
Descubra este iate dentro de um navio. Com suítes suntuosas, serviço de mordomo e recepção 
concierge 24 horas, o MSC Yacht Club oferece exatamente o tipo de experiência de primeira 
classe que os viajantes mais exigentes esperam. Por ser um hóspede privilegiado, você aproveita 
os benefícios de espaços exclusivos incluindo o Top Sail Lounge, onde desfruta de bebidas, 
aperitivos e deliciosas sobremesas servidas ao longo do dia, enquanto aprecia magníficas vistas 
panorâmicas, restaurante, piscina e solário privativos, tudo isso com serviço de bebidas all-
inclusive. E, naturalmente, você também aproveita as incontáveis oportunidades de recreação, 
relaxamento e entretenimento disponíveis em todo o navio. Para um mundo de emoções únicas, 
o MSC Yacht Club é a escolha certa!

MSC Yacht Club presente na temporada América do Sul 21/22, a bordo  dos navios MSC Seaside, 
MSC Preziosa e MSC Splendida.

MSC YACHT CLUB, A MELHOR EXPERIÊNCIA DE 
PRIVACIDADE E LUXO EM ALTO MAR

MSC YACHT CLUB



P R I V I L É G I O S

Pacote de internet Premium, até 4 GB (de acordo com a duração do cruzeiro)

Serviço de mordomo disponível 24 horas

Concierge exclusivo 24 horas

Serviço de quarto disponível 24 horas

Bebidas ilimitadas em todos os bares e restaurantes a bordo, inclusive no minibar em sua suíte

Acesso à Suíte Termal no MSC Aurea Spa como cortesia

Comodidades para relaxamento em cada suíte (incluindo roupões e chinelos)

Muito mais ganhos no acúmulo de pontos do MSC Voyagers Club

Jornais de notícias impressos entregues na cabine

Lençóis de algodão egípcio

Menu de travesseiros

Experiência de compras exclusivas

E X C L U S I V I D A D E

Embarque e desembarque prioritários

Suítes suntuosas que oferecem o máximo conforto, localizadas na proa do navio

Refeições gourmet no restaurante privativo do MSC Yacht Club. Livre escolha do horário das refeições
(observando o horário de funcionamento do restaurante)

Solário exclusivo com piscinas, banheiras de hidromassagem e bar

Top Sail Lounge panorâmico com bar, serviço de chá da tarde, opções de refeições leves 20 horas todos os dias
e música ao vivo todas as noites

Acesso exclusivo e especial às boutiques em horários diferenciados e com atendimento dedicado

Possibilidade de organizar excursões personalizadas (o valor da excursão não está incluído na tarifa do cruzeiro)

U M  M U N D O  D E  O P Ç Õ E S

Acesso a todas as áreas do navio (bares e lounges, restaurantes de especialidades, piscinas, etc.)

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

Espetáculos teatrais ao estilo Broadway 

Entretenimento para crianças e adolescentes (Mini Club e Juniors Club), áreas temáticas em parceria 
com LEGO® e Chicco®

Atividades recreativas para crianças: aprenda idiomas brincando e participe de aulas de culinária com 
o nosso staff de bordo (sujeito a disponibilidade)

Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre (percurso power walking e basquete)

Academia de ginástica com vista panorâmica e equipamentos de última geração em parceria com a Technogym

Consulte seu Agente de Viagens

E-mail:Telefone: E-mail:Telefone: E-mail:Telefone:
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