
UW REISAGENT

xx
x.

20
16

EN
G

Meer informatie, tarieven en excursieprogramma's kunt u downloaden op www.msccruises.be

M S C C R U I S E S . B E

M S C  M E R A V I G L I A ,
N I E T  Z O M A A R 

E E N  S C H I P .

RESERVEER 
NU!

GENUA

NAPELS

BARCELONA

MARSEILLE
(Provence)

Middellandse Zee 

Italië

Frankrijk

Spanje

VALLETTA
Malta

MESSINA

GENUA

CIVITAVECCHIA
(Rome)BARCELONA

PALERMO
(Monreale)

MARSEILLE
(Provence)

Middellandse Zee

Italië

Frankrijk

Spanje

VALLETTA
Malta

2 Royal Suites
2 Wellness Deluxe Suites 
76 Deluxe Suites
15 Binnensuites

8 Duplex Suites | 10 Aurea Suites
85 Super familiekajuiten
1306 Balkonkajuiten
136 Kajuiten met zeezicht | 689 Binnenkajuiten

Wanneer u een van onze Belevingen kiest, bepaalt u zelf de levensstijl die u aan uw reis wenst te geven.  
Elke Beleving biedt immers een breed gamma accommodaties en diensten aan boord.
Ongeacht de gekozen optie, zal deze voor u een wereld van mogelijkheden openen.

M S C  M E R A V I G L I A
J U N I  2 0 1 7  -  A P R I L  2 0 1 8

Niet zomaar reisroutes; de schatten van de Middellandse Zee 
met het comfort van een maritiem juweeltje.
Reizigers ontdekken al eeuwenlang de schoonheid en de geschiedenis van de Middellandse Zee via de 
zee. Nu kunt u dat doen met het meest opmerkelijke schip dat ooit door deze wateren zal varen.

2017 | 8 DAGEN

Italië, Malta, Spanje, Frankrijk

Vertrek vanuit Marseille, 
Genua of Barcelona
Van juni tot november 2017
VANAF 

 € 699 p.p.

2017-18 | 8 DAGEN

Italië, Malta, Spanje, Frankrijk

Vertrek vanuit Marseille, Genua 
of Barcelona
Van november 2017 tot april 2018
VANAF 

 € 499 p.p.

ONZE BESTE EXCURSIE: 
POMPEÏ
(NAP01)
Ontdek Pompeï, de bloeiende stad die tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in 
79 na Chr. onder de as werd begraven. Met een fascinerende tour zal de 
geschiedenis van deze unieke archeologische site weer tot leven komen.
Vanaf: volwassene € 55 / kind € 42

ONZE BESTE EXCURSIE: 
DE HOOGTEPUNTEN VAN BARCELONA,   MONTSERRAT 
& OENOLOGIE (BCN21)
Bewonder de elegante boulevards van Barcelona en de ongelooflijke Sagrada 
Familia voordat u naar de top van de berg trekt om het klooster van Santa 
Maria de Montserrat te bezoeken. Uw excursie eindigt met een bezoek aan de 
Cavas Vilarnau, niet te missen wijnkelders.
Vanaf: volwassene € 55 / kind € 42

PREMIUMKAJUITEN, 
OM AAN ALLE BEHOEFTEN TE 
VOLDOEN
Het schip voor alle seizoenen voldoet aan alle wensen op het vlak 
van accommodatie. MSC Meraviglia biedt een uitstekend 
comfort en een ongeëvenaarde keuze aan kajuiten: met zicht op 
zee en balkon, alsook ruime Duplex Suites die uitgerust zijn met 
een privéjacuzzi. Groepen of gezinnen van 6 tot 10 personen 
kunnen zelfs kiezen voor onze innovatieve gezinskajuiten waar 
allen gezellig samen kunnen zijn mét behoud van privacy.

EXCLUSIVITEIT EN PRIVACY 
IN EEN WERELD 
VAN PRIVILEGES

Voor privacy en exclusiviteit is de MSC Yacht Club een klasse op 
zich. De luxueuze suites en de 24u butler service zijn nog maar 
het begin van uw reis. In dit ‘schip binnen het schip’ kan u eten, 
drinken, zwemmen en zonnebaden in de elegante atmosfeer van 
een privéclub. Verder kan u uiteraard ook genieten van alle 
andere activiteiten op het hele schip.



Uitsluitend op de MSC Meraviglia H IE FDCBA

De MSC Meraviglia biedt de perfecte ervaring op zee, ongeacht het 
seizoen. Geniet van traditionele en authentieke restaurants die een 
opmerkelijke keuken aanbieden gedurende de gebruikelijke uren 
maar geniet eveneens gedurende de flexibelere periodes. Dit zorgt 
ervoor dat u het uur kan kiezen dat voor u het beste uitkomt volgens 
uw beleving.

Aan boord zijn er oneindig veel ontspanningsmogelijkheden, de 
nieuwe recreatieve ontspanningsruimtes hebben nu een ‘aft lounge’ 
met een panoramisch uitzicht op de oceaan, een overdekte promenade 
op twee dekken en het spectaculaire ontspanningspark, verbonden 
aan het openlucht aquapark.

JUICH VOOR DE
MSC MERAVIGLIA
Het schip 
voor alle seizoenen.

ELEGANTE ZWEMBADEN
De twee hoofdzwembaden zijn niet 
alleen ideaal om overdag te ontspannen, 
maar zijn 's avonds net zo mooi.
Het atmosferische zwembad beschikt 
over een groot scherm en feeërieke 
verlichting.

