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MSC
SEASIDE
Loď plující za sluncem

Minulý rok v listopadu z loděnice Fincantieri v severoitalském Monfalcone vyplula loď, která svým
inovativním vzhledem a parametry vzbudila zasloužený obdiv. Díky naší úzké spolupráci s MSC
Cruises jsme mohli sledovat její stavbu i první vyplutí, z nichž pro vás přivážíme exkluzivní fotografie
a informace, které se jinde nedočtete.
MSC Seaside je loď pro všechny cestovatele, od úplných začátečníků, kteří vyráží na svou první
plavbu, až po zkušené mořeplavce. Každý zde najde něco, co ho dozajista překvapí. Na lodi si
můžete vybrat mezi 19 bary, 11 různými restauracemi a čtyřmi tappanyaki grilly podávající 20 hodin
denně čerstvé jídlo. Nebo můžete navštívit divadlo, 5D kino, bowlingovou dráhu a 6 bazénů se
čtyřmi úžasnými tobogány.
ÚPLNĚ JINÁ LOĎ
MSC Seaside je dlouhá jako tři fotbalové hřiště a na její palubu se vejde malé české město.
Projektový tým lodi se poprvé sešel už v roce 2014. Zadáním konstruktérů bylo přiblížit návštěvníky
plavidla co nejblíže k moři. Na klasických lodích se totiž první velká otevřená místa, na kterých si
cestovatelé mohou naplno užít moře, nachází až na horních palubách ve výšce kolem 60 metrů.
Jejich práce si nakonec vyžádala kolem 10 miliónů hodin věnovaných plánování a designu. Vzniklý
návrh počítal s přesunutím velkých otevřených prostor téměř na úroveň hladiny moře, čehož bylo
dosaženo rozšířením spodních pater lodi. Vznikl tak zcela nový koncept výletní lodi, který nemá ve
světě obdoby. S výškou 72 metrů je jednou z nejvyšších lodí na moři.
Všímavý pozorovatel jistě uvidí, že komíny lodi nejsou umístěny v zadní části, jak tomu bylo
doposud zvykem. Změna půdorysu s sebou totiž přinesla nutnost vyřešit rozložení váhy. Kvůli větší
stabilitě tak byla strojovna i s lodními šrouby přesunuta do středu lodi. Díky této inovaci se loď při
plavbě méně houpe a je lépe manévrovatelná.
CHYTRÁ LOĎ
Nový program „MSC for Me“ pro mobilní telefony byl vytvořen tak, aby návštěvníci lodi měli vždy
po ruce všechny informace o dění na palubě. Na tak obrovské lodi, jako je MSC Seaside, není
problém se ztratit. Po celé lodi je proto rozmístěno 3 000 bluetooth přijímačů, které dokáží
s přesností 5 metrů určit polohu cestujícího a přes mapu v aplikaci ho navést na místo, které hledá.
Pro děti jsou k dispozici speciální náramky, které rodičům umožní kdykoliv zjistit, kde se jejich
ratolesti nachází.
NEJDELŠÍ LANOVÁ DRÁHA NA MOŘI
Na lodi si můžete užít adrenalin i na nejdelší lanové dráze, která byla na moři postavena. Je dlouhá
120 metrů, čímž je téměř šestinásobně překonána dosavadní lanová dráha na jiných lodích. Prostor,
ve kterém atrakce začíná, je zároveň nejvyšším lodním prostorem otevřeným pro veřejnost na
světě.
MSC SEASIDE
spuštěna: listopad 2017
délka: 323 metrů
šířka: 41 metrů
výška: 72 metů
počet hostů: 5 179 osob
výtlak: 160 000 nám. Tun
max. rychlost: 21,8 uzlů

52

Nejkrásněnjší loď MSC CRUISES

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC SEASIDE*****

Jedná se o novou generaci výletních lodí s revoluční architekturou a špičkovou technologií. MSC Seaside se bude celoročně plavit v Karibiku
a první vyplutí lodi z přístavu v Benátkách bylo v prosinci 2017. Druhá loď této třídy bude dodána v květnu 2018, třetí loď by měla být
vyrobena do roku 2021. Přístav Miami a MSC Cruises podepsali smlouvu, ve které se dohodli spolupracovat na nově zrekonstruovaném a
rozšířeném přístavu a terminálu v Miami, který tak bude sloužit MSC Seaside jako domovský přístav. Zlepšení zařízení terminálu je součástí
závazku MSC Cruises a přístavu v Miami zlepšit hostům zážitek od začátku až do konce dovolené. Tato loď je vybavena pro náročné klienty
YACHT CLUBem s velmi kvalitními službami a samostatným oddělením pro náročné klienty.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

SUPER FAMILY PLUS
Zahrnuje tři propojené kajuty se 3 koupelnami a 3
balkony, Ubytuje se zde až 10 osob
SUPER FAMILY
Zahrnuje dvě propojené kajuty se 2 koupelnami a 2
balkony. Ubytuje se zde až 6 osob
KAJUTA GRAND
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna s vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor. Kajuta je klimatizována. Ubytuje se zde až
5 osob.
APARTMÁN S VÍŘIVOU VANOU
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň. Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor. Kajuta je
klimatizována. Apartmán s vlastní vířivou vanou na
balkoně. Ubytuje se zde až 5 ososb.
APARTMÁN
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň, Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor, Kajuta je
klimatizována.
BALKONOVÁ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna se sprchou nebo vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Mini bar, trezor, Kajuta je klimatizována, Rozloha kajuty
od 20 m2
KAJUTA S OKNEM
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 18 m2
VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 18 m2

MSC Cruises ve spolupráci s italskou loděnicí Fincactieri
navrhlo nejmodernější loď s unikátními vlastnostmi, jako jsou
třeba promenády kolem lodi, které nabízejí celou řadu míst,
kde nakupovat, jíst, nebo se opalovat. Společnost zařadila do
své nabídky o 72% víc balkonových kajut, 20 barů a 9
restaurací, mnoho obchodů, vylepšený MSC Yacht Club,
panoramatické výtahy s výhledem na moře a spoustu jiných
vysoko technologických zdokonalení.
Kromě toho MSC
Seaside nabízí jedno z největších a nejvíce interaktivních
Aquaparku na moři, kde je k dispozici 5 skluzavek s atrakcemi
pro každý věk. MSC Seaside je první výletní loď se
Slideboarding technologií, která kombinuje 112 metrů dlouhé
vodní skluzavky s interaktivní hrou a tím zajišťuje zábavu pro
celou rodinu. Pro děti je k dispozici dešťový palmový svět
s vodopády. Celkově se společnost zaměřila na to, aby zde
bylo více otevřeného prostranství. Budete chtít být na „lodi,
která následuje slunce“.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

SEASIDE
*****
MSC CRUISES
323
41
1413
5179
21,8
160.000 t

MSC YACHT CLUB KAJUTA ROYAL
Manželská postel, prostorná šatní skříň
Koupelna s vanou a sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, trezor, Wifi připojení (za poplatek)
Lednice, minibar
Kajuta je klimatizována
MSC YACHT CLUB DELUXE
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
šatní skříň
Koupelna s velkým sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar
Kajuta je klimatizována
MSC YACHT CLUB VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar
Kajuta je klimatizována

Naše doporučení: Tato loď na své palubě nabízí velké množství doplňkových služeb, které jsou za příplatek. Loď nabízí například prodej
zmrzliny, horké čokolády, speciální restaurace a bary za příplatek, zábavné programy včetně možnosti návštěvy cirkusu, simulátory F1 a
pod. Každá loď má své specifické vybavení, které se na jednotlivých lodích liší. Doporučujeme Vám, pokud si chcete loď opravdu užít,
počítat s investicí cca 100 eur/os pro zážitek úplně jiné dovolené.

Vydejte se na plavbu za sluncem na MSC SEASIDE
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MSC SEAVIEW*****
31

