MSC BELLISSIMA
ITINERARI
8 DIES // 7 NITS








BARCELONA
MARSELLA
GÈNOVA
NÀPOLS
MESINA
LA VALETA

QUÈ HI TROBEM?
·BARS I SALONS
El passeig interior ofereix un ampli ventall de bars, cafeteries i salons que s’adapten
als gustos de tots. Així que sempre trobaràs un lloc ideal per relaxar-te i prendre
alguna cosa, inclús amb entreteniment directe.
·ACTIVITATS NOCTURNES
Quan es posa el sol, cobra una nova vida, amb espectacles en una cúpula LED,
concerts i festes. I tot, sota un meravellós cel digital.
·RESTAURANTS TEMÀTICS
Trobaràs una amplia varietat d’elegants restaurants temàtics en els que podràs
assaborir des de els plats més típics japonesos fina a filets a l’estil americà i molt
més.
·BOUTIQUES EXCLUSIVES
MSC Bellissima porta l’experiència de les compres a bord a un altre nivell. Amb un
passeig interior que es converteix en el centre d’aquesta experiència, i on a les seves
boutiques, trobaràs tot de marques de roba, joies, tecnologia... I a uns preus
insuperables.
·XOCOLATERIA JEAN-PHILIPPE MAURY
El mestre xocolater francès aporta el seu toc a aquesta magnífica xocolateria. La
seva cuina oberta et permetrà contemplar als nostres experts xocolaters en acció
creant una deliciosa varietat de menjars dolços amb els que temptar a les teves
papil·les gustatives.

ENTRETENIMENT
·CIRQUE DU SOLEIL: AT SEA
Dos vegades per nit, sis nits a la setmana. Els passatgers de l’MSC Bellissima, tindran
l’oportunitat única d’assistir a dos espectacles en exclusiva del Cirque du Soleil, això
com assaborir una magnifica experiència culinària o de gaudir d’un deliciós còctel
en el glamurós teatre en el que se celebra.
El Carousel Lounge és un saló equipat amb l’última tecnologia i dissenyat per els
espectacles del Cirque du Soleil. Compta amb una superfície de 1000m2 i amb una
capacitat per un màxim de 413 passatgers, inclosos els 120 que gaudeixen de
l’experiència integra espectacle + sopar.
·TEATRE, CASINO, BOLERA, SPORTS BAR, SALÒ DE RECREATIUS.
·AQUAPARK
·SIMULADORS DE FORMULA 1
·AREES D’ESPORT Y FITNESS
Gimnàs panoràmic, amb maquinaria Technogym.
Solàrium exclusiu.
MSC Aurea Spa amb zona termal.
4 piscines.
9 banyeres d’hidromassatge.

EXPERIÈNCIES ESPECIALS
MSC YACHT CLUB
Un món de privacitat en el que les teves necessitats son la nostra prioritat.
Cada una de les suites de MSC Yacht Club és un paradís d’exclusivitat i comoditat en
el que podràs relaxar-te sobre un matalàs de viscoelàstica amb llençols de cotó
egipci i una amplia varietat de coixins. Així mateix, podràs prendre alguna cosa del
mini bar, i en les luxoses Royal Suites de les que disposa cada vaixell, podràs gaudir
de la teva pròpia banyera d’hidromassatge ubicada en el balcó, o entretenir-te en el
saló panoràmic. I lo millor de tot és que podràs gaudir d’un servei de majordom
durant tot el dia, així com d’accés exclusiu al Top Sail Lounge, el restaurant privat i
l’ampli solàrium amb piscina.

EXPERIÈNCIA AUREA
Un elegant cabina a les cobertes superiors del vaixell.
Selecció de begudes il·limitades Easy.
Opció de My Choice Dining per sopar a qualsevol hora, dins dels horaris d’obertura.
Selecció d’Spa amb còctel de benvinguda, un massatge de fins a 60 minuts a la teva
elecció, dutxa, bronzejadora, consulta privada i ús de la zona termal durant tot el
creuer. Accés al solàrium privat.
Embarcament prioritari.

PROMOCIÓ LLUNA DE MEL
Oferta no combinable amb altres promocions i subjecta a disponibilitat. Places
limitades. Descompte de fins al 10% per cabines interiors, vista al mar / parcial; i
15% per balcó, suite i MSC Yatch Club. A partir de l’estiu de 2019 el descompte serà
de fins el 5% i 10% respectivament.

PREU DES DE: 360€
*Preu per persona en base a doble, en categori a interior. Experiència Bella. T asses portuàries
(200€), quota de s ervei i assegurança no inclosos. La quota de servei és obligatòria i deu ingressarse a la quota del creuer. Només creuer. La companyia es reserva el dret d ’ajustar els preus segons
disponibilitat. Per consultar el millor preu disponible, conta cta amb nosaltres.

