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➢MSC Cruises este o linie de croazieră globală care a fost 

înființată în Napoli - Italia

➢Este înregistrată în Elveția, cu sediul la Geneva

➢MSC Cruises este cea mai mare companie de croazieră privată 

din lume

➢MSC Cruises (italiană: MSC Crociere S.p.A.) face parte din 

Mediteranean Shipping Company S.A. (MSC), cel mai mare 

operator de transport maritim de containere din lume



ISTORIA MSC         

1675 - Prima înregistrare a implicării 

familiei Aponte în transportul maritim către 

și dinspre Napoli.

1970 - Gianluigi Aponte,  un tanar marinar, 

fost bancher, înființează Mediterranean 

Shipping Company - cu achiziționarea unei 

nave singulare. MSC a crescut de atunci 

pentru a deveni lider mondial în transportul 

global de containere, operând peste 465 de 

nave. 



ISTORIA MSC         

1988- MSC incepe dezvoltarea  diviziei de cruise 

business

2003 - MSC initiaza un program de investiții de 5,5 

miliarde de euro pentru construirea celei mai moderne 

flote de croazieră din lume.

2008 - MSC Cruises este prima companie de 

croazieră din lume care va fi premiată cu "6 Perle de 

Aur", trofeu râvnit pentru standardele sale remarcabile 

în domeniul protecției mediului, sănătății și siguranței.

2014 - MSC Cruises a lansat un plan de investiții 

ambițios de 5,1 miliarde de euro, care cuprinde 

construirea de până la șapte noi nave și Programul 

Renaissance, pentru extinderea a patru nave 

existente ale flotei MSC Cruises.

2016 - In a doua fază, planul de investitii, a crescut de 

la 5,1 miliarde de euro la 9 miliarde de euro, prin 

semnarea unei scrisori de intenție pentru construirea 

a încă patru nave de clasă mondială.



➢ MSC GRANDIOSA

➢ MSC BELISSIMA

➢ MSC MERAVIGLIA

➢ MSC SEAVIEW

➢ MSC SEASIDE

➢ MSC PREZIOSA

➢ MSC DIVINA

➢ MSC SPLENDIDA

➢ MSC FANTASIA

FLOTA MSC CRUISES         

➢ MSC MAGNIFICA

➢ MSC POESIA

➢ MSC ORCHESTRA

➢ MSC MUSICA

➢ MSC OPERA

➢ MSC LIRICA

➢ MSC SINFONIA

➢ MSC ARMONIA



DESTINATII MSC CRUISES         



CLASA LIRICA 



CLASA LIRICA            

CARACTERISTICI CLASA LIRICA

➢Clasa Lirica oferă o experiență de croazieră mai mult de tip 

boutique și nave recent renovate. 

➢Capacitate: 1.500 - 2.000 pasageri

➢Echipaj: 700 - 740 persoane

➢Tipuri de cabine:

✓ Inside - toate

✓Ocean view - toate

✓Family cabins - toate

✓Balcony - Opera

✓Suites - Sinfonia si Armonia

✓Aurea Suites - Opera si Lirica



MSC LIRICA

➢Mediterana - martie-noiembrie: de la 

319 eur/pers fara taxe

➢Emirate - noiembrie-martie: de la 

499 eur/pers fara taxe

CLASA LIRICA 



MSC OPERA 

➢Mediterana - aprilie-

noiembrie: de la 419 

eur/pers fara taxe

➢Caraibe - noiembrie-

aprilie: de la 329 eur/pers 

fara taxe

CLASA LIRICA 



MSC ARMONIA

➢Caraibe - tot timpul anului: 

de la 329 eur/pers fara 

taxe

CLASA LIRICA 



MSC SINFONIA

➢Oceanul Indian - pana in 

20.04: de la 329 eur/pers 

fara taxe

➢Mediterana - mai - tot 

anul: de la 189 eur/pers 

fara taxe

CLASA LIRICA 



CLASA MUSICA 



CARACTERISTICI CLASA MUSICA

➢Clasa Musica combina perfect rafinamentul, atentia la 

detalii folosind materialele naturale fine.