Nejnovější loď společnosti MSC, kombinace dokonalé technologie, designu, komfortu a praktičnosti. Loď, která se v době vydání katalogu
stále ještě vyrábí, bude mít 9 restaurací a 20 barů, obchody (kosmetika, parfémy, sportovní vybavení a další), butiky, uměleckou galerii,
továrnu na čokoládu, fotogalerie, kasino, kulečníky, herní místnosti, sportovní turnaje, kvízy. Zcela jistě Vás zaujmou i lázně MSC Aurea Spa –
luxusní balijské lázně se saunou, parní komorou, salonem krásy, kadeřnictvím a řadou léčebných a relaxačních procedur, posilovna MSC gym vybavená kardio a posilovacími stroji značky Technogym a nabízející také hodiny s trenérem nebo skupinové lekce včetně a erobiku, jógy,
spinningu, kruhového tréninku, bowlingové dráhy. Pro děti a juniory je připraven Aquaventure Park – obrovský interaktivní vodní park s pěti
skluzavkami, dětskou zónou AquaPlay a dobrodružnou stezkou - pět bazénů a nespočet vířivek. Pro milovníky kultury bude připraveno
dvoupatrové divadlo na palubách 6 a 7, show ve stylu muzikálů z Broadwaye, 4D-kino a další. Těšit se můžete na uvítací party s kapitánem,
živou hudbu, koncerty klasické hudby, karaoke, kurzy – lekce fotografie, workshop degustace vína, umělecké lekce, kurzy tance a další.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca 15m2), WC/sprcha, TV/SAT,
rádio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca 15m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
Kajuta s balkonem
Vybavenost kajuty: Velká šatní skříň, koupelna se
sprchou nebo vanou, interaktivní TV, telefon.
Velikost kajuty: cca 20 m2
Rodinná kajuta s balkonem
Rodinná kajuta je složena z 2 kajut, 1 kajuta s balkonem a
1 kajuta vnitřní. Každá kajuta má svoji koupelnu. Kajuta je
vhodná až pro 6 osob.
Super Rodinná kajuta s balkonem
Super Rodinná kajuta se skládá z 2 kajut. Obě kajuty mají
svůj vlastní balkon. V každé kajutě je vlastní koupelna.
Super Rodinná kajuta s balkonem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě balkonové. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob.
Super Rodinná kajuta s oknem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě kajuty jsou s oknem. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob
Loď se vyrábí, fotografie projektové nebo ilustrační
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VYBAVENÍ LODI
Zábavné parky a Aquapark
Na MSC Seaview je celkem 9 restaurací, kde hostům připraví
pokrmy z různých koutů světa včetně asijské kuchyně,
mořských plodů nebo steaků. Nepřebernou nabídku
alkoholických i nealkoholických nápojů má připraveno na 20
různých barů. Spousta zábavy čeká nejen na pevnině,
konkrétně v západním Středomoří, kde loď stráví svoji první
sezónu, ale také na palubě: v obřím vodním parku, na
adrenalinové lanové dráze nebo nejdelší zip line na moři. Kdo
dává přednost klidnější formě relaxace, ocení venkovní lázně.
MSC Seaview nabízí nespočet venkovních prostor určených k
relaxaci i občerstvení, ještě více kajut s balkony,
panoramatické výtahy nebo skleněné podlahy, zkrátka místa
stavěná pro ty nejkrásnější výhledy. Napříč lodí se táhne
impozantní 360stupňová venkovní promenáda se skleněnými
balustrádami, lemovaná bary a restauracemi, obchody a
butiky. Přiblížit hosty moři ještě více, než tomu bylo doposud,
to je cílem MSC Seaview, lodi, o kterou se flotila společnosti
MSC Cruises rozroste v červnu 2018. Loď disponuje celou
řadou designových prvků, díky kterým si pasažéři mohou užít
teplého počasí na maximum, a je vybavena také moderními
technologiemi.
Možnosti ubytování MSC Yacht Club
Královské apartmá
Výhody ubytování v tomto apartmá spočívají hlavně
v prostornosti kajuty, služby portýra. Dále rozlehlou koupelnu
s luxusní vanou a sprchou. Kajuta zahrnuje interaktivní TV,
telefon, trezor, klimatizaci.
Deluxe Suite
Apartmá spadá do Yacht clubu, má služby portýra, rozlehlou
šatnu, koupelnu se sprchovým koutem.
Kajuta je vybavena Interaktivní TV, telefonem, klimatizací.
Yacht club – Vnitřní kajuta
Kajuta bez balkonu, s rozlehlou šatnou a koupelnou se
sprchovým koutem. Kajuta je vybavena interaktivní TV,
telefonem, klimatizací.
Mimo Yacht club
Duplex Suite
Kajuta rozdělená na 2 patra. První patro je vybaveno obývacím
pokojem s pohovkou, která se dá rozložit na lůžko. V patře nad
kajutou se nachází ložnice s postelí. Kajuta je vybavena 2
šatními skříněmi, 2 koupelnami (1 má sprchu, 2 má vanu),
interaktivní TV, 2 telefony.
Suite s větším balkonem
Vybavenost kajuty: klimatizace, rozlehlá šatní skříň, koupelna
se sprchovým koutem, interaktivní TV, telefon. Velký balkon u
kajuty je vybaven privátní vířivou vanou.
Uvedené obrázky jsou projektovou studií

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Výška
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

SEAVIEW
*****
MSC CRUISES
323
41
63
5179
22
157.000 t
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MSC GRANDIOSA*****

Jedná se o novou generaci výletních lodí s revoluční architekturou a špičkovou technologií. Kapacitu téměř 6 300 cestujících bude mít nová
loď v řadě Meraviglia plus – MSC Grandiosa. O 16 metrů delší loď než Meraviglia se zvýšenou šířkou a celkem 2 444 kajut – což je o 200 více
než Meraviglia, zaručuje cestujícím větší prostor a větší počet zařízení. Vybavením se shoduje s Meraviglií spolu s řadou nových luxusních
zařízení a zábavy. Novinkou bude muzeum výtvarného umění, které bude prvním na moři. Bude vystavovat originální umělecká díla ve
spolupráci s kulturními centry a uměleckými muzei po celém světě. MSC Cruises také spolupracuje se světoznámým Cirque du Soleil.
K dalším zajímavostem patří prodloužená promenáda dlouhá 111 metrů. Na promenádě bude řada restaurací, barů a obchodů. Bude
pokryta LED digitální obrazovkou, která zobrazuje krásné výhledy.

KAJUTY

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

GRANDIOSA
*****
MSC CRUISES
321
43
1400
6334
22
176000 t

VYBAVENÍ LODI

SUPER FAMILY PLUS
Zahrnuje tři propojené kajuty se 3 koupelnami a 3
balkony, Ubytuje se zde až 10 osob
SUPER FAMILY
Zahrnuje dvě propojené kajuty se 2 koupelnami a 2
balkony. Ubytuje se zde až 6 osob
KAJUTA GRAND
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna s vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor. Kajuta je klimatizována. Ubytuje se zde až
5 osob.
APARTMÁN S VÍŘIVOU VANOU
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň. Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor. Kajuta je
klimatizována. Apartmán s vlastní vířivou vanou na
balkon. Ubytuje se zde až 5 ososb.
APARTMÁN
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň, Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor, Kajuta je
klimatizována.
BALKONOVÁ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna se sprchou nebo vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Mini bar, trezor, Kajuta je klimatizována, Rozloha kajuty
od 20 m2
KAJUTA S OKNEM
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 14 m2
VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 14 m2
Loď se vyrábí, fotografie projektové nebo ilustrační

