
V Å R E  O P P L E V E L S E S K AT E G O R I E R

BELLA FANTASTICA AUREA

Tilgjengelig for innvendige, utvendige og
balkonglugarer

Avis direkte levert i lugaren på forespørsel

Tilgjengelig for innvendige, utvendige og
balkonglugarer

MSC YACHT CLUB

Tilgjengelig for balkonglugarer og suiter med god 
beliggenhet høyt oppe I skippet eller nær SPA-

avdelingen

Tilgjengelig for innvendige suiter og suiter med balkong, også balkong med 
privat boblebad. I varierende størrelser opp til 98 kvm / 25 kvm balkong.

Kun uspesifiserte lugarer (garantilugarer)

Kan velge middagstid, men er kun på forespørsel

Kan booke om cruiset mot avgift *

Valgfri lugar (størrelse, dekk og beliggenhet)

1 gratis ombooking av cruiset *

Prioritert bordsetting ved middag (kapasitetsavhengig)

Frokost på lugaren (gratis frokost og levering)

20 % rabatt på spesialrestaurant ved forhåndskjøp 24-timers roomservice (fri levering)

Eget soldekk kun for Aurea-gjester    

Velværeprodukter i lugaren (inkludert badekåpe og 
slippers)

Prioritert ombordstigning og bagasjelevering

Velkomstpakke (Aneri Prosecco + Vebchi konfekt)

Valgfri bordsetting i eget område i restautanten

Putemeny   

Fri adgang til spaavdelingen (Thermal area)

40 % rabatt på forhåndsbetalte utvalgte spapakker

Samme som Fantastica +

Madrasser med memory-foam og sengetøy i egyptisk bomull

Prioritert plass fremst i teateret på show

Premium internettpakke på 2 enheter

Privat inn- og utgang på skipet

Privat område kun for Yacht Club-gjester fremst og øverst i skipet

Eget soldekk med basseng, boblebad og bar

Egen restaurant med mat i gourmet-klassen

Egen buffet ute som serverer mat fra morgenen og frem til middag

Premium Extra drikkepakke (inkludert drinker opp til 13 € på hele skipet
+ minibar) 

24-timers butler og consiergeservice

Afternoon tea

Live underholdning på kveldene i Youcht Club loungen

Samme som Aurea +

Prioritet på utflukter

Skreddersydde opplevelser fra shopping til utflukter

Bagasjepakking/utpakkingstjeneste på forespørsel

10 % rabatt på alle spabehandlinger bestilt om bord

* Spesielle regler og vilkår gjelder