➢Capacitate: 2.550 - 3223 pasageri

➢Echipaj: 1050 persoane

➢Tipuri de cabine:

✓ Inside - toate

✓Ocean view - toate

✓Family cabins - Magnifica 

✓Balcony - toate

✓Aurea Suites - toate

CLASA MUSICA 



MSC MUSICA

➢Oceanul Indian - nov-apr: de la 

209 eur/pers fara taxe

➢Mediterana - apr-nov: de la 539 

eur/pers fara taxe

CLASA MUSICA 



MSC ORCHESTRA 

➢ America de Sud - nov-mar: de la 

1139 eur/pers fara taxe

➢ Mediterana de Sud - mar-mai si 

aug-nov: de la 599 eur/pers fara 

taxe

➢ Europa de Nord - mai - aug: de la 

499 eur/pesr fara taxe

CLASA MUSICA 



MSC POESIA 

➢America de Sud - nov-apr: de la 

809 eur/pers fara taxe

➢Mediterana - apr-oct: de la 649 

eur/pers fara taxe

CLASA MUSICA 



MSC MAGNIFICA

➢Europa de Nord - apr-oct: 

de la 259 eur/pers fara 

taxe

➢Mediterana - oct-dec: de 

la 499 eur/pers fara taxe

CLASA MUSICA 



CLASA FANTASIA           



CLASA FANTASIA           

CARACTERISTICI CLASA FANTASIA

➢Clasa Fantasia a lansat o  noua clasa de nave ecologice caracterizate 

prin lux si opulenta

➢Capacitate: 3.200 - 3.600 pasageri

➢Echipaj: 1.380 persoane

➢Tipuri de cabine:

✓ Inside - toate

✓Ocean view - toate

✓Family cabins - toate

✓Balcony - toate

✓Suites - toate

✓Aurea Suites - toate



MSC FANTASIA

➢America de Sud - nov-

apr: de la 789 eur/pers 

fara taxe

➢Mediterana - apr-nov: de 

la 380 eur/pers fara taxe

CLASA FANTASIA           



MSC SPLENDIDA 

➢Emirate - dec-martie: de 

la 299 eur/pers fara taxe

➢Far East - mai/iul/aug/oct: 

de la 99 eur/pers fara taxe

CLASA FANTASIA           



MSC DIVINA

➢Caraibe - nov-mar: de la 

399 eur/pers fara taxe

➢Mediterana - apr-nov: de 

la 299 eur/pers fara taxe

CLASA FANTASIA           



MSC PREZIOSA 

➢Europa de Nord - apr-oct: 

de la 599 eur/pers fara 

taxe

➢Mediterana - oct-nov: de 

la 290 eur/pers fara taxe

➢Caraibe - dec-apr: de la 

419 eur/pers fara taxe

CLASA FANTASIA           



CLASA SEASIDE               



CARACTERISTICI CLASA SEASIDE

➢O nouă generație de nave de croazieră cu arhitectura 

revoluționară și tehnologie de ultima ora.

➢Capacitate: 4900-5400 pasageri

➢Echipaj: 1420 persoane

➢Tipuri de cabine:

✓ Inside - toate

✓Ocean view - toate

✓Family cabins - toate

✓Balcony - toate

✓Suites - toate

✓Yacht club Suites - toate

CLASA SEASIDE               



MSC SEASIDE 

➢Caraibe - tot anul: de la 

329 eur/pers fara taxe

CLASA SEASIDE               



MSC SEAVIEW

➢Mediterana - iun-dec: de 

la 279 eur/pers fara taxe

➢America de Sud - dec-

mar: de la 479 eur/pers 

fara taxe

CLASA SEASIDE               



CLASA MERAVIGLIA               



CARACTERISTICI CLASA MERAVIGLIA

➢Clasa Meraviglia o combinație sofisticată de tehnologie 

de ultimă oră, design si confort maxim.

