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1. Meraviglia is Italiaans voor ‘een wonder’
2. Alle scheepsdekken zijn genoemd naar wereldwonderen
3. Gasten beschikken over 33.000 m² publiek toegankelijke ruimte verspreid over 15 openbare dekken[1}{2][3}{4][5}

4. Het schip heeft 6 inscheephavens
5. Het schip is 315 m lang
6. Er kunnen tot 5.714 gasten aan boord verblijven

7. Het schip is 65 m hoog
8. Het schip heeft een bruto tonnage van 167.000 BRT
9. De maximale snelheid van het schip is 22,7 knopen
10. Er zijn in totaal 32 liften aan boord (waarvan 19 voor gasten)

11. De gasten zullen aan boord worden bediend door gemiddeld 1.540 bemanningsleden

12. Het schip is het 5de in de vloot van MSC Cruises met een Swarovski-trap

13. Het schip heeft een 96 m lange promenade in mediteraanse stijl met verschillende bars, restaurants en winkels

14. Op het langste LED Sky Screen op zee zullen 24 uur per dag sfeervolle beelden en entertainment te zien zijn

15. Er werd ongeveer 35.000 ton staal gebruikt om het schip te bouwen

16. Aan de scheepsromp alleen al hebben meer dan 1.800 mensen gewerkt

17. Het duurt meer dan 1 jaar om het schip volledig in te richten

18. De scheepsromp bestaat uit meer dan 300.000 onderdelen
19. Het schip bestaat uit 50 megablokken die tijdens de constructie werden samengevoegd

20. Tussen het ogenblik dat het eerste staal werd gesneden en de oplevering van het schip zaten 26 maanden
21. Er zijn 2 testvaarten waarbij elk onderdeel van de vele systemen, machines, motoren en pompen wordt getest

22. Er zijn 7 verschillende kidsclubs met o.a. een technologielab en - voor het eerst bij MSC Cruises - een tv-studio

23. Er is een babyclub die samen met babyexperts van Chicco werd ontworpen

24. Tieners beschikken over een aparte ruimte met een bioscoop, gamingzaal, concertpodium en disco
25. Er zijn 2 kidsclubs met een totale oppervlakte van 123 m² die samen met de LEGO Group werden ontwikkeld

26. Cirque du Soleil heeft exclusief voor de gasten van MSC Cruises 2 shows samengesteld

27. Elke week zullen er 12 voorstellingen van Cirque du Soleil at Sea plaatsvinden

28. In het Broadway Theater kunnen elke avond 985 gasten terecht voor entertainment

29. Het schip heeft 10 verschillende ruimtes waar kan worden gedanst
30. In de Sports Bar zijn er 2 volwaardige bowlingbanen
31. Elke dag zal er op het schip meer dan 20 uur lang voor entertainment worden gezorgd
32. Op de promenade zullen elke week drie grote parades plaatsvinden

33. Meer dan 24 muzikanten zullen elke dag 40 uur livemuziek brengen

34. Muzikanten van 11 verschillende nationaliteiten zullen instaan voor livemuziek van over de hele wereld 
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52. De MSC Aurea Spa, met een oppervlakte van 1.100 m², biedt 19 soorten massages en 18 lichaamsbehandelingen

53. In de MSC Aurea Spa kunnen gasten kiezen tussen 26 verschillende gezichtsbehandelingen
54. De MSC Aurea Spa beschikt over 22 behandelingsruimtes
55. Het kapsalon Jean Louis David, verzorgt 23 haarbehandelingen, waaronder tie&dye-kleur- en volumebehandeling

56. De thermen van de MSC Aurea Spa bestaan uit 13 verschillende ruimtes met onder andere 
een zout-ontspanningsruimte, een ijswaterval, een sauna en een donker sensorisch stoombad
57. Er is een volledig uitgeruste fitnesszaal van 570 m² met de allernieuwste uitrusting van Technogym
58. Gasten die tijdens hun verblijf aan hun conditie willen werken, kunnen gebruikmaken van de looppiste
59. Aan boord van het schip bevindt zich ook een herenkapperszaak

60. Het schip heeft in totaal 2.244 cabines
61. 75% van alle cabines heeft een balkon
62. Er zijn een aantal cabines die kunnen worden samengevoegd zodat er plaats is voor maximaal 10 gasten 

63. 8 speciale duplexsuites beschikken over een privébalkon en een bubbelbad

64. 30 suites hebben een privébalkon met bubbelbad
65. 55 cabines zijn speciaal ontworpen voor minder mobiele gasten
66. Het schip heeft een volledig uitgerust medisch centrum van 400 m²
 

67. De MSC heeft een conciërgedienst die 24 uur op 24 paraat staat
68. De MSC beschikt over een exclusief privérestaurant voor 130 gasten
69. Gasten in de MSC kunnen dineren op een zelf gekozen tijdstip, zonder op voorhand te reserveren

70. Er zijn 2 MSC Royal Suites met hoekbalkon en ruimte om buiten te eten

43. Gasten kunnen kiezen uit 4 zwembaden, waarvan 1 indoor zwembad met een glazen schuifdak

44. De totale zwembadruimte aan boord bedraagt 4.360 m²
45. De gasten kunnen gebruikmaken van 9 publiek toegankelijke bubbelbaden
46. In het Polar Waterpretpark zijn er 3 coole waterglijbanen
47. Op de ‘Himalayabrug’ kunnen de gasten op een hoogte van 82 m boven zeeniveau over het schip wandelen