Cique dus solei-Máte možnost navštívit prestižní světový
cirkus CIRQUE DU SELEIL na moři. Tuto úžasnou podívanou
můžete zhlédnout každý večer. Čeká Vás více než hodinové
akční představení s artistickými výkony, které jsou situovány
do krásného příběhu. Je to neskutečná podívaná, propojení
varietní a cirkusové show v kombinaci s nejnovější zvukovou a
projekční technikou. Návštěva je za příplatek a představení si
lze vychutnat i s večeří.
Promenáda-Nejdelší 111metrová promenáda s led oblohou na
moři- MSC GRANDIOSA má úchvatnou vnitřní promenádu, nad
kterou je vytvořena Led obloha, která navodí báječnou
atmosféru 24 hodin denně. S ohromujícími efekty bude
promenáda centrem dění celé lodě. Promítají se zde
nejrůznější architektonické ale i přírodní efekty.
MSC Aurea Spa-MSC Aurea Spa na MSC Grandiosa má luxusní
balijské lázně, které nabízejí relaxační procedury, ty revitalizují
tělo i duši. Komplet s termální oblastí, kosmetickým salonem a
nehtovým butikem, MSC Aurea Spa ve vás zanechá pocit
hýčkat se od hlavy až k patě.
Restaurace a bary-Loď nabízí 12 nových a kreativních jídelních
VYBAVENÍ LODI
možností na palubě. Mezi ně patří středomořská vesnice
MSC YACHT CLUB KAJUTA ROYAL
(specializovaná restaurace) a exkluzivní restaurace Yacht Club
Manželská postel, prostorná šatní skříň
Fine Dining. Bufet je otevřený 20 hodin denně a podává
Koupelna s vanou a sprchovým koutem
mezinárodní kuchyni a středomořské speciality, včetně
Interaktivní TV, telefon, trezor, Wifi připojení (za poplatek)
světových jídel. Další možnosti stravování zahrnují Kaito Sushi
Lednice, minibar
Bar, restauraci Kaito Teppanyaki a steakhouse v americkém
Kajuta je klimatizována
stylu se specializovaným masem z celého světa.
MSC YACHT CLUB DELUXE
SportplexVelká a prostorná tělocvična poskytuje velkou
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
plochu, kde může kdokoliv během dne zahrát sporty a hry ...
šatní skříň
nebo si i večer zatančit.
Koupelna s velkým sprchovým koutem
TV Studio a BarTento high-tech, víceúčelový prostor je
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
vybaven rozhlasovým vysíláním a televizním studiem, které
Minibar
vysílá živé hry, kvízy, soutěže talentů a další zábavné aktivity
Kajuta je klimatizována
po celé lodi. Slouží také jako komediální klub, karaoke bar
MSC YACHT CLUB VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
s živou hudbou.
2
šatní skříň
MSC bazén – Atmosphere - S velikostí 10 m veřejného
Koupelna se sprchovým koutem
prostoru je tento bazén jedním z nejhezčích. Krásné osvětlení,
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
obří plátno a design činí z bazénu ještě více půvabu i po
Minibar
západu slunce.
Kajuta je klimatizována
Aquapark - Jeden z nejkomplikovanějších a nejzajímavějších
vodních parků na moři, se třemi otočnými klouby,
"Himálajským mostem" a řadou bazénů a aktivit pro všechny
věkové
kategorie.
Naše doporučení: Tato loď na své palubě nabízí velké množství doplňkových
služeb,
které jsou za příplatek. Loď nabízí například prodej zmrzliny, horké čokolády, speciální restaurace a bary za příplatek, zábavné programy včetně možnosti
návštěvy cirkusu, simulátory F1 a pod. Každá loď má své specifické vybavení, které se na jednotlivých lodích liší. Doporučujeme Vám, pokud si chcete loď opravdu užít, počítat s investicí cca 100 eur/os pro zážitek úplně jiné dovolené.
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Nevšední zážitek bez ohledu na roční období slibuje MSC Cruises pasažérům, kteří si pro svoji plavbu zvolí její loď MSC Bellissima. Bellissima, která má na moře
poprvé vyplout na jaře 2019, nabízí vybavení, jímž může směle konkurovat svojí starší sestře, MSC Meraviglia. Inovativní technologie „MSC for Me“ (MSC pro mě)
propojuje hosty lodi s ostatními pasažéry, posádkou a lodí samotnou a slibuje tak, ještě lepší zážitek. Dvoupatrová, 100 metrů dlouhá vnitřní promenáda se může
pochlubit 80 metrů dlouhou LED kupolí, na kterou jsou 24 hodin denně promítány okouzlující panoramata včetně východů a západů slunce nebo noční oblohy.
Promenáda je lemována řadou obchodů a také míst, kde se hosté mohou občerstvit, a večer se změní na místo plné živé hudby, zábavy a skvělých party. Na palubě je
na 20 barů a 10 restaurací a také nespočet možností, jak se zabavit, když loď zrovna nekotví v přístavu. Na každého pasažéra MSC Bellissima připadá skoro 10 metrů
čtverečních veřejných ploch a prostor u hlavního bazénu, jenž je po setmění nádherně osvětlený a doplněný o obrovskou obrazovku, je jedním z největších, který lze
na moři vůbec najít. Relaxovat mohou hosté v rozlehlých lázních, kdo dává přednost odpočinku aktivnímu, ocení moderní posilovnu vybavenou kardio a posilovacími
stroji značky Technogym.Hostům nejvyšší třídy MSC Yacht Club jsou na MSC Bellissima vyčleněny prostory, kam mají přístup jen oni a kde si mohou užívat soukromí.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca15m2), WC/sprcha, TV/SAT,
rádio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca15m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
Kajuta s balkonem
Vybavenost kajuty: Velká šatní skříň, koupelna se
sprchou nebo vanou, interaktivní TV, telefon.
Velikost kajuty: cca 20 m2
Rodinná kajuta s balkonem
Rodinná kajuta je složena z 2 kajut, 1 kajuta s balkonem a
1 kajuta vnitřní. Každá kajuta má svoji koupelnu. Kajuta je
vhodná až pro 6 osob.
Super Rodinná kajuta s balkonem
Super Rodinná kajuta se skládá z 2 kajut. Obě kajuty mají
svůj vlastní balkon. V každé kajutě je vlastní koupelna.
Super Rodinná kajuta s balkonem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě balkonové. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob.
Super Rodinná kajuta s oknem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě kajuty jsou s oknem. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Výška
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

BELLISSIMA
*****
MSC CRUISES
315
43
65
5714
22
169.000 t

VYBAVENÍ LODI
Zábavné parky a Aquapark
Přes volné odpoledne se budete moci zabavit v nové zóně lodi,
a to v dvoupatrovém krytém zábavném parku MSC Bellissima.
Tato zóna Vám nabízí velký prostor pro Vaše zábavné aktivity a
také basketbalové hřiště. Pro milovníky vodních radovánek je
zde Aquapark nebo osvěžující bazén na horní palubě.
Exkluzivní přehlídková místnost
Kapacita této místnosti bude pro 450 osob a nabídne večerní
představení „Cirque du Soleil“. V této místnosti se bude konat
program s nadzemními přestaveními. Společnost MSC
uzavřela exkluzivní partnerství s kanadským cirkusovým
souborem. Bude nabízen pouze na 4 lodích typu Meraviglia.
Program obsahuje 2 představení za noc 6 dnů v týdnu.
Projekt MSC Vista
Mezi novými použitými technologiemi na lodi jsou RFID
náramky. Tyto náramky umožní platby ve všech prostranstvích
lodě, rezervaci služeb a samozřejmě i vstup do kajut. Náramky
by měly zcela nahradit plavební karty. Nová technologie
umožní také rodičům snadno a rychle najít jejich děti na lodi.
Možnosti ubytování MSC Yacht Club
Královské apartmá
Výhody ubytování v tomto apartmá spočívají hlavně
v prostornosti kajuty, služby portýra. Dále rozlehlou koupelnu
s luxusní vanou a sprchou. Kajuta zahrnuje interaktivní TV,
telefon, trezor, klimatizaci. Privátní vířivá vana.
Deluxe Suite
Apartmá spadá do Yacht clubu, má služby portýra, rozlehlou
šatnu, koupelnu se sprchovým koutem.
Kajuta je vybavena Interaktivní TV, telefonem, klimatizací.
Yacht club – Vnitřní kajuta
Kajuta bez balkonu, s rozlehlou šatnou a koupelnou se
sprchovým koutem. Kajuta je vybavena interaktivní TV,
telefonem, klimatizací.
Mimo Yacht club
Duplex Suite
Kajuta rozdělená na 2 patra. První patro je vybaveno obývacím
pokojem s pohovkou, která se dá rozložit na lůžko. V patře nad
kajutou se nachází ložnice s postelí. Kajuta je vybavena 2
šatními skříněmi, 2 koupelnami (1 má sprchu, 2 má vanu),
interaktivní TV, 2 telefony.
Suite s větším balkonem
Vybavenost kajuty: klimatizace, rozlehlá šatní skříň, koupelna
se sprchovým koutem, interaktivní TV, telefon. Velký balkon u
kajuty je vybaven privátní vířivou vanou.
Uvedené obrázky jsou projektovou studií
Naše doporučení:
Tato loď na své palubě nabízí velké množství doplňkových služeb, které jsou za příplatek. Loď nabízí například prodej zmrzliny, horké čokolády, speciální
restaurace a bary za příplatek, zábavné programy včetně možnosti návštěvy cirkusu, simulátory F1 a pod. Každá loď má své specifické vybavení, které se na
jednotlivých lodích liší. Doporučujeme Vám, pokud si chcete loď opravdu užít, počítat s investicí cca 100 eur/os pro zážitek úplně jiné dovolené.
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Meraviglia, neboli „Zázračná“ v italštině, je pocit, který ve Vás vyvolá pohled na něco nového, výjimečného a nepředstavitelného. Přesně to
je nová vlajková loď společnosti MSC, MSC Meraviglia. Meraviglia se stala kombinací dokonalé technologie, designu, komfortu a praktičnosti a
v neposlední řadě láskou k moři. Loď MSC Meraviglia je ve srovnání prozatím největší evropskou výletní lodí. Stavba byla zahájena v roce
2015 ve francouzském přístavu St. Nazaire. Na moře poprvé vyplula v červnu roku 2017. Na Meraviglii naleznete rozsáhlou promenádu,
rozloženou přes 2 otevřená patra. Okouzlí Vás svými obchůdky, butiky, bary a speciálními restauracemi. Nejzajímavější částí celé promenády
je však dokonalý strop, tvořený kopulí s LED displejem, který zobrazí nádherné pohledy na oblohu přímo nad Vaší hlavou, která je ve
skutečnosti přenášena na LED obrazovku. Na kopuli se kromě skutečného nebe promítají různé obrázky, průhledy či speciální efekty vizuální
show. Velikost kopule je 480 m2. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUBem s opravdu velmi kvalitními službami a
samostatným oddělením pro náročné klienty.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca15m2), WC/sprcha, TV/SAT,
rádio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca15m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, cca27 m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
Kajuta s balkonem
Vybavenost kajuty: Velká šatní skříň, koupelna se
sprchou nebo vanou, interaktivní TV, telefon.
Velikost kajuty: cca20 m2
Rodinná kajuta s balkonem
Rodinná kajuta je složena z 2 kajut, 1 kajuta s balkonem a
1 kajuta vnitřní. Každá kajuta má svoji koupelnu. Kajuta je
vhodná až pro 6 osob.
Super Rodinná kajuta s balkonem
Super Rodinná kajuta se skládá z 2 kajut. Obě kajuty mají
svůj vlastní balkon. V každé kajutě je vlastní koupelna.
Super Rodinná kajuta s balkonem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě balkonové. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob.
Super Rodinná kajuta s oknem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě kajuty jsou s oknem. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Výška
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