➢Capacitate: 4.500 - 6.300 pasageri

➢Echipaj: 1500 persoane

➢Tipuri de cabine:

✓ Inside - toate

✓Ocean view - toate

✓Family cabins - toate

✓Balcony - toate

✓Family - toate

✓Suites - toate

✓Yacht Club - toate

CLASA MERAVIGLIA               



MSC MERAVIGLIA 

➢Mediterana - oct-mai: de 

la 379 eur/pers fara taxe

➢Europa de Nord - mai-

sept: de la 579 eur/pers 

fara taxe

CLASA MERAVIGLIA               



MSC BELISSIMA

➢Mediterana - mar 2019 - tot anul: 

de la 349 eur/pers fara taxe

CLASA MERAVIGLIA               



MSC GRANDIOSA

➢Mediterana - nov 2019 - tot anul: 

de la 419 eur/pers fara taxe

CLASA MERAVIGLIA               



PROIECTE VIITOARE MSC

❖ Project Meraviglia Plus II September    2020

❖ Project Seaside Evo May 2021

❖ World-class 2022

❖ Project Seaside Evo II 2023

❖World-class 2024

❖World-class 2025

❖World-class 2026



EXPERIENTE UNICE MSC!

➢MSC GRAND TOUR

➢MSC GRAND VOYAGES

➢MSC WORLD TOUR



GRAND TOUR        

MSC Grand Tour 

➢O combinație de până la patru 

croaziere 

➢ Avantaje: 

✓ transferuri de la port la port; 

✓ până la trei excursii optionale; 

✓ reducere de 30% la serviciile de 

spălătorie; 

✓ reducere de 25% la pachetul All-

inclusive Restaurant & Bar Drinks.



GRAND VOYAGES       

MSC GRAND VOYAGES

➢ O călătorie între continente



WORLD CRUISE       

MSC WORLD CRUISE 



EXPERIENTELE MSC

➢ Disponibila pentru următoarele tipuri de cabine: Balcon, Vedere la Ocean, Exterior cu vedere parțială, Cabine interioare

➢ Recomandam turistilor care doresc serviciile standard ale unei croaziere 

➢ Ce este inclus:

✓ Cabină bine echipată

✓ O mare varietate de specialități culinare la bord, 

✓ Bufet deschis 20 de ore pe zi

✓ Divertisment în stil Broadway și un program plin de activități zilnice

✓ Accesul la piscină, sală de gimnastică și facilități sportive în aer liber

✓ Preferința pozitionarii cabinei (în funcție de disponibilitate)

✓ Alegerea pozitionarii locului la cină (în funcție de disponibilitate)

✓ Se pot acumula puncte MSC Club, cu beneficii pentru următoarea croazieră

➢ Beneficii suplimentare contra cost:

✓ Micul dejun în cabină

✓ Room service 24 de ore pe zi

✓ Accesul la sun deck privat

✓ Evenimente speciale pentru copii



EXPERIENTELE MSC

➢ Disponibila pentru următoarele tipuri de cabine: Suite, Balcon, Vedere la Ocean, Family, Cabine interioare

➢ Recomandam familiilor si turistilor care pun accent pe un confort sporit

➢ Ce este inclus:

✓ Posibilitatea de a alege dintre cele mai bune cabine (inclusiv cabinele SuperFamily acolo unde sunt disponibile), 

situate pe punțile superioare, cu acces rapid la lifturi si lounge-uri

✓ Mic dejun gratuit în cabină

✓ Room service 24 de ore pe zi

✓ Prioritate în alegerea pozitionarii locului la cina

✓ Reducere de 50% pentru clasele de fitness (de exemplu, yoga) și Personal Trainer (în funcție de disponibilitate)

✓ Evenimente speciale pentru copii

✓ Se pot acumula puncte MSC Club, cu beneficii pentru următoarea croazieră

➢ Beneficii suplimentare contra cost:

✓Accesul la sun deck privat



EXPERIENTELE MSC

➢ Disponibila pentru următoarele tipuri de cabine: Suite, Balcon

➢ Recomandam turistilor VIP

➢ Ce este inclus:

✓ Băuturi gratuite la fiecare masă (Pachetul Cheers!)

