
VAŠA LOĎ NA LODI



EXKLUZÍVNOSŤ A SÚKROMIE 
VO SVETE MOŽNOSTÍ



MSC YACHT CLUB
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Súkromie, pohodlie a služby
na vrcholku lode. 

Objavte loď na lodi. Okrem elegantných apartmánov s nepretržitou službou komorníka a exkluzívnej 

recepcie, MSC Yacht Club ponúka prvotriednu skúsenosť, zodpovedajúcu očakávaniam aj tých 

najnáročnejších cestovateľov. Ako privilegovaný host, môžete využívať výhody vyhradených  

priestorov, vrátane súkromnej reštaurácie, elegantného salónika, bazénu a solária, všade  

s all-inclusive nápojmi.

A samozrejme, taktiež môžete využívať nespočetné množstvo rekreačných, oddychových a zábavných 

atrakcií ponúkaných na celej lodi. MSC Yacht Club je exkluzívnou voľbou otvárajúcou svet jedinečných 

emócií.
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EXKLUZÍVNY SERVIS 

Pozorný komorník je
nepretržite k vašim službám.

Ako hosť klubu MSC Yacht Club si špeciálne zaobchádzanie budete môcť vychutnať už od chvíle 

vášho príchodu, počnúc prednostným odbavením. Váš komorník, pripravený poslúžiť vám kedykoľvek 

počas dňa alebo v noci, vás odprevadí do vašej elegantnej suity, vybavenej bezplatným minibarom. 

Cestou vám komorník ukáže vyhradenú recepciu s nepretržitou prevádzkou a kúpele MSC Aurea, 

kde je pobyt v ich termálnej časti len jednou z mnohých privilégií, ktoré na vás počas plavby čakajú.



Vychutnajte si nový zážitok  
popri užívaní si svojho súkromia.
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EXCLUZÍVNE SÚKROMNÉ ZARIADENIA 

Uspokojte vašu túžbu 
po jedinečných zážitkoch.

Vydajte sa na objaviteľskú výpravu pre svoje zmysly, v intímnom prostredí a vo vybranej spoločnosti. 

Ako hosť MSC Yacht Club si môžete pochutnať na labužníckych jednohubkách v súkromnom salóniku 

Top Sail Lounge, zatiaľ čo sa kocháte panoramatickými výhľadmi. V špecializovanej à la carte 

reštaurácii si môžete vychutnať gurmánske jedlá stredomorskej a medzinárodnej kuchyne.  

Pri súkromnom bazéne sa môžete sa opaľovať a popíjať sofistikované koktaily. Vitajte vo svete 

jedinečných pôžitkov
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SALÓN TOP SAIL LOUNGE

Skvostné pocity 
v exkluzívnom prostredí.

Zmysel pre vybrané veci v živote ide ruka v ruke s túžbou vychutnať si ich v špeciálnom prostredí. 

Salón Top Sail Lounge je ideálnym miestom na uspokojenie oboch týchto túžob.Po celý deň sa 

podávajú v cene plavby zahrnuté nápoje, gurmánske pochúťky finger-food a lahodné zákusky a tento 

prepychovo zariadený salón ponúka hosťom MSC Yacht Club možnosť oddychu v súkromí a intimite, 

zatiaľ čo obdivujú veľkolepé panoramatické výhľady z prestížnej prednej paluby lode.
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VYHRADENÁ REŠTAURÁCIA

Kulinárska cesta 
vo vašom vlastnom čase.

Vychutnajte si pôžitok vynikajúcich gurmánskych zážitkov. Vo vlastnej exkluzívnej reštaurácii na 

každej lodi MSC Yacht Club sa ponúka celý rad rafinovaného menu, od lahodných zdravých jedál až 

po tie pôžitkárske. Gurmánsku kuchyňu samozrejme sprevádza sofistikovaný výber nápojov, vrátane 

kvalitných vín z celého sveta. Stravovať sa môžete podľa vlastného želania kedykoľvek, počas 

otváracích hodín reštaurácie. S Yacht Club MSC môžete mať skutočne svet na tanieri.
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Pôžitok je najmä
v možnostiach.

Predstavte si, že sa ponárate do osviežujúcej hladiny súkromného bazéna, relaxujete na odľahlej 

slnečnej terase a bez príplatku si vychutnávate občerstvenie z vyhradeného baru a grilu, keď ste si 

predtým hoveli vo vírivom kúpeli. Ako privilegovaný host MSC Yacht Club  máte hneď niekoľko 

možností ako si užiť každú chvíľu plavby v pokoji a v súkromí. A až by ste si zaželali čokoľvek, váš 

komorník je tu - vždy po ruke, aby uspokojil vaše požiadavky.

EXKLUZÍVNA TERASA NA OPAĽOVANIE
S VLASTNÝM BAZÉNOM
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KÚPELE MSC AUREA SPA

Relaxujte a zabudnite 
na všetky starosti. 