MERAVIGLIA
*****
MSC CRUISES
315
43
65
5714
22,7
167.000 t

VYBAVENÍ LODI
Zábavné parky a Aquapark
Přes volné odpoledne se budete moci zabavit v nové zóně lodi,
a to v dvoupatrovém krytém zábavném parku MSC Meraviglia.
Tato zóna Vám nabízí velký prostor pro Vaše zábavné aktivity a
také basketbalové hřiště. Pro milovníky vodních radovánek je
zde Aquapark nebo osvěžující bazén na horní palubě.
Exkluzivní přehlídková místnost
Kapacita této místnosti bude pro 450 osob a nabídne večerní
představení „Cirque du Soleil“. V této místnosti se bude konat
program s nadzemními přestaveními. Společnost MSC
uzavřela exkluzivní partnerství s kanadským cirkusovým
souborem. Bude nabízen pouze na 4 lodích typu Meraviglia.
Program obsahuje 2 představení za noc 6 dnů v týdnu.
Projekt MSC Vista
Mezi novými použitými technologiemi na lodi jsou RFID
náramky. Tyto náramky umožní platby ve všech prostranstvích
lodě, rezervaci služeb a samozřejmě i vstup do kajut. Náramky
by měly zcela nahradit plavební karty. Nová technologie
umožní také rodičům snadno a rychle najít jejich děti na lodi.
Možnosti ubytování MSC Yacht Club
Královské apartmá
Výhody ubytování v tomto apartmá spočívají hlavně
v prostornosti kajuty, služby portýra. Dále rozlehlou koupelnu
s luxusní vanou a sprchou. Kajuta zahrnuje interaktivní TV,
telefon, trezor, klimatizaci. Privátní vířivá vana.
Deluxe Suite
Apartmá spadá do Yacht clubu, má služby portýra, rozlehlou
šatnu, koupelnu se sprchovým koutem.
Kajuta je vybavena Interaktivní TV, telefonem, klimatizací.
.
Yacht club – Vnitřní kajuta
Kajuta bez balkonu, s rozlehlou šatnou a koupelnou se
sprchovým koutem. Kajuta je vybavena interaktivní TV,
telefonem, klimatizací.
Mimo Yacht club
Duplex Suite
Kajuta rozdělená na 2 patra. První patro je vybaveno obývacím
pokojem s pohovkou, která se dá rozložit na lůžko. V patře nad
kajutou se nachází ložnice s postelí. Kajuta je vybavena 2
šatními skříněmi, 2 koupelnami (1 má sprchu, 2. Obsahuje
vanu), interaktivní TV, 2 telefony.
Suite s větším balkonem
Vybavenost kajuty: klimatizace, rozlehlá šatní skříň, koupelna
se sprchovým koutem, interaktivní TV, telefon. Velký balkon u
kajuty je vybaven privátní vířivou vanou.

Naše doporučení:
Tato loď na své palubě nabízí velké množství doplňkových služeb, které jsou za příplatek. Loď nabízí například prodej zmrzliny, horké čokolády, speciální restaurace a bary za
příplatek, zábavné programy včetně možnosti návštěvy cirkusu, simulátory F1 a pod. Každá loď má své specifické vybavení, které se na jednotlivých lodích liší. Doporučujeme
Vám, pokud si chcete loď opravdu užít, počítat s investicí cca 100 eur/os pro zážitek úplně jiné dovolené.
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Jedna z lodí MSC CRUISES pokřtěná v roce 2013 v italském Janově. MSC Preziosa nabízí luxusní komfort a služby v
elegantním prostředí. Současně na této lodi najdete i několik novinek, například Doremi Castle Aqvapark s nejdelším
tobogánem na lodi, nebo exkluzivní lázeňský areál Top 18, který je určený pouze pro dospělé, dále také úžasné MSC Aurea
Spa nabízející wellness procedury a exkluzivní apartmá MSC Yacht Club. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT
CLUBem s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. Samozřejmostí je zasouvací střecha na horní
palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13 - 16m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 12 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu. Kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor,
kter jde změnit na 2 postele
fén, velká
manželská
postel, která
Miroslav
Cunda
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
několik kajut má místo balkónu francouzská okna
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Rodinná balkónová
kajuta Fantastica – 2 propojené
balk
balkonové kajuty
pro max. 6 osob, lepší poloha kajut,
ka
větší kajuty, více služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 21 - 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně

RESTAURACE, BARY
Golden Lobster – hlavní restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Palmeraie
L'Arabesque Eataly
Ristorante Italia
2 samoobslužné bufety - Maya, Inca
20 barů včetně baru Diamond s knihovnou, klavírní bar El
Dorado, café bar Il Cappuccino, vinárna La Locanda, bar s
živou hudbou Preziosa, sport bar, Jazz bar Green Sax, Park bar
Saphir Aqua, bar na zádi u bazénu Garden, zmrzlinový bar
Turquoise aqua park
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Platinum
Kasino Millennium Star
Galaxy diskotéka
Knihovna
Internetová kavárna
4D kino
Bowling
Virtuální svět
Dětský klub
Teen club
Galerie výtvarného umění
Obchody
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Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší,
než standardní kajuty.
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SPORT & WELLNESS
4 bazény - Aqua park
La Play Preciosa
Bazén Garden
Bazén Vertigo se 120m tobogánem
10 vířivek, masáže, solárium, bar, jóga, turecké lázně, termální
koupel Sauna, Kosmetika, Kadeřnictví
Solárium, Lázně AURERA SPA
YACHT Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do části lodi vyhrazených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26 32m2
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou čelní
stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3, 52m2

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MSC
*****
MSC CRUISES
333
38
1370
3959
23,7
18

;
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VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC DIVINA*****

Inspirována Sofií Loren, MSC Divina přináší veškerou eleganci a půvab zlatého věku plaveb v součinnosti s ekologií. Na palubě najdete
veškerý moderní komfort, širokou škálu sportovních, rekreačních a relaxačních zařízení včetně zábavy pro děti a juniory. Vychutnat můžete
pizzu z opravdové kamenné pece, projít se po elegantním Swarovském schodišti, navštívit divado Pantheon a další. Zajímavostí je i
nekonečný bazén na zádi lodi, který se rozšiřuje hladce do moře. Divina je prostě okouzlující. Křest lodi se konal ve francouzské Marseille.
Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. Samozřejmostí je
zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí. Velké možství masáží a wellness procedur čeká právě
na Vás v lákavé MSC AUREA SPA.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13 - 16m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 12 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

RESTAURACE
Black Crab – hlavní restaurace
Galaxie - panoramatická restaurace s disko
Villa Rossa restaurace
Sacramento Tex Mex – neformální restaurace
La Cantina di Bacco – restaurace a vinárna
Le Muse - restaurace vyhrazená pro hosty v kajutách MSC
Yacht club
15 kaváren / barů včetně Piazza del Doge, kavárna Caffe Italia,
Golden Jazz bar, piano bar La Luna, bar Garden, bar Divina, bar
Tritone, bar Posidon, sport bar s bowlingem, kuřácký salonek,
bar pro MSC Yacht club
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 26 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica - rodinná – 2 propojené
balkonové kajuty pro max. 6 osob, lepší poloha kajut,
větší kajuty, více služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s oknem/balkonem (výhled na moře, 21 – 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, soukromý balkon.
Suite panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
postele pro jednu osobu.
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26
- 32m2
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou
čelní stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3,

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

DIVINA
*****
MSC CRUISES
333
38
1325
3959
21,6
18

ZÁBAVA
Divadlo Pantheon
Kasino Veneziano
Disco Galaxy
Cybercafe
4D kino
F1 simulátor
Knihovna
Virtuální svět
Dětská herna
Obchody
Obchodní centrum
Zdravotnické centrum
SPORT & WELLNESS
Shuffleboard
2 bazény – bazén Garden, krytý bazén Le Sirene
Aquapark
9 vířivek
Posilovna
Spa
Beauty salon
Sauna
Turecká lázeň Spa (MSC Yacht club)
Jeden bazén (MSC Yacht club)
2 vířivky (MSC Yacht club)
Běžecká dráha na promenádní palubě
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu. V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht
Club a přístup do části lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
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MSC SPLENDIDA*****
29

Opravdu luxusní loď, která Vás překvapí nejen svou velikostí, ale i dokonalým interiérem a vybavením. Horní paluba lodi je v přídi opatřena
zasunovací střechou, která se za nepříznivého počasí zasouvá a zpříjemní klientům koupání v bazénech. Loď nabízí opravdu velkou nabídku
volnočasových aktivit, tenisové kurty, běžecké dráhy, trenažer formule 1, spoustu barů a podobně.
Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. K dispozici je široká
škála desingových tematických barů a restaurací, sportovních zařízení, čtyř bazénů, běžecké dráhy, ultramoderní posilovny, sauny a
odpočinout si můžete v MSC AUREA SPA. Můžete se opalovat v soukromí v top 18 sluneční terase s nádherným výhledem na moře. Loď je
vhodná pro klienty všech věkových kategorií.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
2
vnitřní kajuta bez okna (cca16m ) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 17 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, výhled z kajuty může být omezen čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta má
omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 22 – 26m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce služeb
v ceně
Suite kajuty:
2
kajuta s balkonem (výhled na moře, 21 - 47m ) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon,
prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný vl. PC, za
poplatek),
atek), minibar,
minib
m
trezor, fén, velká manželská postel, která
jde změnit n
na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s panoramatickým oknem Aurea – lepší poloha kajut,
více služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce služeb
v ceně
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do části lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26 2
32m
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou čelní
stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3, 52m
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových kajut
přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí a na
vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