48. Op het schip bevinden zich meer dan 1.300 zonnebedden die de gasten gratis kunnen gebruiken

49. In het waterpretpark bevindt zich eveneens een supersnelle ‘champagnefluitglijbaan’ 
50. Er is geen enkel schip ter wereld dat meer zwembadruimte per gast biedt

51. Aan de rand van het grootste zwembad staan 22 zonnebedden die ‘het water raken’, de gasten kunnen er 
hun voeten verkoelen in het zwembad terwijl ze van een lekkere cocktail nippen

35. De livemuziek aan boord zal worden verzorgd door onder meer 6 bands en 3 solomuzikanten
36. De hypermoderne, multifunctionele tv- en radiostudio zal spelletjes, quizzen en talentenjachten live uitzenden

37. Het schip beschikt over een volwaardig indoor basketterrein dat ‘s avonds wordt omgetoverd tot een partyruimte

38. Aan boord bevindt zich een casino (Casino Imperiale) dat tot 600 gasten kan verwelkomen

39. Het schip heeft een bibliotheek van 35 m²
40. Het Broadway Theater is met zijn 1.000 m² groter dan 2,5 basketbalterreinen

41. Aan boord bevinden zich 2 Formule 1-simulatoren, net alsof je op echte Formule 1-circuits aan het racen bent

42. Het schip beschikt over een Star Wars-pod en een vluchtsimulator
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73. Het schip beschikt over 12 verschillende eetgelegenheden, gaande van traditioneel tot informeel

74. Er bevinden zich 20 bars en lounges op het schip

75. Er worden 20 uur per dag gerechten met authentieke en verse ingrediënten geserveerd

76. Het eerste chocolade atelier en pannenkoekenhuis van de bekroonde banketbakker Jean Philippe Maury 

77. Op het schip zal ook een Kaito Sushi Bar te vinden zijn, waar gasten terecht kunnen voor ‘de allerbeste sushi op zee’

78. Het nieuwe restaurant Kaito Teppanyaki beschikt over 4 teppanyaki-grillplaten

79. Ristorante Italiano & Eataly Market biedt 3 Italiaanse dineerconcepten met verse, authentieke Italiaanse gerechten

80. De 2 belangrijkste restaurants hebben een totale oppervlakte van 1.338 m²
81. Het Marketplace Buffet biedt plaats aan 1.345 gasten
82. Het Marketplace Buffet heeft een totale oppervlakte van 3.550 m²
83. In het Marketplace Buffet bevindt zich een mozzarella-atelier, waar de gasten kunnen zien hoe deskundige chefs 
deze verse Italiaanse kaas bereiden

84. Dankzij een nieuw flexibel dineermodel kunnen de gasten vrijer kiezen waar en wanneer ze dineren

85. Op het schip zal een authentiek Amerikaans steakhouse te vinden zijn: The Butcher’s Cut
86. Ook een traditionele Engelse pub mag op het schip niet ontbreken: de gasten zullen in The Brass Anchor 
terechtkunnen voor bier, whisky en snacks

87. In The Horizon Bar zullen gasten niet alleen van hun cocktail maar ook van een prachtig uitzicht op zee kunnen 
genieten

88. In het mini-winkelcentrum aan boord van het schip zijn 300 topmerken vertegenwoordigd

89. Meer dan 250 exclusieve producten van MSC Cruises zijn aan boord verkrijgbaar

90. Gasten kunnen aan boord producten van 300 topmerken kopen, waarbij ze gemiddeld 15% minder betalen dan 
in winkels aan wal

91. Tijdens zijn eerste seizoen zal het schip op de Middellandse Zee varen

92. Tijdens een 8-daagse cruise zullen meer dan 40 excursies aan wal worden aangeboden

93. Het schip zal tijdens een cruise van 7 nachten 6 verschillende havens en 4 landen aandoen

94. Gasten zullen met een NFC-armband hun cabinedeuren kunnen openen, aan boord kunnen betalen en kunnen 
reserveren voor restaurants en shows

95. Dankzij bluetooth-beacons en draagbare technologie zullen gasten hun kinderen aan boord kunnen lokaliseren 
met behulp van de MSC Cruises App

96. Met hun armband en hun cruisekaart kunnen de gasten het schip verlaten en weer aan boord komen
97. Gasten zullen via virtual reality-technologie op voorhand de excursies aan wal kunnen bekijken 

98. Dankzij speciale systemen op elk van de motoren kan het schip jaarlijks duizenden tonnen brandstof besparen en 
de CO2-uitstoot beperken
99. De meeste van de 80.000 lampen aan boord zijn ledlampen, waardoor het energieverbruik beperkt wordt

100. Er is een speciaal afvalverwerkingssysteem met persen aan boord voor een efficiënt afvalbeheer

71. Er zijn 2 MSC Wellness Deluxe Suites met gespecialiseerde uitrusting van Technogym Kinesis®          

72. Gasten hebben rechtstreeks toegang tot het privésolarium en -zwembad van 500 m² op het 19de dek