✓ Pachet de spa gratuit pentru fiecare persoană

✓ Acces la zona termală pentru intreaga croaziera

✓ Masaj balinese

✓ Solariu

✓ Cocktail de bun venit

✓ Cabină superioara, cu produse welness gratuite, halat de baie și papuci

✓ Acces exclusiv la sun deck (disponibil doar pentru adulți)

✓ Priority boarding persoane si bagaje (numai în ziua îmbarcarii)

✓ Se serveste masa intr-o zona dedicata a restaurantului

✓ Se pot acumula puncte MSC Club, cu beneficii pentru următoarea croazieră



EXPERIENTELE MSC

➢ Disponibila pentru următoarele tipuri de cabine: Balcon, Ocean View, Cabina Interioara

➢ Recomandam turistilor pretentiosi si activi

➢ Toate avantajele Fantastica plus extra beneficii:

✓ Cabine pe punțile superioare și în zonele cele mai dorite ale navei

✓ Pe MSC Meraviglia / MSC Seaside / MSC Seaview, oaspeții se pot bucura de mesele My Choice, pot sosi oricând în 

timpul mesei, cu acces prioritar la restaurante gratuite. Pe alte nave: Cina în zona rezervată a restaurantului cu mese My 

Choice

✓Wellness kit de bun venit în cabină (tricou + pantaloni scurți + prosop sport + brățară)

✓Control medical cu doctorul MSC si o evaluare din partea trainerului personal

✓Program Wellness personalizat in fiecare zi

✓Activitati wellness exclusive la tarm

✓ Apă gratuită în baruri, restaurante, bufet și cabină

✓ O băutură sportivă pe zi în mini-barul din cabină

✓ Serviciu de spalatorie pentru sala de sport

✓ Acces Internet la aplicația Technogym

✓ O poza de grup cu toti turistii Wellness Experience



EXPERIENTELE MSC

➢ Disponibila pentru următoarele nave: MSC Divina, MSC Fantasia, MSC Preziosa , MSC Splendida, MSC 

Seaview, MSC Seaside si Clasa Meraviglia

➢ Recomandam turistilor care cauta lux si intimitate

➢ Beneficii extra:

✓ Cabine Suite Deluxe si Royal, pe punțile superioare cu cele mai frumoase privelisti

✓ Intrare privata

✓Serviciul Classic Butler, oferind cele mai înalte standarde de îngrijire personală

✓Recepție cu concierge care oferă servicii non-stop

✓Mâncare gourmet

✓O experiență completă all-inclusive



SERVICII STANDARD INCLUSE 

Serviciile standard incluse in tariful unei Croaziere sunt:

✓ cazare la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa

✓ pensiune completa la bordul navei: mic dejun, pranz, cina si 

gustari intre mese

✓ un program zilnic bine planificat de activitati si o mare varietate de 

oferte de divertisment seara (spectacole de teatru, muzica live 

etc)