RESTAURACE, BARY
La Reggia Restaurant – hlavní restaurace pro snídaně, obědy a
večeře, 2 patra
Villa Verde – panoramatická restaurace
Santa Fe Tex Mex – mexická restaurace
Bora Bora – kafetérie, pizzerie
Pago Pago – kafetérie
L´Olivo Mediterranean Restaurant – restaurace s středomořskou
kuchyní
L´Aperitivo Bar
Splendida Bar – hlavní bar
La Piazzetta – „náměstíčko“ s cukrárnou
La Prua – piano bar
L´Enoteca – bar s výběrem vín
The Cigar Lounge – bar pro kuřáky doutníků
The Aft Lounge – show, živá hudba, bar
L´Espresso – café bar
The Purple – jazz bar
Sports Bar – sport bar
Movida Bar – bar u bazénu
Tartaruga bar – bar u aqua parku
Bar del Riccio – bar u aqua parku nabízející výběr ze zmrzlin
Top Sail Lounge – lounge výhradně pro hosty Yacht Clubu
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis zahrnující
studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo The Strand
Royal Palm Casino – kasino
Club 33 - diskotéka
MSC Arena – venkovní kino
4D kino
Centrum virtuální reality
Duty Free obchody
Pasáž s obchody
Foto galerie, galerie umění
Poker Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Dětský klub, dětské hřiště, dětské disko
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Tenis,Squash,Sportoviště - basketbal
Aqua park, Dětský tobogán
5 bazénů,vířivky,Sauna, pára, Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, turecké lázně,
termální koupel
Fitness Centrum
Loď Splendida disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.603 sedadel a také business centrem vhodným k uspořádání
různých přednášek a setkání (36 sedadel, 47m2)
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video projekcí,
počítačem ovládaná „plazmová zeď“. Moderní technologie umožní
prezentování, nebo promítání na vnitřním okruhu lodi. Prezentace,
video, či zobrazované informace tak mohou být přenášeny do všech
prostor lodi, nebo jen do vybraných místností.
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Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
ířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MSC SPLENDIDA
*****
MSC CRUISES
333
38
1332
3274
23
18
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MSC FANTASIA*****

MSC FANTASIA je stylovou lodí ze které vyzařuje italský styl, teplo a pohoda středomořského života v návaznosti na špičkový design interiérů
lodi. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. K dispozici je
široká škála desingových tematických barů a restaurací, sportovních zařízení, čtyř bazénů, běžecké dráhy, ultramoderní posilovny, sauny a
odpočinout si můžete v MSC AUREA SPA. Můžete se opalovat v soukromí na top 18 sluneční terase s nádherným výhledem na moře. Loď je
vhodná pro klienty všech věkových kategorií. Tato loď je starší sestrou lodi MSC SPLENDIDA. Užijete si zde metropolitní atmosférů společně
s gurmánskými a kulinařskými zážitky na palubě lodi. Využít můžete i obrovskou škálu sportovních zařízení od tenisového kurtu přes
běžeckou dráhu, posilovnu, saunu a podobně. Samozřejmostí je zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného
počasí.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca16m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 17 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 22 – 26 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica - rodinná – 2 propojené
balkonové kajuty pro max. 6 osob, lepší poloha kajut, větší
kajuty, více služeb
v ceně
sl
Balkónová kajuta
Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
ka
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s oknem/balkonem (výhled na moře, 21 – 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, soukromý balkon.
Suite panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do části lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby,
restaurace)

RESTAURACE, BARY
Red Velvet Restaurant – hlavní restaurace pro snídaně, obědy
a večeře
II Cerchio d ´Oro Restaurant – panoramatická restaurace
Tex Mex El Sombrero Restaurant – mexická restaurace
Zanzibar Cafeteria – kafetérie, pizzerie
L´Africana – kafetérie
L´Etoile Restaurant – francouzská restaurace a la carte
Le Vele Bar – hlavní bar
Pizza San Giorgia – „náměstíčko“ s cukrárnou
II Transatlantico – piano bar
La Cantina Toscana – bar s výběrem vín
The Cigar Lounge – bar pro milovníky doutníků a koňaku
Fantasia Bar - lobby bar
L ´Insolito Lounge – show, živá hudba, bar
II Cappuccino – café bar, Manhattan Bar – jazz bar
Sports Bar – sport bar,Gaudi Bar – bar u bazénu
The Glass bar – bar u aqua parku
Bar delle Fontane – bar u aqua parku nabízející výběr ze
zmrzlin
Top Sail Lounge – lounge určen pro hosty Yacht Clubu
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
Card Room
ZÁBAVA
Divadlo L´Avanguardia
Casino delle Palma – kasino
Liquid Disko - diskotéka
4D kino, Led Wall – venkovní hry, open-air divadlo
Centrum virtuální reality
Duty Free obchody, Pasáž s obchody
Foto galerie
The Poker Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna, Dětský klub, dětské hřiště, dětské disko
F1 Simulator
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard
Tenis,Squash,Sportoviště - basketbal
Aqua park, Dětský tobogán, bazény, vířivky, Sauna, pára
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, relaxační zóna,
turecké lázně, termální koupel, thalasoterapie
Fitness Centrum
Loď Fantasia disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.603 sedadel a také business centrem vhodným k
uspořádání různých přednášek a setkání (36 sedadel, 47m2)
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video
projekcí, počítačem ovládaná „plazmová zeď“. Moderní
technologie umožní prezentování, nebo promítání na vnitřním
okruhu lodi. Prezentace, video, či zobrazované informace tak
mohou být přenášeny do všech prostor lodi, nebo jen do
vybraných místností.
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Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

FANTASIA
*****
MSC CRUISES
333
38
1332
3274
23
18
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MSC MAGNIFICA****+

MSC MAGNIFICA mistrně kombinuje uvolněnou vytříbenost této třídy lodí a přináší cestujícím, to nejlepší ke strávení příjemné dovolené.
Tato loď je příjemným kompromisem mezi ***** loděmi, ze kterých čiší luxusní design a úžasnou pohodovou až rodinnou atmosférou lodí
***. Samozřejmostí u této lodě je zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí. Těšit se můžete na
pět gurmánských restaurací podávající pokrmy z celého světa. Ve dvanácti desingových barech si můžete užít plavbu klidně společně i se
svými dětmi a novými přáteli. Zcela jistě oceníte pohodu a relax v MSC AUREA SPA, využít lze sportovní aktivity, kadeřníka, sauny a další
nabízené služby. MSC MAGNIFICA - velkolepá, si své jméno zcela jistě zaslouží.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 - 31m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší,
než standardní kajuty.
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VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Quattro Venti Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
L´Edera Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Sahara – kafetérie
L´Oasi – restaurace a la carte
L´Olimpiade – sport bar
Cuba Lounge Cigar Room – bar pro milovníky doutníků a
koňaku
Cyber Café
La Gocce Bar – bar na recepci
Sequoia bar – aperitiv bar
Ruby Bar – aperitiv bar
Topazio Bar – kavárna
La Barchetta Bar
La Conchiglia Bar – bar u bazénu
Bar del Sole – venkovní bar
Tiger Bar – hudba a tanec
L´Ametista Lounge – show, živá hudba a tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Royal
Atlantic City – kasino
T32 - disko
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody Orientál Plaza
Foto galerie, galerie umění
Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
Podvodní svět
Video hry
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Bowling,Billiard
Víceúčelové sportoviště - basketbal, tenis
bazény, vířivky, Sauna, pára
Minigolf, Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, jóga, turecké lázně,
termální koupel
Fitness Centrum.
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video
projekcí, počítačem ovládanou „plazmovou stěnou“. Moderní
technologie umožní prezentování nebo promítání na vnitřním
okruhu lodi. Prezentace, video, či zobrazované informace tak
mohou být přenášeny do všech prostor lodi, nebo jen do
vybraných místností

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MAGNIFICA
****+
MSC CRUISES
294
32
1027
2518
23
16
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MSC MUSICA****

MSC MUSICA odstartovala novou třídu ekologických výletních lodí v souladu s prostorně koncipovanými vnitřními prostory lodě, ladných linií
obohacených o jemné přírodní materiály, kde se pozornost věnuje především detailům. Život na palubě je krásný od okamžiku, kd y vstoupíte
na palubu lodě. Váš zrak zcela jistě zaujme třívrstvý vodopád umístěný v pátem patře na recepci lodě, krásně a ladně řešený interiér hlavní
recepce, restaurací a barů. Příjemně pestrá kuchyně na této nádherné lodi doslova vyniká, vše je připraveno tradičním způsobem z čerstvých
primárních surovin. Právě na MSC MUSICA máte možnost si vyzkoušet kouzko středomořského způsobu života plnými doušky. Pochopitelně
na lodi můžete zažít kouzený svět plný tepla, hudby a skvělých nápojů, které dělají každou minutu Vaší plavby nezapomenutelným zážitkem a
vytvoří Vám tak pocit …

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.

