
Confira as experiências disponíveis 
 

Experiência Bella: 
 

Viva a experiência da viagem dos seus sonhos, acompanhado de quem conhece os 

mares melhor do que ninguém, com excelente custo-benefício. 

• Cabines elegantes com todo o conforto. 

• Uma vasta opção da gastronomia mediterrânea e Buffet gourmet com 13 ilhas de 

especialidades culinárias, aberto 20 horas ao dia. 

• Espetáculos teatrais ao estilo Broadway. 

• Piscina, infraestrutura para prática de esportes ao ar livre e academia de ginástica. 

• Entretenimento para todas as idades, com um programa repleto de atividades diárias. 

• Acúmulo de pontos MSC Voyagers Club para ganhar  

 

Experiência Fantástica:  
 

Conforto e flexibilidade na escolha das melhores cabines e mais uma variedade de 

privilégios. 

• Cabines elegantes com todo o conforto. 

• Uma vasta opção da gastronomia mediterrânea e Buffet gourmet com 13 ilhas de 

especialidades culinárias, aberto 20 horas ao dia. 

• Espetáculos teatrais ao estilo Broadway. 

• Piscina, infraestrutura para prática de esportes ao ar livre e academia de ginástica. 

• Entretenimento para todas as idades, com um programa repleto de atividades diárias. 

• Acúmulo de pontos MSC Voyagers Club para ganhar descontos e outros benefícios em 

novos cruzeiros. 

• Serviço de quarto 24 horas (consumo pago à parte, serviço gratuito). 

• Café da manhã na cabine (consumo e serviço gratuitos). 

• Desconto de 50% em aulas fitness e personal trainer (sujeito a disponibilidade). 

• Atividades recreativas especiais para crianças: aula de idiomas e culinária Master Chef com 

o nosso chef de bordo (sujeito a disponibilidade). 

• Prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido de acordo com o horário de 

funcionamento do restaurante (sujeito a confirmação no momento do embarque). 

 

 

 



 

Experiência Wellness 
 

Cuide de seu corpo e alma com a experiência Wellness em um cruzeiro MSC dedicado 

a saúde e fitness. 

 

• O cruzeiro dos sonhos a bordo dos modernos navios MSC 

• Cabines elegantes com todo conforto e conveniências 

• Serviço de quarto 24 horas (consumo pago à parte, serviço gratuíto)* 

• Café da manhã na cabine (consumo e serviço gratuítos) 

• Preferência de cabine** (sujeito a disponibilidade) 

• Possibilidade de escolha das melhores cabines disponíveis 

• Prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido 

• Kit pessoal de boas-vindas Wellness na cabine (camiseta, shorts, toalha esportiva e 

aparelho wellness) 

• Cabine equipada com sacola Technogym Wellness, incluindo colchonete e faixa de 

resistência 

• Excursões exclusivas Wellness (número selecionado de excursões, inclusas de acordo com 

a duração do cruzeiro, os detalhes das atividades selecionadas podem variar)⁰ 

• Programa Wellness personalizado em diversos locais cobertos e descobertos⁰ 

• 50% de desconto em aulas de fitness e personal trainers⁰ 

• Espetáculos teatrais ao estilo Broadway 

• Uso ilimitado da piscina (durante horários de abertura) 

• Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre (percurso Power Walking, basquete etc) 

• Academia de ginástica com equipamentos de última geração e vista panorâmica 

• Solário privado (Top 18 na classe Fantasia, Top 16 na classe Musica e Top 13 na classe 

Lirica) 

• Entretenimento a bordo 

• Eventos especiais para crianças com idades entre 3 e 11 anos. Contate o Mini Club para 

mais informações 

• Souvenir para lembrar os momentos especiais de seu cruzeiro, disponível no Photo Shop 

• Tripulação poliglota e qualificada 

• 1 bebida "esportiva" por dia do minibar da cabine⁰ 

• Água grátis nos bares, restaurantes, buffet e cabine⁰ 

• Seleção de comidas e bebidas frescas e saúdaveis disponíveis nos restaurantes e buffet 

• Serviço de buffet aberto 20 horas ao dia (menu gourmet durante todo o dia) 

• Grande variedade de restaurantes de especialidades que servem pratos internacionais e 

mediterrâneos 

• Check-up com médico da MSC⁰ 

• Teste bioimpedância com personal trainer Technogym⁰ 

• Serviço de lavanderia para roupas de ginástica⁰ 



• Acesso ao aplicativo Technogym⁰ 

• 1 foto em grupo com todos os hóspedes da Experiência Wellness⁰  

• Acúmulo de pontos MSC Voyagers Club 

 

 


