V Å R A UTÖKADE UPPLEVELSER
BELLA

FANTASTICA

MSC YACHT CLUB

AUREA

Inkluderar alla förmånder för Aurea +

Endast ospecificerade hytter (garantihytter)

Val av hyttkategori (storlek, däck och placering)

Kan välja middagstid, endast på begäran

1 ändring av avresedatum utan kostnad*

Prioriterad ombordstigning och bagageutlämning

Dedikerad in- och utcheckning (+ priotering vid utflykter)

Ändring av kryssning mot kostnad*

Prioriterat val av sittning till middagen (baserat på tillgänglighet)

Välkomstpaket (Aneri Prosecco + Venchi choklad)

Privat område som bara är tillgängligt för gäster i MSC Yacht Club

Flexibel middagstid i dedikerad restaurang eller del av restaurang

Dedikerat soldäck med bubbelpooler och utomhusbar

24-timmars room service (gratis leverans)

24-timmars room service (gratis leverans)

Gourmetrestaurang med a la carte till frukost, lunch och middag

20% rabatt: utvalda förbetalda paket i specialrestaurangerna

Eget soldäck endast för Aurea-gäster

Separat buffé med mat tillgänglig från morgon till middag

Badrock och tofflor i hytten

Premium Extra Dryckespaket (inkluderar alla drycker upp till 13€ på
hela fartyget + minibar)

Kuddmeny (Pillow menu)

24-timmars butler service och egen concierge/reception

Fri tillgång till spa-avdelningen (Thermal area)

Afternoon tea

40 % rabatt på ett specifikt förbetalt SPA-paket

Kvällsunderhållning live i Yacht Club-loungen

10% rabatt på alla SPA-behandlingar som köps ombord

Madrasser med memory-foam och lakan av egyptisk bomull

Frukost levererad till hytten gratis

Inkluderar alla förmåner för Fantastica +

Prioriterad plats längst fram i teatern på föreställningar

Premium internetpaket (Browse 2 enheter)
Prioriterad plats på utflykter
Skräddarsydda upplevelser i form av shopping
Assistans med uppackning och packning av bagage på förfrågan

*Särskilda villkor gäller

Tillgänglig för insides-, utsides- och
balkonghytter

Tidningsleverans till hytten på förfrågan

Tillgänglig för insides-, utsides- och
balkonghytter

Tillgänglig för suiter och balkonghytter med
bästa beliggenhet
(högt upp eller nära SPA-avdelningen)

Tillgänglig för insides- och sviter med balkong, även balkonghytt med
privat bubbelpool. I varierande storlekar upp till 98 kvm/25 kvm balkong.