RESTAURACE, BARY
Le Maxim ´s Restaurant – restaurace pro snídaně a večeře
L ´Oleandro Restaurant - restaurace pro snídaně a večeře
Gli Archi Cafeteria – bufetová restaurace, pro snídaně, obědy
a večeře nabízející těstoviny, pizzu
i mezinárodní kuchyni
Kaito Sushi Bar – speciální restaurace rezervační poplatek 25
€/osoba
II Giardino – restaurace a la carte rezervační poplatek 25
€/osoba
Blue Marlin Bar – bar u bazénu, občerstvení a stravování
během dne
Laguna Bar – bar u bazénu, občerstvení a stravování během
dne
Bar della Cascata – bar u recepce, občerstvení během dne
Blue Velvet Bar
Cyber Café
Havana Club Cigar Room – bar pro milovníky doutníků a
koňaku
Crystal Lounge – bar, show, hudba a tanec
L´Enoteca Wine Bar – bar s výběrem vín
The Diamond Bar – aperitiv bar
The Golden Bar – aperitiv bar
II Tucano Lounge – bar, s tanečním parketem
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack (zdarma je pouze donáška na
kajutu, objednané jídlo a pití se platí)
ZÁBAVA
Divadlo La Scala
Sanremo – kasino
Q32 - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop, Pasáž s obchody
Foto galerie, Galerie umění
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna,Virtuální hry
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště, dětský bazén
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Tenis,Sportoviště,2 bazény, 4
vířivky, Sauna, pára,Minigolf,Golf simulátor, Salón krásy
Solárium,
MSC AURERA SPA – thalasoterapie, joga, relaxační zóna
Fitness Centrum - aerobik
Loď Musica disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.240 sedadel a také salonkem vhodným k uspořádání různých
přednášek a setkání (Sala Viola 26 sedadel, 35m2)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsný projektor, bílá tabule, mikrofon, bezdrátový mikrofon,
připojení k internetu, přípojka na telefon, audio systém, video
systém

Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové
kajuty: Cunda
Miroslav
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
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ka
Balkónová kajuta
Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MUSICA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16
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MSC POESIA****

Výletní loď MSC POESIA je lodí s elegantním stylem, který přináší tradiční řemeslné zpracování a kreativní návrhy. Při každém krůčku po
palubě lodě budete vstupovat do rafinovaného světa pohodlí, relaxu, skvělé gastronomie, drinků a nápojů a nekonečné nabídky služeb
plavební společnosti MSC CRUISES. Doslova gurmánská kuchyně na palubě lodi Vám přináší speciality, nejen ze středomoří, ale i z celého
světa. Šťavnaté jídlo připravené z nejlepších a nejčerstvějších surovin s odbornou a láskyplnou péčí kuchaře ve Vás zanechá opravdu
vyjímečný pocit příjemně strávené dovolené. Ať už rodinnou dovolenou anebo dovolenou se svými přáteli si na této lodi můžete užít plnými
doušky. Tuto loď doporučujeme pro její příjemnou rodinnou až domácí atmosféru, kvalitní služby a příjemný usměvavý personál, který Vám
zcela jistě vytvoří pocit úplně jiné dovolené….

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut

RESTAURACE, BARY
II Paladio Ristorante – restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Le Fontane Ristorante - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
Villa Pompeiana Cafeteria – venkovní gril restaurace nabízející
těstoviny a pizzu
Kaito Sushi Bar
L ´Obelisco Ristorante – restaurace a la cart
Piraňa Bar – bar u bazénu
Mojito Bar – bar u bazénu
Le Rendez – Vous Bar – bar u recepce
Bar Dei Poeti – piano bar
Cyber Café
The Hitchcock Lounge Cigar Room – bar pro kuřáky doutníků
Pigalle Lounge – bar, show, hudba a tanec
II Grappolo d ´Oro Wine Bar – bar s výběrem vín
Giada Bar – aperitiv bar
Smeraldo Bar – aperitiv bar
The Zebra Bar – bar, tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i
balkónových kajut přizpůsobených pro osoby se
sníženou pohyblivostí a na vozíčku. Tyto kajuty
jsou ve většině případů větší, než standardní
kajuty
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ZÁBAVA
Divadlo Carlo Felice
Casino Royal – kasino
S32 - diskotéka
Venkovní kino, Centrum virtuální reality
Duty Free Shop, Pasáž s obchody
Foto galerie,The Poker Room
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Tenis, Sportoviště, 2 bazény,
4 vířivky, Sauna, pára, Minigolf
Relaxační zóna, Salón krásy
Solárium
MSC AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Poesia disponuje několika prostory vhodnými pro
pořádání konferencí (největší s kapacitou 1.249 sedadel) a
taktéž Poesia Meeting Centrem (26 sedadel, 35m22)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsné projektory, bílá tabule, mikrofony, bezdrátové
mikrofony, připojení k internetu, přípojka na telefon, audio
systém, video systém

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

POESIA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16
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MSC ORCHESTRA****

Pokud relaxace a odpočinek je Vašim cílem, MSC ORCHESTRA je tou správnou lodí s dostatkem volného prostoru na palubách určených
k odpočinku a pobytu na slunci. Odpočinout si můžete ve velmi krásném MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat rozmazlovat v tureckých
lazních, sauně a můžete si vybrat nesčetné množství masáží. Aktivní cestující mohou využít sportovní centrum s posilovnou, běžeckou
dráhou, která umožňuje dodržovat konstantní tempo při sportu na čerstvém mořském vánku. MSC ORCHESTRA Vás vezme na vzrušující
kulinářské cesty, kde můžete vyzkoušet jídla v čínské restauraci Shanghai s autentickými specialitami anebo můžete vyzkoušet nejlepší
italskou pizzu v La Piazzatta a zažít tak úžasný gurmánský kulinářský zážitek provoněné Itálie. Večer můžete zavítat za živou hudbou do baru
Savannach Bar, nebo zkusit štěstí v Palm Beach kasínu.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.

RESTAURACE, BARY
L´Ibiscus Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Villa Borghese Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Piazzetta – venkovní gril restaurace nabízející také
těstoviny a pizzu
Shanghai – čínská restaurace
4 Seasons – restaurace a la cart
Barracuda Bar – bar u bazénu
El Sombrero Bar – bar u bazénu
L´Incontro Bar – bar u recepce
The Amber Bar – nabízí kávu a několik druhů čokolády
Internet Café
La Cubana Cigar Room – bar pro milovníky koňaku a doutníků
The Shaker Lounge – bar, show, hudba a tanec
La Cantinella – bar s výběrem vín
Zaffiro Bar – aperitiv bar
The Purple Bar – aperitiv bar
The Savannah Bar – bar, tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Covent Garden
Palm Beach – kasino
R32 - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Tenis, Sportoviště, 2 bazény, 4 vířivky
Sauna, pára,Minigolf,Relaxační zóna
Salón krásy
Solárium
MSC AURERA SPA - masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Orchestra disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.240 sedadel a také salonkem vhodným k uspořádání různých
přednášek a setkání (Orchestra Sala Riunioni 26 sedadel,
35m2)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsný projektor, bílá tabule, mikrofon, bezdrátový mikrofon,
připojení k internetu, přípojka na telefon, audio systém, video
systém

Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové
kajuty: Cunda
Miroslav
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.

30

ka
Balkónová kajuta
Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

ORCHESTRA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC OPERA****

Lodě střední třídy uspokojí i náročné cestovatele. Vybavení interiéru je na velmi vysoké úrovni, lodě jsou velmi dobře udržované, prostorné a
příjemné. Každá loď má několik restaurací, barů, kavárny, kasina, divadlo v přídi lodi, které má každý večer připraven zábavný program.
Využít můžete i spoustu sportovních aktivit, thajské masáže, sauny, fit centra, kosmetický a kadeřnický salón, dětský klub, junior klub,
bufetové restaurace, pizzerii apod. Loď MSC OPERA postupně prošla rekonstrukcí. Na MSC OPERA jsou vloženy nové segmenty, které zvýší
kapacitu lodě a především její standart kvality. MSC OPERA Vám nabízí nové prostory především pro děti s pomocí renomovaných partnerů
jako CHICO-LEGO-NAMCO, byly vytvořeny nová hřiště, stříkající zábavný vodní park a pro dospělé nabídne k relaxu a odpočinku své prostory
MSC AUREA SPA. MSC OPERA Vám může nabídnout spoustu nových zážitků a užívat si pohodu sladkého života na palubě lodi.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.