GALLERIA MERAVIGLIA
De 96 meter lange binnenpromendade 
is overdekt met een spectaculaire koepel 
en LED-sterrenhemel. Dit is ideaal om te 
dineren, te winkelen of op alle uren van 
de dag of nacht een wandeling te maken.

JEAN-PHILIPPE
CHOCOLATE & COFFEE
De meesterbanketbakker Jean Philippe 
Maury, de beste ambachtsman van 
Frankrijk, brengt zijn bekroonde toets 
naar deze bar, waar chocolatiers in een 
open keuken chocoladelekkernijen 
creëren.

KINDERPARADIJS
Of u nu liever basketbal speelt, naar een 
fantastische wedstrijd kijkt, deelneemt 
aan een virtuele wedstrijd of van een 
kronkelende glijbaan schuift, op de MSC 
Meraviglia hebt u de keuze.

G EXCLUSIEVE 
SAMENWERKING MET 
CIRQUE DU SOLEIL
Twee shows per nacht, zes avonden 
per week, in de Carousel Lounge, die 
op maat gemaakt is voor de spektakels 
van Cirque du Soleil. De gasten van de 
MSC Meraviglia kunnen kiezen voor een 
unieke culinaire ervaring of genieten 
van een speciale cocktail.

UNIEKE ERVARING 
VOOR GEZINNEN
Gezinnen kunnen in de kinderzone een 
wereld van innovatief entertainment en 
kleurrijke speelplaatsen vinden die 
gecreëerd zijn in samenwerking met 
LEGO® en Chicco®. Met 5 verschillende 
clubs mogen kinderen van alle leeftijden 
goed gevulde dagen en nieuwe 
vriendschappen verwachten.

STIJLVOLLE CULINAIRE 
SPECIALITEITEN
In 12 verschillende restaurants staat onze 
gasten een culinaire ontdekkingsreis te 
wachten, van de verfijnde smaken van Japan 
in de Kaito Sushi Bar tot de authentieke 
Italiaanse specialiteiten van Eataly en de 
heerlijke wereldse vleesgerechten van het 
Steakhouse.

HORIZON POOL
Het zwembad op het achterdek biedt 
overdag nog meer ruimte voor 
zonneliefhebbers, 's avonds wordt het 
getransformeerd in een geweldige 
dansvloer met entertainment.

KWALITEITSBUFFET 20/24 UUR
Kies op elk moment van de dag uit een brede 
waaier aan gerechten. Er is voor ieder wat 
wils, van vers bereide pizza's tot de 
alomgekende hamburgers, evenals heel wat 
gezonde en smakelijke mogelijkheden. 

LEGO, het LEGO-logo en het figuurtje zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO-groep. ©2016 The LEGO Group

HET SCHIP DAT ALLES HEEFT

Ruimte

• 315 meter lang, 65 meter breed
• 10,3m² openbare ruimte per gast, geavanceerde technologie

Kajuiten

• 2244 kajuiten, waarvan 8 Duplex Suites
• 75% kajuiten met balkon

Restaurants

•  12 eetgelegenheden, die heerlijke gerechten bieden op basis 
van verse producten (Sushy Bar, Teppanyakirestaurant, Eataly, 
American Steakhouse ...)

•  20 bars en lounges (chocoladewinkel, pannenkoekenhuisje, 
champagnebar, pianolounge, karaokebar en tv-studio, een 
cocktailbar 24/24 uur ...)

Entertainment

•  Promenade van 96 meter lang met een LED-hemel van 
80 meter 

•  Buitengewoon, exclusief internationaal spektakel van Cirque 
du Soleil in de Carousel Lounge

•  Theater met 985 zitplaatsen, casino, pretpark, bowlingbaan, 
sportbar, F1-simulatoren, arcadespellen, juwelier en 
parfumwinkel

Gezinnen & kinderen

• 85 gezinskajuiten
• 5 kinderclubs, in samenwerking met Chicco® & LEGO ® 
• Studio DOREMI (film & theater) 
• DOREMI Lab
•Polar Aquapark

SPA & Sport 

• MSC Aurea Spa met een thermale zone
• Solarium Top 19
•  Panoramische fitnessruimte uitgerust door Technogym, 

wandelparcours
• 4 zwembaden
• 9 bubbelbaden
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MSC YACHT CLUB

STUURBRUG

HORIZON POOL

RESTAURANT
PANORAMA

BROADWAY
THEATER

CASINO 
IMPERIALE

GALLERIA
MERAVIGLIA

BOETIEKS

RISTORANTE ITALIANO 
BY EATALY

CAROUSEL 
LOUNGE

WAVES
RESTAURANT

CHAMPAGNE
BAR

INFINITY ATRIUM

EDGE 
COCKTAILBAR

RESTAURANT
L’OLIVE DORÉ

MAIN POOL

WANDEL PARCOURS

KAITO SUSHI BAR
KAITO TEPPANYAKI

BUTCHER'S CUT 
STEAKHOUSE

ATTIC CLUB MSC GYM
BY TECHNOGYM®

SKY LOUNGE

BAMBOO 
POOL

BOWLING

KINDERZONE

POLAR 
AQUAPARK

MSC AUREA SPA

MARKETPLACE
BUFFET

JEAN-PHILIPPE
CHOCOLATE & COFFEE


