
S E U  I A T E  D E N T R O  D E  U M  N A V I O 

NÃO É QUALQUER CRUZEIRO



SOMENTE UMA EXPERIÊNCIA 
EXCLUSIVA PODE INSPIRAR 

EMOÇÕES ÚNICAS.



MSC YACHT CLUB, 
A MELHOR EXPERIÊNCIA
DE EXCLUSIVIDADE E  
PRIVACIDADE EM ALTO-MAR.

MSC YACHT CLUB

MSC PREZIOSA, MSC DIVINA, MSC SPLENDIDA E MSC FANTASIA.

MSC YACHT CLUB

MSC YACHT CLUB

MSC VIRTUOSA, MSC GRANDIOSA, MSC BELLISSIMA E MSC MERAVIGLIA.

MSC SEASHORE, MSC SEAVIEW E MSC SEASIDE.
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Privacidade, conforto e serviço  
na proa do navio.

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 nos navios MSC Seaside, MSC Preziosa 

e MSC Splendida.
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O hóspede do MSC Yacht Club recebe tratamento diferenciado desde o momento de sua chegada, com 

check-in exclusivo. Em seguida, o seu mordomo, sempre disponível a qualquer hora do dia ou da noite, 

o acompanhará até a sua suíte, onde você tem à sua disposição um minibar como cortesia. Ao longo 

do trajeto, o mordomo lhe mostrará a recepção concierge exclusiva e disponível durante 24 horas, 

bem como o MSC Aurea Spa, onde você tem a oportunidade de relaxar em uma Área Termal, apenas 

mais um dos inúmeros privilégios que o aguardam.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS
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SERVIÇO INCOMPARÁVEL

Realize uma viagem de descoberta para os seus sentidos em um ambiente intimista e seletivo. Como 

hóspede do MSC Yacht Club, você pode desfrutar de petiscos gourmet no Top Sail Lounge privado 

enquanto admira a vista panorâmica. Você pode saborear a cozinha mediterrânea e internacional no 

dedicado restaurante à la carte. E ainda aproveitar o sol enquanto saboreia coquetéis sofisticados na 

piscina privativa. Bem-vindo a um mundo de prazeres únicos.
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TOP SAIL LOUNGE

Sensações requintadas  
em um local exclusivo.

O gosto pelas coisas boas da vida anda de mãos dadas com o desejo de apreciá-las em um local distinto. 

E o Top Sail Lounge é o lugar ideal para satisfazer esses dois desejos. Servindo bebidas de cortesia, 

petiscos gourmet e deliciosas sobremesas ao longo do dia, esse suntuoso lounge oferece aos hóspedes 

do MSC Yacht Club a oportunidade de relaxar em paz e de ter privacidade enquanto desfruta de 

excelentes vistas panorâmicas da prestigiada proa do navio.
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RESTAURANTE EXCLUSIVO

Uma viagem gastronômica  
no horário que você preferir. 

Desfrute dos prazeres de uma fantástica experiência de refeições especiais! No restaurante exclusivo 

de cada navio da frota, o MSC Yacht Club oferece uma variedade de cardápios sofisticados. Naturalmente, 

a culinária gourmet vem sempre acompanhada de uma sofisticada variedade de bebidas, incluindo 

vinhos finos de todo o mundo. Você pode fazer suas refeições no horário que preferir, durante o 

funcionamento do restaurante, porque com o MSC Yacht Club você realmente pode ter o mundo ao 

seu alcance.
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ÁREA DA PISCINA PRIVATIVA

Lazer e tranquilidade 
à sua disposição.

Imagine-se mergulhando nas águas tranquilas de uma piscina privativa, relaxando em um solário 

exclusivo, apreciando bebidas refrescantes e refeições servidas como cortesia pelo Bar & Grill, para 

depois imergir em uma banheira de hidromassagem privativa. Para os privilegiados hóspedes do  

MSC Yacht Club, essas são apenas algumas maneiras de aproveitar cada momento de tranquilidade 

e privacidade. E, se você precisar de algo, o seu mordomo estará à sua disposição para atender 

prontamente ao seu pedido.
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MSC AUREA SPA

Relaxe e diga adeus a todas 
as suas preocupações.

Entrar no MSC Aurea Spa é como entrar em um paraíso de tranquilidade. Com seu interior luxuoso 

que ostenta pedra natural, madeiras nobres e ricos mosaicos, é o ambiente perfeito para restaurar o 

equilíbrio natural da mente e do corpo. Além disso, sendo um hóspede do MSC Yacht Club, você 

desfruta de inúmeros prazeres, como o uso da Suíte Termal e de um espaço exclusivo para receber 

qualquer tipo de massagem ou tratamento que desejar.
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SUÍTES DESLUMBRANTES

Máximo conforto para 
o puro relaxamento.

