Benefícios das experiências
Bella
CONFORTO
Modernos navios e cabines elegantes
Serviço de quarto 24 horas (consumo pago a parte, serviço gratuito)*.
Café da manhã na cabine (consumo e serviço gratuito).
PRAZERES ENOGASTRÔNOMICOS
Buffet aberto 20 horas ao dia (menu gourmet durante todo o dia).
Pacote de bebidas Easy**.
ESPORTES E ATIVIDADES
Variado programa de espetáculos teatrais ao estilo Broadway
disponíveis quase todos os dias
Área da piscina
Infra-estrutura para prática de esportes ao ar livre (percurso power
walking, basquete....).
Academia de ginástica extremamente bem equipada e vista
panorâmica.
Entretenimento para adultos, adolescentes e crianças
Desconto de 50% em aulas do fitness center (ex: yoga) e personal
trainer (sujeito a disponibilidade e apenas para adultos).
Atividades recreativas para crianças: aprenda idiomas brincando e
participe de aulas de culinária Doremi Chef com o nosso staff de
bordo (sujeito a disponibilidade).
RELAXAMENTO E BEM-ESTAR
Livre acesso ao Solarium exclusivo para aproveitar dias ensolarados
com total tranquilidade.
Pacote bem-estar incluindo: uma massagem de nosso menu do SPA,
coquetel de boas-vindas no SPA, consulta privada e livre acesso área
termal durante todo o cruzeiro (disponível apenas para adultos).***
Difusor - MED by MSC (100ml)
Acessórios para uso a bordo (roupão e chinelo).
SERVIÇOS
Tripulação poliglota e qualificada.
Prioridade no embarque.
FLEXIBILIDADE
Possibilidade de escolha das cabines disponíveis (sujeito a
disponibilidade)****.
Prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido (sujeito a
confirmação no momento do embarque).*****
Jantar em qualquer horário com o estilo de jantar "My Choice".******
OUTROS PRIVILÉGIOS
Acúmulo de pontos do MSC Voyagers Club.
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Fantastica

Aurea

Uma foto gratuita para cada hóspede, tirada durante a noite
mediterrânea no restaurante principal
**O pacote de bebidas inclui chope, uma seleção dedicada de vinhos da casa em taça, bebidas destiladas e coquetéis, coquetéis sem álcool, refrigerantes e suco de frutas em copo,
garrafas de água mineral e bebidas quentes clássicas (expresso, cappuccino, caffe latte, chá quente). Você pode consumir as bebidas de seu pacote em todos os bares a bordo, buffets
self-service e restaurantes, exceto restaurantes de especialidades. Uma versão não alcoólica está disponível para crianças. As condições podem variar de acordo com o destino, confira
mais informações e os termos e condições do pacote no momento da reserva.
*** Escolha a massagem com até 60min. diretamente a bordo, no menu do SPA (exceto massagem a 4 mãos).
**** Para mais detalhes, confira os termos e condições da reserva.
*****Respeitando os horários de funcionamento do restaurante.
****** Hóspedes em cabines com varanda ou suites “Fantastica” a bordo do MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia e MSC Armonia poderão aproveitar o estilo de turno de jantar “My
Choice”. Respeitando os horários de funcionamento do restaurante.
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