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KOMFORT
› Drømme krydstogter ombord på moderne skibe med the Masters of the sea
› Elegante kahytter udstyret med alle bekvemmeligheder

› Overlegen komfort tilsikret af 24 timers room-service (gratis levering)
› Morgenmad i kahytten (levering og morgenmad er gratis)

› Overdådigt indrettede kahytter med ergonomiske madrasser, fint linned,
pudemenu, marmorbadeværelse, plasma TV og veludstyret minibar



› Butler service tilgængelig 24 tmer i døgnet



MAD & VIN FORDELE
› Stor buffet 20 timer i døgnet

› Ubegrænsede drikkevarer døgnet rundt*











› All-Inclusive frokost og middage i den private MSC Yacht Club restaurant



› Ubegrænsede drikkevarer i alle MSC Yacht Club områder inkl. minibar i din kahyt



SPORT & AKTIVITETER
› Broadway stil teater shows næsten hver dag
› Pool område

› Udendørs sportsfaciliteter (Power walking bane, Basketball m.m.)
› Ekstremt veludstyret Fitness med panorama udsigt

› 50% rabat på fitness kurser (f.eks yoga) og personlig træner (afhængig af
tilgængelighed)
› Underholdnings aktiviteter

› Underholdning for børn i alle aldre (klubber)

› Rekreative aktiviteter for familier og børn: læringsspil på fremmedsprog og
Master Chef madlavning kurser med vores kokke (afhængig af tilgængelighed)

























































AFSLAPNING OG VELVÆRE
› Spapakke med velkomstdrink, en massage efter eget valg, solarium, privat
lægekonsultation med spa’ens læge og fri adgang til det termiske område under
hele krydstogtet



› Udvalg af velvære produkter (til ansigt, hår og krop) i hver kahyt



› Afslapnings rekvisiter i hver kahyt (inklusiv badekåbe og slippers)



› Fri adgang til eksklusivt soldæk, for at nyde solen i komplet fred og ro (kun
adgang for voksne)





› Direkte privat adgang til MSC Aurea Spa



SERVICES
› Kvalificeret flersproget personale

› Prioritets ombordstigning og bagage (kun på afstigningsdagen)











› Prioritets check in og check out



› Adgang til eksklusive områder “The One Sun Deck” og “Top Sail Lounge”



› Direkte adgang med privat elevator til MSC Aurea Spa



› Dedikeret 24 tmers Concierge service



FLEKSIBILITET
› Valg af kahyt** (afhængig af tlgængelighed)

› Mulighed for at vælge imellem de bedste kahytter placeret på de højest
beliggende dæk



› Maximum fleksibilitet ved bestilling*** (ændre passager navn, ændre datoer,
lavere annulleringsgebyr)
› Mulighed for at booke en Super-Family kahyt til hele familien (hvor dene
kahytstype er tilgængelig)
› Frit valg af spisetider (afhængig af tilgængelighed)

› Prioritering i mulighed for valg af spisetid (afhængig af tilgængelighed)

























› Mulighed for at spise middag når du ønsker i en speciel afdeling af restauranten



› Valgfri spisetid i dedikeret restaurant



ANDRE PRIVILEGIER
› Optjen MSC Club points

*Allegrissimo- eller More for less-drikkepakke afhængigt af hvilken rute du har valgt.
**For yderligere detaljer se vores Rejsebetingelser på side 168
***For yderligere detaljer se vores Rejsebetingelser (art. 12. side 169)









