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Εμπειρία ‘Βella’ είναι ο τρόπος για ν'απολαύσετε τις ανέσεις σε ένα κομψό και μοντέρνο κρουαζιερόπλοιο. Χαλαρώστε σε 
μία όμορφη και καλά εξοπλισμένη  καμπίνα και γευτείτε τη μεγάλη ποικιλία των υπέροχων σπεσιαλιτέ επί του σκάφους. 
Περιποιηθείτε τον εαυτό σας απολαμβάνοντας την ποικιλία ενός γαστρονομικού μπουφέ που είναι ανοιχτό 20 ώρες την 
ημέρα. Απολαύστε ψυχαγωγία και στυλ Broadway και πλούσιο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων, που 
διοργανώνονται καθημερινά.   
Διασκεδάστε στην πισίνα, εκμεταλλευτείτε το γυμναστήριο με πανοραμική θέα και όλες τις υπαίθριες αθλητικές 
εγκαταστάσεις για να μείνετε σε φόρμα. Κερδίστε πόντους MSC Club, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε ακόμη περισσότερο 
τα οφέλη για την επόμενη κρουαζιέρα σας! 

 

 
Εμπειρία ‘Fantastica’ προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του ναύλου ‘Bella’ καθώς και μια ποικιλία από επιπλέον προνόμια. 
Επιλέξτε καμπίνες  συμπεριλαμβανομένης αυτής για μεγάλη οικογένεια,  οι οποίες βρίσκονται στα υψηλότερα 
καταστρώματα του κρουαζιεροπλοίου, με γρήγορη πρόσβαση σε ανελκυστήρες και σαλόνια. Κάντε χρήση του ειδικού 
προνομίου να αλλάξετε ορισμένα απο τα στοιχεία της κράτησης σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο, όπως τα ονόματα των 
επιβατών ή πιθανόν την ημερομηνία αναχώρησης.   
Ακόμη και η δυνατότητα ακύρωσης είναι εφικτή με καλύτερους όρους για τον επιβάτη, στον συγκεκριμένο ναύλο. Επίσης, 
απολαύστε 24ωρη υπηρεσία δωματίου με δωρεάν παράδοση και την προτεραιότητα επιλογής του χρόνου για δείπνο στα 
γκουρμέ εστιατόριά μας.  
Καλή διασκέδαση εν πλω και για τα παιδιά σας ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά, υπό την 
επιβλεψη του ειδικού προσωπικού, όπως η ξένη γλώσσα, τα παιχνίδια, ο χορός και μαγείρεμα σε ειδικό διαγωνισμό Master 
Chef. Τέλος κερδίστε πόντους για MSC Club, απολαμβάνοντας ακόμη περισσότερα προνόμια! 

 

 
Εκτός από  τα χαρακτηριστικά ‘Μπέλλα’ και ‘Fantastica’, η εμπειρία ‘Aurea’ προσφέρει  μια σειρά από χαλαρωτικά οφέλη 
για το σώμα και την ψυχή.Ξεκινήστε ομαλά την επιβίβαση με προτεραιότητα και στη συνέχεια χαλαρώστε σε μία κομψή 
καμπίνα, όπου θα βρείτε μια σειρά από δωρεάν προϊόντα ευεξίας, καθώς και ένα δωρεάν μπουρνούζι και παντόφλες, για 
ακόμη πιο φιλόξενη παραμονή.  
Δειπνήστε στο χρόνο της επιλογής σας σε προστατευόμενη περιοχή του εστιατορίου, απολαμβάνοντας απεριόριστα 
ποτά.  Απολαύστε την αποκλειστικότητα ενός ιδιωτικού χώρου ηλιοθεραπείας. Το καλύτερο από όλα είναι να επωφεληθείτε 
από ένα φανταστικό πακέτο Spa που περιλαμβάνει ένα spa κοκτέιλ καλωσορίσματος, ένα μασάζ της επιλογής σας από το 
μενού σπα, ντους μαυρίσματος, ιδιωτική διαβούλευση ευεξίας και απεριόριστη χρήση της θερμικής περιοχής καθ’ όλη την 
κρουαζιέρα σας. Αποπλεύστε για απόλυτη χαλάρωση. 

 

 
Η εμπειρία MSC Yacht Club προσφέρει μια μοναδική εμπειρία κρουαζιέρας όπως καμία άλλη. 
Πλούσια εξοπλισμένες σουίτες με αποκλειστική 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ. Γεύματα, all-inclusive à la carte, σερβίρονται στο 
προτεινόμενο χρονικό διάστημα σε ιδιωτικό εστιατόριο, απεριόριστη ποτά σε όλες τις περιοχές της MSC Yacht Club ή από το 
μίνι μπαρ της καμπίνας σας. Τέλος αποκλειστική πρόσβαση στο ‘The One Sun Deck’ και ‘Top Sail Lounge’ είναι μόνο μερικά 
από τα πολλά προνόμια.Έτσι, αν ψάχνετε για την αποκλειστικότητα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, σε έναν 
κόσμο της επιλογής σας, η MSC Yacht Club είναι η απόλυτη λύση. 


