BELLA

FANTASTICA WELLNESS

AUREA

CONFORTO
Navios modernos e camarotes elegantes
Room Service 24h (entrega gratuita)
Pequeno-almoço no seu camarote (entrega + pequeno-almoço gratuitos)




























BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO & BEBIDAS
Buffet premium disponível 20h por dia (menu gourmet a qualquer hora)
Dietas especiais acauteladas
Bebidas ilimitadas tudo-incluído*
1 bebida para desportistas por dia no minibar do seu camaroteº



Garrafas de água gratuitas em todos os bares, restaurantes,
buffet e no seu camarote



DESPORTO & ACTIVIDADES
Programa variado de espectáculos ao estilo da Broadway no teatro disponíveis
quase diariamente









Área da piscina
Instalações para desporto ao ar livre (Pista de Power Walking, Basquetebol)
Ginásio extremamente bem equipado com vista panorâmica
Actividades de entretenimento para adultos, jovens e crianças (Clubes...)





















50% de desconto nas aulas de fitness (ex: Yoga) e personal trainer (sujeito à
disponibilidade e só para adultos)







Actividades recreativas para crianças: Jogos de aprendizagem de línguas
e lições de cozinha Doremi Chef com o staff (sujeito à disponibilidade)





Actividades de wellness em terra (o número destas actividades incluídas
depende da duração do cruzeiro e os detalhes das mesmas podem variar)º



Programa wellness personalizado interior/exterior, com 1 aula no ginásio por dia
(e outro dia qualquer em cruzeiros > 7 dias) excluíndo o dia do embarque e desembarqueº



RELAXAMENTO & BEM-ESTAR
Acesso livre ao Sun Deck Exclusivo para desfrutar do sol com toda a tranquilidade



Kit wellness de boas-vindas no seu camaroteº
(tshirts + calções + toalha + dispositivo wellness)





Pacote wellness incluindo: Uma massagem à escolha do menu do spa, duche
bronzeador, cocktail de boas-vindas no spa, consulta de wellness privada,
acesso ao spa termal durante o cruzeiro (só disponível para adultos)



Kit de produtos wellbeing (para o rosto, cabelo e corpo) no seu camaroteº
Comodidades em cada camarote (incluindo robe e chinelos)




SERVIÇOS
Pessoal multilingue qualificado
Embarque & Bagagem prioritários (só no dia do embarque)

































FLEXIBILIDADE
Preferência no camarote** (sujeito à disponibilidade)
Possibilidade de escolha de entre os melhores camarotes disponíveis
Máxima flexibilidade na reserva ***
(mudar o nome do passageiro, datas e taxa de cancelamento inferior)
Escolha do turno ao jantar (sujeito à disponibilidade)****
Prioridade na escolha do turno ao jantar



Possibilidade de reservar o Camarote Super Família para toda a família
(onde este tipo de camarote estiver disponível)



Horário livre ao jantar num restaurante consagrado



OUTROS PRIVILÉGIOS
Ganhe pontos MSC Voyagers Club
Check-up com o médico MSCº
Teste análise inbody com o seu master trainer da Technogymº
Serviço de lavandaria para o seu equipamento de desportoº
Acesso à internet pela App da Technogymº
1 foto de grupo com todos os passageiros da Wellness Experience












ºSó disponível para adultos.
*Referente ao pacote de bebidas Tudo-Incluído Restaurante & Bar e pacote de bebidas Tudo-Incluído Classic, mediante os destinos dos cruzeiros.
**Para mais detalhes, consulte os nossos Termos & Condições Gerais de Reserva.
***Para mais detalhes, consulte o Art.º 12 dos nossos Termos & Condições Gerais de Reserva.
****Também disponível para passageiros em Camarote Varanda ou Suite “Fantastica” mas só a bordo dos MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia.