Vstup do kúpeľov MSC Aurea Spa je vstupom do sveta pokoja a relaxu. Vďaka svojmu okázalému 

interiéru z prírodného kameňa, vzácnych drevín a bohatých mozajk je to dokonalé prostredie na 

obnovenie prirodzenej rovnováhy mysle a tela. Ako hosť MSC Yacht Club si môžete vychutnať 

potešenie z používania termálnej časti bezplatne, ako aj možnosť využitia exkluzívnych miestností 

MSC Yacht Club pre akékoľvek masáže alebo procedúry, ktoré si rezervujete.



    Prežite každý okamih
         naplno ...
   počnúc svojim apartmánom.
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ELEGANTÉ APARTMÁNY 

Váš zážitok MSC Yacht Club  
začína v luxusnom apartmáne.

MSC Yacht Club ponúka len to najlepšie pokiaľ ide o pohodlie, súkromie a služby. A východiskovým 

bodom pre tieto hodnoty je vaše osobné ubytovanie. Každý elegantný apartmán v MSC Yacht Club 

je navrhnutý tak, aby vám spríjemnil každú chvíľu, ktorú tam strávite, či už budete oddychovať 

osamote alebo si pozvete hostí. Od veľkorysých priestorov a využitia vysokokvalitných materiálov 

až po moderné vybavenie, každý detail je určený k uspokojeniu vašich potrieb a predstáv.
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ELEGANTNÉ APARTMÁNY 

Mimoriadne pohodlie 
pre pravý relax.

Všetky luxusné apartmány v MSC Yacht Club ponúkajú bezkonkurenčné pohodlie vďaka dôkladnej 

starostlivosti o detaily: matrace Myform Memory, výber vankúšov značky Dorelan, posteľná bielizeň 

a župany z egyptskej bavlny, mramorové kúpeľne a bezplatný minibar. 

Na najnovších lodiach boli zavedené inovatívne kategórie ubytovania, vrátane vnútorných apartmánov, 

apartmánov Executive a Family, apartmánov Deluxe, dvojúrovňových apartmánov Duplex a apartmánov 

Royal, kde sa môžete ponoriť do vírivej vane na vlastnom balkóne. Nezabudnime spomenúť ani nové 

Owner's Suite, s bezkonkurenčnou výbavou a sklenenou stenou pre panoramatický výhľad.

OWNER'S  SUITE 

K výbave apartmánov Owner’s Suites patrí oddelený  
a priestranný obývací priestor, veľký šatník, veľký balkón 
so súkromnou vírivkou a ohromujúca panoramatická 
sklenená stena. Owners Suites spĺňajú aj tie najvyššie 
očakávania z hľadiska ochrany súkromia a pokoja.

ROYAL SUITE

Každá Royal Suite je vybavená oddelenou obývacou časťou 
a všetkým pohodlím prináležiacim k prvotriednemu typu 
ubytovania. Pre maximálny luxus majú Royal Suites na 
najnovších lodiach na balkóne aj vlastnú vírivku  
a jedálenský stôl, zatiaľ čo vo vnútri nájdete aj bar  
a chladničku.  

DUPLEX SUITE

Tieto dvojpodlažné apartmány ponúkajú samostatný 
obývací priestor s rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, 
šatník a balkón so súkromnou vírivkou. Dokonalé miesto 
na uvoľnenie sa v maximálnom pohodlí. 

EXECUTIVE & FAMILY SUITE

Tieto priestranné apartmány  sú ideálne pre rodiny s deťmi. 
Sú vybavené oddelenou obývacou časťou a kúpeľňou so 
sprchou alebo vaňou, sú elegantne zariadené a vybavené 
podľa vysokých štandardov MSC Yacht Club.  

DELUXE SUITE

Úroveň štýlu a pohodlia Deluxe Suite kategórie zodpovedá 
tým najskvelejším plavebným tradíciám. Taktiež majú 
súkromný balkón a všetok comfort zodpovedajúci 
prvotriednemu ubytovaniu. 

NOVÉ VNÚTORNÉ APARTMÁNY 
-  INTERIOR SUITE  

Na najnovších lodiach majú teraz hostia možnosť vychutnať 
si výhody a pohodlie MSC Yacht Club aj vo vnútornom 
apartmáne (bez okna). Každý má vlastnú obývaciu časť a 
kúpeľňu so sprchou alebo vaňou. 



28

SLUŽBY NA MIERU

Sme tu preto, aby sme uspokojili  
všetky vaše požiadavky.

Nonstop osobná služba, luxusné suity a elegantné súkromné priestory nie sú jedinou výhodou MSC 

Yacht Clubu. Vďaka dôkladnej pozornosti venovanej detailom si ako náš hosť môžete vychutnať 

rôzne personalizované služby určené na uspokojenie všetkých vašich potrieb. Tak ako súkromný 

transfer do prístavu a z prístavu, nákupy v butikoch na palube lodí mimo štandardných otváracích 

hodín alebo súkromnú prehliadku šperkov v pohodlí vašej suity. Vo vybraných destináciách ponúkame 

vyhradenú exkurziu iba pre hostí MSC Yacht Clubu, môžeme však pre vás zorganizovať na mieru 

upravenú exkurziu tak, aby ste mohli preskúmať svoj cieľ presne podľa vašich predstáv.
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ZHRNUTIE SLUŽIEB

Vyplávajte 
do sveta privilégií.

