
UNIEK
“EEN SCHIP IN HET SCHIP”

CONCEPT

PRIVÉLOUNGE

De Top Sail Lounge is een uitgelezen en exquise plek 
om rustig te ontspannen met High Tea of heerlijk te 
genieten met vrienden. Deze luxueus ingerichte lounge 
serveert de hele dag door gratis drankjes, alcoholische 
dranken, gastronomische hapjes en heerlijke desserts. 
Gasten van MSC Yacht Club kunnen er in alle rust en 
privacy ontspannen met een prachtig panoramisch 
zicht vanaf het prestigieuze voordek van het schip.

Relax onder de heldere, blauwe lucht en neem een duik 
in het privézwembad of bubbelbad. Ontspan of nestel je 
met een goed boek op een afgelegen zonneterras terwijl 
je geniet van gratis drankjes van de bar en hapjes van 
de grill. Als bevoorrechte gast van MSC Yacht Club zijn 
dit slechts enkele van de vele fantastische 
voorzieningen bedoeld om je rust en privacy te bieden.

GASTRONOMISCH DINEREN

Met een eigen restaurant op elk schip, biedt MSC Yacht 
Club een verscheidenheid aan verfijnde menu's, 
variërend van heerlijk gezond tot buitengewoon 
bourgondisch. De gastronomische keuken wordt 
aangevuld met een verbluffende selectie dranken, 
waaronder wijnen van over de hele wereld. Neem je 
maaltijd wanneer je wilt tijdens de openingstijden van 
het restaurant.

VOORSTELLING MSC YACHT CLUB

Elke MSC Cruise onderscheidt zich door zijn 
hoogstaande gastvrijheid en aandacht voor kleine 
details die het verschil maken. MSC Yacht Club tilt al 
die eigenschappen naar een ongezien niveau en zet zo 
een nieuwe norm in comfort en tevredenheid voor 
gasten. De combinatie van service op maat en een 
smaakvolle setting maken dit tot de meest exclusieve 
privéclub op zee. En zoals bij alle privéclubs, moet je 
het zelf beleven om naar waarde te kunnen schatten. 

PERSOONLIJKE SERVICE DE KLOK ROND

Gasten van MSC Yacht Club worden meteen verrast bij 
aankomst. Hun luxueuze cruisebeleving start met een 
aparte check-in in een exclusieve ruimte waar een 
persoonlijke butler hen begeleidt naar de suite. MSC 
Yacht Club-gasten profiteren ook van unpacking- en 
packing-diensten, een persoonlijke shoppingsessie in 
de winkels aan boord buiten de normale openingsuren 
en een privédemonstratie van juwelen in hun suite. De 
24/24-conciërgereceptie garandeert de gasten een 
persoonlijke service de klok rond.

SMAAKVOLLE ACCOMODATIE

De royale suites van MSC Yacht Club bieden stuk voor stuk weergaloos comfort: Myform Memory-
matrassen, Dorelan-kussens, Egyptisch katoenen beddengoed en badjassen, marmeren badkamers en 
een gratis minibar. De nieuwste schepen, MSC Meraviglia en MSC Seaside, beschikken over prachtige 
nieuwe accommodaties zoals de Royal Suites met eigen bubbelbad op het balkon en de Wellness 
Deluxe Suites uitgerust met de nieuwste Technogym® Kinesis-apparatuur, zodat gasten in alle comfort 
en privacy kunnen oefenen.

PRIVÉZWEMBAD EN ZONNEDEK




