο τον Πειραιά
7 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΟ €739,00
μόνο €105,57 ανά διανυκτέρευση

Λιμάνια Προσέγγισης
Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η ημέρα

Πειραιάς, Ελλάδα

-

16:30

2η ημέρα

Κέρκυρα, Ελλάδα

12:30

18:30

3η ημέρα

Κότορ, Μαυροβούνιο

07:00

13:00

4η ημέρα

Βενετία, Ιταλία

09:00

17:00

5η ημέρα

Μπάρι, Ιταλία

11:00

17:00

6η ημέρα

Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα

11:00

17:00

7η ημέρα

Σαντορίνη, Ελλάδα

08:00

17:00

8η ημέρα

Πειραιάς, Ελλάδα

07:30

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΣΟΥΙΤΕΣ

25.07.2019

από €1,119

από €1,419

από €1,519

-

01.08.2019

από €1,119

από €1,419

από €1,519

-

08.08.2019

από €1,119

από €1,419

από €1,519

-

15.08.2019

από €1,119

από €1,419

από €1,519

-

22.08.2019

από €1,019

από €1,269

από €1,369

-

29.08.2019

από €1,019

από €1,269

από €1,369

-

05.09.2019

από €859

από €1,129

από €1,219

-

12.09.2019

από €859

από €1,129

από €1,219

-

19.09.2019

από €859

από €1,129

από €1,219

-

26.09.2019

από €759

από €1,029

από €1,119

-

03.10.2019

από €739

από €1,009

από €1,099

-

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
Λιμενικά & λοιπά έξοδα 140 €
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.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Mεταφορές 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 από 13
ετών: 5 € • Παιδιά έως 2 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
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 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
Ακυρωτικά για μεμονωμένες κρατήσεις μόνο κρουαζιέρα
Μέχρι 100 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100 € έξοδα διαχείρισης
99-31 ημέρες πριν την αναχώρηση 30% ακυρωτικά επί του συνόλου
30-00 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

MSC Cruises

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 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
MSC Magniﬁca

Το MSC Magniﬁca είναι κρουαζιερόπλοιο τάξης Musica class. Συνδυάζει τόσο παραδοσιακά όσο και πιο σύγχρονα στοιχειά, διαθέτει
τεράστιους χώρους για κάθε είδους δραστηριότητες και μεγάλη ποικιλία σε εστιατόρια με γεύσεις από όλο τον κόσμο.
Ταξιδέψτε με πολυτέλεια με το Msc Magniﬁca!

Το βραβευμένο MSC Aurea Σπα του πλοίου σας προσφέρει παραδοσιακά μπαλινέζικα μασάζ και υπερσύγχρονες περιποιήσεις ομορφιάς:
σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο, αίθουσα θαλασσοθεραπείας και χώρο χαλάρωσης.
Οι εγκαταστάσεις αναψυχής δεν υστερούν σε ποιότητα ή ποσότητα. Μπορείτε να απολαύσετε το τέλειο μπάνιο ανεξαρτήτως καιρού με
επιλογές ανάμεσα σε τέσσερα υδρομασάζ, σολάριουμ, εσωτερική πισίνα με αναδιπλούμενη οροφή. Επίσης υπάρχουν: γήπεδα τένις, μίνι
γκολφ, μποουλινγκ, μπιλιάρδο, γυμναστήριο υψηλής τεχνολογίας, και διάδρομος τζόγκινγκ.
Η ψυχαγωγία δεν σταματάει ούτε το βράδυ με χώρους όπως το καζίνο, την πανοραμική ντισκοτέκ, τον 4D κινηματογράφο, Internet καφέ,
αίθουσα πούρων, το θέατρο 1200 θέσεων και ζωντανή μουσική στα μπαρ. Για εκείνους που θέλουν ένα πιο ήσυχο βράδι, μπορείτε να
απολάυσετε ένα ρομαντικό ποτό κάτω από τα αστέρια με θέα τα κύματα.