Každá plavba s MSC sa vyznačuje kvalitou pohostinnosti a pozornosťou, ktorá je venovaná i malým 

detailom. V MSC Yacht Club sú tieto vlastnosti vynesené na bezprecedentnú úroveň, nastavujúc 

novú úroveň v pohodlí a spokojnosti svojich hostí. Jedinečná kombinácia personalizovaných služieb 

a elegantného prostredia z neho robí najexkluzívnejší súkromný klub na svetových moriach. A 

rovnako ako pri všetkých súkromných kluboch, jediným spôsobom, ako skutočne oceniť tento luxus, 

je zakúsiť ho na vlastnej koži.

E X K L U Z Í V N O S Ť  A  S Ú K R O M I E  V O  S V E T E  M O Ž N O S T Í

P R I V I L É G I Á

Vyhradená prednostná registrácia pri nalodení a pri vylodení

Služba komorníka k dispozícii 24 hodín denne

Vyhradená recepcia Concierge k dispozícii 24 hodín denne

Izbová služba k dispozícii 24 hodín denne

Nápoje bez obmedzenia vo všetkých priestoroch MSC Yacht Club, vrátane minibaru vo vašom apartmáne

Bezplatné nápoje vo všetkých palubných baroch a reštauráciách podľa aktuálneho výberu

Bezplatný vstup do termálnej časti kúpeľov MSC Aurea SPA

Oddychové doplnky v každom apartmáne (vrátane županu a papúč)

Najvýhodnejšie odmeňovací systém získavania bodov MSC Voyagers Club

Kompletný internetový balíček, až do 4 GB (v závislosti od dĺžky plavby)

E X K L U Z I V I T A

Prepychovo vybavené suity ponúkajúce skvelé pohodlie sú umiestnené na predných palubách lode

Gurmánske stolovanie v súkromnej reštaurácii MSC Yacht Club

Voľný výber času stravovania v čase otváracích hodín reštaurácie

Vyhradená exkluzívna slnečná terasa s bazénom, vírivkou, soláriom a barom

Panoramatický salón Top Sail s vlastným barom, službou popoludňajší čaj a výberom ľahkého občerstvenia 20 hodín denne

Každý večer v salóne Top Sail živá hudba

Možnosť exkluzívnych nákupných zážitkov (nie je zahrnuté v cene plavby)

Možnosť organizovania exkurzií na mieru (nie je zahrnuté v cene plavby)

S V E T  M O Ž N O S T Í

Prístup do všetkých zariadení lode (bary a salóny, prémiové reštaurácie, bazény atď.)

Prémiový bufet 20 hodín denne (gurmánske menu pre každý okamih dňa)

Pestrý program divadelných predstavení v štýle Broadway a Las Vegas

Zábavné aktivity pre dospelých i deti

Extra aktivity pre deti: výučba cudzích jazykov hrou, kuchárske stretnutia Doremi Chef (podľa aktuálnej dostupnosti)

Športové vybavenia a aktivity na otvorených palubách

Dobre vybavená posilňovňa s panoramatickým výhľadom



South America

Caribbean & Antilles

Ocean Cay
 MSC Marine Reserve 

United States

Dubai, Abu Dhabi
& Qatar

Mediterranean

Northern Europe

China & Japan

Osobné služby,
ktoré vás sprevádzajú i na pobrežie.
Výsady MSC Yacht Club presahujú lodnú palubu. Plavebné trasy zahŕňajú teraz i niekoľko plážových 

destinácií so zónou vyhradenou exkluzívne pre hostí MSC Yacht Club. Špeciálne miesto na 

opaľovanie pri vychutnávaní si rovnako výnimočnej úrovne súkromia, pohodlia a osobných služieb 

ako na palube.

DISCOVER YOUR SHIP WITHIN A SHIP HERE

SIR BANI YAS ISLAND
Raj pre milovníkov pláže vo vodách Arabských Emirátov ponúka 
vynikajúci oddychový areál v luxusnom prostredí. Jeho súčasťou je 
aj exkluzívna zóna MSC Yacht Club, s vlastnou dopravou z lode, 
kde prvotriedne ležadlá, obed vo forme plážového grilu a barová 
služba zaisťujú maximálny komfort a súkromie počas celého dňa 
na brehu.

OCEAN CAY MSC MARINE REZERVA
Nový súkromný ostrov MSC Cruises bol založený v silnom záväzku k 
obnove prírodných zdrojov a ochrane koralových útesov a morský života. 
Schovaný na pokojnom mieste na severozápade ostrova Ocean Cay leží 
špeciálna plážová zóna vyhradená exkluzívne pre hostí MSC Yacht Club. 
Môžu si v tejto oáze pokoja nerušene vychutnať nevšedný deň na ležadlách 
a v plážových kabínkach cabanas, so službami komorníka neustále k 
dispozícii. Váš súkromný ostrov na ostrove vás očakáva.