RESTAURACE, BARY
La Caravella Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
L´Approdo Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
II Pation open restaurant – venkovní gril restaurace nabízející
také těstoviny a pizzu
La Velle Cafeteria – snídaně a obědy formou bufetu
Lo Spinnaker Bar – bar u bazénu
Sotto Vento Pub – hospoda s příjemnou klidnou atmosférou
Aroma Coffee Bar - kavárna
Cyber Café
La Cabala – piano bar
Caruso Lounge – tanec, karaoke bar
Ice Cream Bar
Beer Bar
Cotton Club – show a živá hudba
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu,kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, od 20m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku. Tyto kajuty
jsou ve většině případů větší, než standardní kajuty.
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ZÁBAVA
Divadlo Dell ´Opera
Montecarlo – kasino
Byblos - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Via Condotti - Pasáž s obchody
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard,2 bazény
2 vířivky, Sauna, pára
Minigolf, Terasa na slunění
Relaxační zóna
Salón krásy
MSC AURERA SPA - masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Opera disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
713 sedadel
Vybavení:
projektory, DVD, VHS, MD, závěsný projektor, bílá tabule,
mikrofon, bezdrátový mikrofon, PPT , připojení k internetu,
přípojka na telefon, audio systém, video systém

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

OPERA
****
MSC CRUISES
251
29
740
1712
21
13

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC SINFONIA***+

V roce 2015 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd a i MSC SINFONIA putovala do doku, kde proběhla její
kompletní rekonstrukce. Byly vloženy nové segmenty, které zvýšily kapacitu lodi a především její standart kvality. Loď má nové vybavení a
může tak ještě lépe uspokojit všechny potřeby klientů. Byly přidány nové kajuty s balkonem, zvětšily se restaurace, bufety a například pro
tanec a zábavu lze využít až 319 m2 volné plochy. Stejně jako na MSC ARMONIA i na této lodi byly vybudovány nové prostory především pro
děti s pomocí renomovaných partnerů jako CHICO-LEGO-NAMCO, byla vytvořena nová hřiště, stříkající zábavný vodní park a pro dospělé
nabídne k relaxu a odpočinku své prostory MSC AUREA SPA. To je jen malá ochutnávka toho, co může MSC SINFONIA nabídnout.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio, klimatizace, telefon,
připojení k internetu (nutný vl. PC, za poplatek),
mini bar, trezor, fén, velká manželská postel,
která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca15m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
Miroslav Cunda
v ceně, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
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Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených
pro osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

SINFONIA
***
MSC CRUISES
251
29
700
1554
21
13

VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
II Galone Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
II Covo Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Café del Mare - gril restaurace a pizzeria
La Terazza Buffet – snídaně a obědy formou bufetu
Manhattan Bar – koktejl bar
Shelagh´s House Irish Pub – irská hospoda s příjemnou
atmosférou
Café La Baroque - kavárna
Buddha Bar – koktejl a piano bar
Capri Bar – venkovní bar u bazénu
Sinfonia Lounge – latinskoamerické rytmy
Ice Cream Bar
Beer Bar
Sinfonia@ café
Ambasador Cigar Room – místnost kuřáků doutníků
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo San Carlo
Sanremo – kasino
Pasha Club - disko
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody 5th Avenue a Galleria Mazzini
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry>
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Sportoviště pro basketbal a volejbal
Tenis
2 bazény, 2 vířivky, Sauna, pára
Minigolf,Golf simulátor
Terasa na slunění
Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď disponuje konferenčním centrem s kapacitou 193 sedadel.
Business centrum je vybaveno mikrofony, projektory,
obrazovkami, tabulemi ( s papírovými archy) a TV studiem.
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MSC ARMONIA***+

Možná na první pohled uvážíte, že lodě střední třídy nejsou to pravé - ořechové. Naše zkušenosti však jsou úplně jiné. Právě tyto lodě často
vybíráme pro naše plavby s dopravou a delegátem. Jsou menší a interiérové vybavení není zdaleka, tak luxusní, jako u předchozích lodí, nic
méně jsou velmi příjemné, velmi osobité a doslova vám přirostou k srdci. Doporučujeme zejména pro začínající mořeplavce, pro rodiny
s dětmi apod. V roce 2014 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd. Lodě MSC ARMONIA, LIRICA, SINFONIA a
OPERA postupně během roku 2014 a 2015, 2016 putovaly do doku, kde proběhla jejich kompletní přestavba. Byly vloženy nové segmenty,
které zvýšily kapacitu lodí a především jejich standart kvality. Na lodi MSC ARMONIA jsou již přidány nové balkonové kajuty
s panoramatickým výhledem, zvětšily se restaurace a bufet s nabídkou mnoha kulinářských specialit. Skvělé pro rodiny s dětmi pro nově
vybudované prostory jako CHICO-LEGO-NAMCO, překvapí Vás i nová hřiště a vodní park pro děti.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně

Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut

Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca13m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny

Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně, , kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.

Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně

Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
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VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Marco Polo Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Pergola Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
II Girasole – venkovní grill restaurace a pizzeria
La Brasserie Cafeteria – snídaně a obědy formou bufetu
Bar del Duomo
The White Lion English Pub – hospoda v anglickém stylu s
příjemnou atmosférou
Caffé San Marco – kavárna
The Red Bar
II Lido Bar - venkovní bar u bazénu
Armonia Lounge - latinskoamerické rytmy
Ice Cream Bar
Beer Bar
Internet Café
Cigar room – salonek pro milovníky doutníků a koňaku
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo La Fenice
Palm Beach – kasino
Starlight Disco
Star Galaxy - centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody Via della Spiga a San Marco
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Sportoviště pro basketbal a volejbal
2 bazény
2 vířivky
Terasa na slunění
Sauna, pára
Minigolf
MSC AURERA SPA – relaxační zóna, termal suite, jóga, masáže
Salón krásy
Fitness Centrum
Loď disponuje konferenčním centrem s kapacitou 190 sedadel.
Business centrum je vybaveno mikrofony, projektory,
obrazovkami, tabulemi (s papírovými archy) a TV studiem.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

ARMONIA
***
MSC CRUISES
251
29
720
2087
21
13

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE
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MSC LIRICA***

V našem případě je to trochu melancholie. Na MSC LIRICA začaly naše první plavby s dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. Naše první
taneční plavba doslova rozhoupala loď MSC LIRICA. V čem je Lirica jiná? Je jedna z nejmenších lodí plavební společnosti MSC, takže pokud
preferujete pohodové „rodinné“ prostředí, tak určitě ano. Není tak luxusní jako Splendida, nebo Divina a ten rozdíl je opravdu velmi velký, na
druhou stranu, nikam nemusíte daleko chodit, pokud se večer s přáteli nedohodnete na setkání, určitě se na lodi najdete. Malá, hezká,
příjemná, jednoduchá na orientaci a plavba na MSC LIRICA je ještě takovou tou „pravou plavbou na moři“.
MSC LIRICA prošla rekonstrukcí a speciální programem plavební společnosti MSC RENAISSANCE, který má za cíl zachovat na některých
lodích MSC právě tu starou a pravou plavbu na moři. Je-li to Vaše „krevní skupina“ tak vítejte.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (cca13m2) WC/sprcha, TV/SAT,
rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.

RESTAURACE, BARY
La bussola restaurace – servírovaná restaurace pro snídaně,
obědy a večeře pal.5
The Beverly Hills bar – barevný bar pal.5
Lord Nelson Pub- hospoda v anglickém stylu s příjemnou
atmosférou, pal.5
L´Imppocampo restaurace – servírovaná restaurace pro
snídaně, obědy a večeře pal.6
L´atmosphere piano bar – pal.6
Le Cabaret – pal.6
The Coffe Corner – kávový bar pal.6
Le Bistrot buffet – bufetová restaurace, pal.11
La Pergola- pizza, pasta, hamuberger – zastřešený venkovní
bufet s pizzou, hamburgery a těstovinami
Vitamin bar – bar s čerstvými ovocnými nápoji a smoothy
Gelateria Italiana – bar se zmrzlinou, pal. 11
La Canzone del Mare Bar Pool Bar – venkovní bar u bazénu

Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, cca15m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně, kajuta může mít částečně omezený výhled
záchrannými čluny
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.

V roce 2015 prošla MSC LIRICA kompletní
přestavbou, jejímž výsledkem je loď, na které
přibylo téměř 200 míst v balkonových kajutách a
nové vybavení lodi v programu renesance.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Výška lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