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

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

Wellness Experience - Σχεδιασμένο για να σας προσφέρει ευεξία στις καλύτερες στιγμές της
Η κατηγορία "Wellness" προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της κατηγορίας "Fantastica" καθώς και μια σειρά πρόσθετων προνομίων:
Καμπίνες σε ανώτερα καταστρώματα και στις πιο προνομιακές περιοχές του πλοίου.
• 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
Πακέτο καλωσορίσματος “Wellness” με μπλουζάκι, σορτς και αθλητική πετσέτα
Ιατρικό τσεκ απ με το εξειδικευμένο προσωπικό της MSC *
Εξατομικευμένο πρόγραμμα ευεξίας εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, με 1 τάξη γυμναστικής ανά ημέρα (κάθε δεύτερη μέρα σε 7+
νυκτερινές κρουαζιέρες), εκτός της ημέρας επιβίβασης και αποβίβασης *
Αποκλειστικές δραστηριότητες στην στεριά (ο αριθμός των επιλεγμένων δραστηριοτήτων στην στεριά εξαρτάται από τη διάρκεια της
κρουαζιέρας και οι λεπτομέρειες των επιλεγμένων δραστηριοτήτων μπορεί να διαφέρουν) *
Απεριόριστη κατανάλωση μεταλλικού νερού στα μπαρ, εστιατόρια, μπουφέ και καμπίνα

1 αθλητικό ποτό ανά ημέρα στο mini-bar του σπιτιού *
Υπηρεσία πλυντηρίου για γυμναστήριο *
Πρόσβαση στο Internet στην εφαρμογή Technogym *
1 φωτογραφία σουβενίρ *
Μαζεύετε MSC Voyagers Club για να κερδίζετε εκπτώσεις και άλλες παροχές στις επόμενες κρουαζιέρες
* Διατίθεται μόνο για ενήλικες

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
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

MSC Yacht Club
Ανακαλύψτε μια ιδιωτική και αποκλειστική περιοχή μόνο για όσους ταξιδεύουν στο MSC Yacht Club. Όπου μπορείτε να απολαύσετε την
πολυτέλεια ενός ιδιωτικού Club, απολαμβάνοντας την πρόσβαση σε μυριάδες δυνατότητες αναψυχής και διασκέδασης σε όλο το
κρουαζιερόπλοιο. Καλώς ήλθατε στις κρουαζιέρες all-inclusive στο MSC Yacht Club, μια εμπειρία κρουαζιέρας όπως καμία άλλη. Ήρθε η ώρα
σας να ανακαλύψετε ένα κρουαζιερόπλοιο μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο.
Άνεση πέρα απο κάθε σύγκριση!Xαλαρώστε σε σεντόνια αιγυπτιακού βαμβακιού, απολαύστε την απαράμιλλη άνεση ενός στρώματος αφρού
και την επιλογή μαξιλαριών από την εκτενή επιλογή μενού μαξιλαριού. Απολαύστε τον εαυτό σας με την 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ και
ανανεώστε τον εαυτό σας από το δωρεάν μίνι μπαρ. Απολαύστε την ψυχαγωγία στην τηλεόρασή σας ευρείας οθόνης και θαυμάστε την
εκπληκτική θέα από το πανοραμικό παράθυρο ή το ιδιωτικό μπαλκόνι σας. Δημιουργημένο από τους διάσημους αρχιτέκτονες De Jorio Design
International, κάθε σουίτα MSC Yacht Club είναι ένας θρίαμβος ιταλικού στιλ, προσφέροντας ασυμβίβαστη πολυτέλεια με πληθώρα
χαρακτηριστικών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ναυπήγηση

2010

Ανακαίνιση

-

Ολική Χωρ.

95.00 τ.

Μήκος

294.00 μ.

Πλάτος

32.00 μ.

Αρ. Επιβατών
Αρ. Πληρώματος

2,550
987

Σύνολο Καμπίνων

1,259

Ταχύτητα

23.00