As luxuosas suítes do MSC Yacht Club oferecem conforto inigualável, graças a uma meticulosa atenção 

aos detalhes: colchões Myform Memory, menu de travesseiros Dorelan, roupa de cama de algodão 

egípcio, roupões de banho, banheiros com detalhes de mármore e frigobar de cortesia.  

As suítes Royal têm sua própria banheira de hidromassagem privativa na varanda, enquanto as suítes 

Executiva e Familiar possuem banheiro com ducha grande e são amplas para receber a família.

SUÍTE ROYAL

As suítes Royal do MSC Yacht Club oferecem o máximo de luxo que 
os hóspedes podem esperar. Disponível no MSC Preziosa, MSC Divina, 
MSC Splendida e MSC Fantasia. Nos navios MSC Seashore,  
MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Seaview,  
MSC Seaside e MSC Meraviglia as suítes Royal possuem varanda 
com banheira de hidromassagem privativa e mesa para refeições.

OWNER'S  SUÍTE

As suítes possuem área de convivência e sala de jantar, confortável cama 
de casal e todo o luxo que os mais exigentes hóspedes esperam. 
Disponível no MSC Seashore.

SUÍTE DELUXE

Essas suítes oferecem aos hóspedes do MSC Yacht Club alto nível 
de estilo, sofisticação e conforto. Disponível no MSC Seashore,  
MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Meraviglia, 
MSC Seaview, MSC Seaside,  MSC Preziosa,  MSC Divina,  
MSC Splendida e MSC Fantasia. 

SUÍTE GRAND DELUXE

Para os hóspedes que buscam uma cabine mais ampla que ofereça todo 
o conforto e luxo do MSC Yacht Club. Disponível no MSC Seashore, 
MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida e MSC Fantasia.

SUÍTE DUPLEX

As suítes duplex são perfeitas para os hóspedes que apreciam conforto 
e luxo, dispostas em dois andares, contam com quarto máster e varanda 
com banheira de hidromassagem privativa. Disponível no MSC Virtuosa, 
MSC Grandiosa, MSC Bellissima e MSC Meraviglia.

SUÍTES EXECUTIVA E  FAMILIAR

Essas suítes são amplas e perfeitas para receber a família e oferecem 
alto nível de estilo, sofisticação e conforto. Disponíveis no MSC Preziosa, 
MSC Divina, MSC Splendida e MSC Fantasia. 

SUÍTE INTERNA

Agora os hóspedes têm a opção de desfrutar de todo o conforto 
do MSC Yacht Club em uma suíte interna. Disponível apenas no 
MSC Seashore, MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Bellissima, 
MSC Meraviglia, MSC Seaview e MSC Seaside.
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EXPERIÊNCIAS PERSONALIZADAS

Para nós, 
seu desejo é uma ordem.

Atendimento personalizado 24 horas, suítes luxuosas e espaços privativos elegantes não são as únicas 

vantagens do MSC Yacht Club. Como um dos nossos hóspedes, você também pode desfrutar de uma 

variedade de serviços personalizados destinados a satisfazer todas as suas necessidades com uma 

atenção especial, como transfers privados “de e para” o navio ou uma sessão de compras pessoal a 

bordo em boutiques fora do horário normal de funcionamento. Em certos destinos, também oferecemos 

excursões dedicadas apenas para os hóspedes do MSC Yacht Club e podemos até organizar uma 

excursão personalizada em terra para que você possa explorar seu destino exatamente da maneira 

que preferir.
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HOSPITALIDADE IMPECÁVEL

Embarque em um mundo 
de privilégios.

Todo cruzeiro MSC se distingue pela qualidade de nossa hospitalidade e pela atenção que

damos aos pequenos detalhes que fazem a diferença. O MSC Yacht Club leva essas

características diferenciadas a níveis sem precedentes, estabelecendo novas práticas no que diz respeito 

ao conforto e satisfação dos hóspedes. A combinação de serviços personalizados e ambientes elegantes 

o tornam o clube privado mais exclusivo dos mares. E, como todos os clubes privados, a única maneira 

de apreciar é experimentar.

EXCLUSIVIDADE E PRIVACIDADE EM UM MUNDO DE OPÇÕES

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) - A partir de maio de 2020 

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



NÃO É QUALQUER CRUZEIRO

Consulte seu Agente de Viagens

E-mail:Telefone:
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