LIRICA
***
MSC CRUISES
274
32
54
721
1984
22
13

ZÁBAVA
Divadlo Broadway – nutná rezervace na večerní představení
Duty Free Shops – nákupní zóny pal.5 a 6
The card room – karetní místnost pal.5
Knihovna – pal.5
Internetová kavárna – pal.5
Video Gaames Arcade – video-herní místnost pal.6
Photo galerie – pal.6
Las Vegas casino – pal.6
Mini club, Baby club – pal.11
Doremi Spray park – dětský vodní park pal.11
Junor club, Teen club a karaoke – pal.12
The Blue Club disco – pal.12
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
MSC Aurea Spa – relaxační zóna, thermal suite, masáže, pal.11
Salón krásy pal.11
Posilovna pal.11
Běžecká dráha pal.12
Shuffleboard pal.12
Minigolf pal.13
Terasa na slunění pal.11 a 12
2 vířivky
2 bazény
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NOVINKY ZE SVĚTA PLAVEB MSC CRUISES
MŮŽETE SE TĚŠIT NA NOVÉ LODĚ MSC CRUISES
Meraviglia, Bellissima, Grandiosa, Seaside, Seaview – to jsou jména pěti nových lodí flotily MSC Cruises. Meraviglia a Seaside již
úspěšně brázdí moře a u ostatních už probíhá stavba. Všechny lodě mají svá NEJ a zároveň má každá své osobité kouzlo.
MSC MERAVIGLIA- Srdcem lodi se stala Středomořská promenáda s mnoha bary, restauracemi a obchody. To vše pod největší LED
obrazovkou na moři. První plavba Biskajským zálivem se uskutečnila v březnu 2017. Druhý test v dubnu po sérii testů pod dohledem
budoucího majitele, kdyMSC Cruises rozhodl o převzetí lodi a slavnostně pokřetěna byla 3. června 2017 ve francouzském Le Havre.
MSC SEASIDE-V italském Monfalcone byla poprvé spuštěna na vodu loď MSC Seaside. Tzv. „float-out“ proběhl 25. listopadu a byla
tak přesunuta ze suchého doku, aby uvolnila místo pro stavbu MSC Seaview. Na novém stanovišti probíhalo dovybavení vnitřních
prostor a dostavba lodi. Po svém dokončení Seaside pluje průzračnými vodami Karibského moře. Křest lodi byl v prosineci 2017
v Miami. MSC Seaside má hned několik NEJ: 1)je lodí s NEJVĚTŠÍM PODÍLEM VENKOVNÍCH PROSTOR 2) jednou z NEJVYŠŠÍCH LODÍ na
světě a 3) NEJDELŠÍ LANOVÁ DRÁHA na moři (120 m)
MSC BELLISSIMA-Mezi lodě ve stavbě se nově přidala MSC Bellissima s jako třetí z jedenácti nových lodí, které budou spuštěny
v následujících deseti letech. Stavba byla zahájena 30. listopadu 2016 ve francouzském Saint-Nazaire tradičním slavnosti „řezání
oceli“(steel-cutting), při které byl v loděnicích STX France připraven první ocelový plát tvořící trup lodi. Události se zúčastnil i
výkonný předseda MSC Cruises Pierfrancesco Vago se ženou. Mimo jiné řekl: „MSC Cruises a STX France ušli společně od stavby MSC
Lirica v roce 2003 dlouhou cestu. Naše současná flotila byla postavena ve zdejších loděnicích a právě nyní vytváříme budoucnost
dvěma novými prototypy od STX France. Těšíme se tedy z toho, že můžeme během stavby MSC Meraviglia zároveň zahájit i stavbu
MSC Bellissima.“Jak už její jméno napovídá, MSC Bellissima bude ztělesňovat krásu a vznešenost nových lodí. S tonáží 167.600 tun a
kapacitou více než 5.700 hostů se stane společně s MSC Meraviglia největší lodí flotily MSC. Do flotily MSC se loď zařadí v roce 2019.
MSC SEAVIEW-bude sesterskou lodí MSC Seaside a do služeb MSC Cruises vstoupí v květnu 2018. Jeden z jejich prvních dílů byl
právě před několika dny přivezen do loděnic Fincanteri v Monfalcone z ligurského Janova. Na rozdíl od své starší sestry bude
Seaview plout hlavně ve Středomoří a jejími domovskými přístavy budou Barcelona, Marseille a Janov.
MSC GRANDIOSA: kapacitou téměř 6 300 cestujících bude mít nová loď v řadě Meraviglia plus – MSC Grandiosa. O 16 metrů delší
loď než Meraviglia se zvýšenou šířkou a celkem 2 444 kajut – což je o 200 více než Meraviglia, zaručuje cestujícím větší prostor a
větší počet zařízení. Vybavením se shoduje s Meraviglií spolu s řadou nových luxusních zařízení a zábavy. Novinkou bude muzeum
výtvarného umění, které bude prvním na moři. Bude vystavovat originální umělecká díla ve spolupráci s kulturními centry a
uměleckými muzei po celém světě. MSC Cruises také spolupracuje se světoznámým Cirque du Soleil. K dalším zajímavostem patří
prodloužená promenáda dlouhá 111 metrů. Na promenádě bude řada restaurací, barů a obchodů. Bude pokryta LED digitální
obrazovkou, která zobrazuje krásné výhledy. S námi se na tuto loď můžete vydat začátkem roku 2020

NOVÝ TERMINÁL MSC CRUISES V MIAMI
V roce 2017 započala stavba nového přístavního terminálu ve floridském Miami. Budova ponese označení Terminal F a její základní
kameny společně položili Jorge Munilla, prezident stavební společnosti MCM, starosta Miami-Dade Carlos Gimenez, ředitel
miamského přístavu Juan Kuryla a prezident MSC Cruises ve Spojených státech Roberto Fusaro. Počáteční fáze projektu začala
renovací původního třípatrového terminálu. V druhé fázi bude k té původní přistavena nová třípatrová budova jižně od té stávající.
Funkcí nové budovy bude zajištění nalodění cestujících, bude tedy obsahovat čekárny, toalety, či podpůrné kanceláře. Ve fázi 3 bude
postaven třípatrový průchozí spojovací koridor spojující exitující terminál s nově postaveným. Renovace zvýší celkovou kapacitu
terminálu F a umožní tak obsloužit větší lodě než doposud, zejména ty od MSC Cruises, jako jsou MSC Seaside a MSC Divina. Celá
rekonstrukce bude stát 37,5 mil $ (975 mil. Kč), po ní je očekáván růst 3 mil. $ (75 mil. Kč).

MINCOVNÍ SLAVNOST MSC SEAVIEW
Stavba nové lodi MSC Seaview byla zahájena. Jedná se už o druhou loď třídy Seaside a je dalším krokem v naplnění investičního
plánu MSC Cruises do roku 2026 v hodnotě 243 miliard Kč. Práce na stavbě byly započaty 2. února 2017 mincovní slavností v dok u
loděnice Fincantieri a Riviera Tour byla při tom. Známe to všichni. Při každém zahájení stavby významných budov je nejdříve
slavnostně poklepán základní kámen. Je to znakem toho, že práce na staveništi jsou započaty a konstrukci budovy už nic nestojí v
cestě. Bohaté námořní tradice nám nabízejí podobný zvyk. Stavby lodí jsou už od nepaměti zahajovány vložením mincí do trupu lodi.
Námořníci věří, že tím lodi poskytnou štěstí a požehnání do její služby. Tradice velí, aby se dva dlouholetí zaměstnanci reprezentující
loděnici a vlastníka lodi, ujali role kmotrů slavnosti a umístili dvě mince do jednoho z bloků trupu nové lodi. Kmotrami nové lodi MSC
Seaview se stala Michela Bullo za loděnice Fincantieri a Loredana Giammusso za MSC Cruises. Po proslovech šéfů svých společností
byly mince uloženy do ocelového pouzdra na dílu trupu, který pak byl za zvuků evropské hymny Óda na radost přenesen obrovskými
jeřáby na své místo v suchém doku loděnice, který ještě před necelými třemi měsíci hostil stavbu MSC Seaside. Plavidlo samotné
bude mít délku 323 metrů a výtlak 154 000 námořních tun. Maximální kapacita bude 5 179 hostů. Mottem pro celou generaci
Seaside (MSC Seaside a Seaview ) je „The ship that follows the sun“, tedy „Loď následující slunce“. Její význam osvětluje Gianni
Onorato, výkonný ředitel společnosti MSC Cruises:
„MSC Seaview přenese moře až ke svým hostům, a to zejména díky průkopnickému konceptu beach condo a dalším unikátním
designovým a produktovým elementům, které jim umožní užívat si co možná nejvíce teplého počasí. S jedním z největších podílu
venkovních prostor na moři si hosté budou moci užívat zvýšeného počtu balkónových kabin, výhledů na moře a venkovních veřejný ch
prostor, které jsou navrženy tak, aby jim nabízeli co nejvíce moře a slunečního svitu. Nová loď se představí v červnu 2018 v
destinacích západního Středomoří. Od září 2018 bude sloužit u břehů Jižní Ameriky v Brazílii. O MSC Seaview a dalším vývoji hovořil
výkonný předseda správní rady Pierfrancesco Vago: „(MSC Seaside) bude také odrážet naši jedinečnou a trvalou snahu přinášet na
trh tak inovativně koncipované lodě jako jsou ty z generace Seaside – jíž je MSC Seaview součástí - ve které se představí ještě další
převratný prototyp.“ Program byl zahájen už 1. února prohlídkou sesterské lodi MSC Seaside, právě dokončované na protější straně
loděnice. Lodě generace Seaside jsou téměř totožné, takto bude jednou vypadat i MSC Seaview. Mincovní slavnost byla zahájena
dopoledne 2. února. Odehrávala se zčásti ve velkém průhledném stanu vedle suchého doku, kde před necelou stovku novinářů a
fotografů z celého světa předstoupil Giuseppe Bono, ředitel loděnic Fincantieri (na fotce u řečnického pultíku vpravo) a
Pierfrancesco Vago, předseda správní rady MSC Cruises (vlevo). Celému dílu nakonec požehnal i kaplan zdejší loděnice Don Lorenzo
Boscarol.
Další a podrobnější informace naleznete na stránkách www.rivieratour.cz
„For stronger partnership – Pro pevnější spolupráci“. Ředitel
CK Riviera Tour Pavel Číž a Werner Fankhauser, ředitel MSC
Kreuzfahrten (rakouská pobočka MSC Cruises), u ocelového
pouzdra, do které budou následující den vloženy mince během
Mincovní slavnosti MSC Seaview.

70

Přinášíme Vám aktuální novinky- sledujte náš FACEBOOK
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