BELLA

FANTASTICA

WELLNESS+

AUREA















20-uur buffet (gastronomisch menu op elk moment van de dag)









Een selectie van vers fruit, gezonde snacks en drankjes beschikbaar in het buffet en à la carte
restaurant









COMFORT
Droomcruises aan boord van moderne schepen
Superieur comfort met 24-uurs roomservice (gratis bezorging)
Ontbijt in uw kajuit (bezorging en ontbijt zijn gratis)

GASTRONOMIE

All-inclusive drankpakket inclusief (zie hieronder de details)*
Dagelijks een sportdrank in de minibar in de kajuit°
Water inbegrepen in de bars, buffet en à la carte restaurants en in de kajuit





COMFORT & ACTIVITEITEN
Broadway theatershows en live muziek
Onbeperkt gebruik van zwembaden
Openlucht faciliteiten (Power Walking parcours, Basketbal…)
Geavanceerde fitnessruimte met panoramisch uitzicht
Entertainment activiteiten voor volwassenen, kinderen, baby's (Clubs...)

























50% korting op fitness lessen (bijv. yoga) en personal trainer (op basis van beschikbaarheid en alleen
voor volwassenen)







Activiteiten voor kinderen: taalspelletjes en Doremi Chef kooksessies met het personeel aan boord
(op basis van beschikbaarheid)





Exclusieve wellnessexcursie(s) - Een geselecteerd aantal excursies inclusief in uw cruise. Afhankelijk
van de lengte van uw cruise. De inhoud van de geselecteerde activiteiten kunnen variëren°



Een gepersonaliseerd wellnessprogramma op diverse binnen- en buitenlocaties



RELAXING & WELZIJN
Vrij toegang tot het exclusieve zonnedek om in complete rust van de zon te genieten
Wellness Welkomstpakket in uw kajuit (t-shirt + korte broek + sporthanddoek)






Wellnesspakket inclusief: massage naar keuze, zonnebanksessie, welkomstcocktail, toegang tot
Turks stoombad en sauna gedurende de cruise (alleen voor volwassenen)



Pakket met wellnessproducten (voor gezicht, haar en lichaam) in elke kajuit°
Badjas en slippers voorzieningen in elke kajuit




SERVICES
Gekwalificeerd meertalig personeel
Voorrang bij aan boord gaan & bagageaflevering in de kajuit (op dag van
inscheping)










Keuze in kajuit** (op basis van beschikbaarheid)
Keuze uit de beste beschikbare hutten

























FLEXIBILITEIT

Maximale flexibiliteit bij boeken***
(wijziging naam, datum, lagere annuleringskosten)
Keuze uit dinerzitting (op basis van beschikbaarheid)****
Voorrang bij toekennen dinerzitting
Mogelijkheid om een Super Familie kajuit te boeken voor de hele familie (indien
beschikbaar) Vrije dinerzitting in speciale ruimte in het restaurant





ANDERE VOORDELEN
Verdien MSC Voyagers Clubpunten
Een gezondheidscheck met de MSC Professional°
Een lichaamsanalyse met uw personal Technogym Master Trainer°
Wasservice voor uw sportkleding°
Toegang tot het internet voor de Technogym app°
Groepsfoto met alle Wellness Experience reizigers°














+ Deze experience is beschikbaar voor afvaarten vanaf zomer 2017.
° Alleen voor volwassenen
* Afhankelijk van de bestemming ontvangt u een All-Inclusive Restaurant & Bar Drankpakket of een All-Inclusive Classic Drankpakket.
** Voor meer informatie zie de Algemene Voorwaarden
*** Voor meer informatie zie de Algemene Voorwaarden (artikel 12)
****Ook beschikbaar voor gasten in Fantastica Balkonhutten en Fantastica Suites aan boord van de gerestylde schepen van het Renaissance programma (MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia en MSC Armonia)