✓ utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness

✓ accesul la piscine, jacuzzi



PACHETE BAUTURI

➢ COFFEE PACKAGE: 26 EUR/CABINA

➢ WATER PACKAGE : 27 EUR/CABINA

➢ SOFT DRINK PACKAGE: 34 EUR/CABINA

➢ BEER PACKAGE: 59 EUR/CABINA

➢ WINE & WATER PACKAGE EASY: 69 EUR/CABINA

➢ MEALTIME RESTAURANT DRINK PACKAGE A.: 115 EUR/PERS

➢ MEALTIME RESTAURANT DRINK PACKAGE C – COPIL:  63 EUR

➢ WINE & WATER PACKAGE CLASSIC: 119 EUR/CABINA

➢ ALL-INCLUSIVE RESTAURANT & BAR DRINK PACKAGE A: 182 EUR/PERS

➢ ALL-INCLUSIVE RESTAURANT AND BAR DRINK PACKAGE C – COPIL: 84 EUR

➢ ALL-INCLUSIVE DELUXE DRINK PACKAGE A.: 350 EUR/PERS

➢ ALL-INCLUSIVE DELUXE DRINK PACKAGE C.- COPIL: 147 EUR

MSC WAVE - Pachet bauturi bonus!

Bauturi acoolice si non alcoolice, nelimitat, pe perioada meselor principale in restaurantul principal si 

restaurantul bufet. Selectie de vin la pahar (alb, rose si rosu), apa, bere la halba si bauturi non alcoolice



EXCURSII OPTIONALE

➢ MSC Cruises oferă o selecție incredibilă de excursii la țărm, concepute pentru a se potrivi tuturor 

gusturilor, oferindu-vă libertatea de a profita la maxim de orice moment pe uscat.

➢ Rezervările pot fi efectuate cu până la 4 zile înainte de data plecării - 20% discount

EXCURSII OPTIONALE:

✓ Active & Adventures

✓ City tour

✓ Culture & History

✓ Scenic route

✓ Family fun

✓ Natural wonders

✓ Something special

✓ Sea & Sun



IMBARCAREA

➢ Incepe la ora indicata pe biletul de croaziera si se incheie cu 1,5 h 

inainte de ora stabilita pentru plecare, cu exceptia porturilor din 

America unde imbarcarea se incheie cu doua ore inainte de ora 

programata pentru plecare. 

Ce trebuie sa faca turistul?

✓ Sa predea bagajele echipei indicate, care apoi le va trimite direct in 

cabina turistului. Toate bagajele trebuie sa fie etichetate deja cu 

numele si prenumele pasagerului, numele navei, numarul cabinei, data 

si portul de plecare;

✓ Sa se adreseze biroului de inregistrare cu biletul de croaziera si 

CI/pasaport;

✓ Dupa verificarea documentelor, pasagerii vor primi un Card de 

croaziera. Acesta este o cartela magnetica ce poate fi folosita la bord 

pentru plata tuturor serviciilor/produselor extra. Singurul loc unde este 

permisa plata cash este casinoul. Pentru a activa optiunile de 

cumparare cu cardul de croaziera, pasagerii trebuie fie sa isi 

inregistreze cardul de credit, fie sa depuna o suma in numerar (minim 

250 euro/cabina). Dupa epuizarea sumei depuse, cardul va fi blocat 

automat si va trebui realimentat.



IN TIMPUL CROAZIEREI

➢ In fiecare seara vei primi in cabina un program detaliat pentru ziua urmatoare. Acesta 

contine informatii complete privind activitatile de divertisment de la bord, programul 

restaurantelor, barurilor, magazinelor, zonelor de sport, de SPA si a cluburilor pentru 

copii.

➢ Pentru copii:

Au un partneriat cu branduri iubite de cei mici, precum Lego si Chicco, si ofera cluburi 

pentru toate varstele unde au loc activitati de grup sub supravegherea constanta a 

experimentatilor angajati ai MSC.

Programele pentru copii sunt tiparite zilnic si sunt disponibile la Centrul pentru copii. 

➢ RESTAURANTE: Orele de masa sunt organizate in functie de locatia geografica si de 

itinerariul navel si sunt indicate in programul zilnic. Toata mancarea, bauturile si 

serviciile asociate care nu sunt incluse in tariful croazierei vor fi achitate la sfarsitul 

croazierei. Va fi adaugata o taxa de servicii de min. 15% , care va fi prezentata 

detaliat pe fiecare bon emis. De aceea nu este nevoie sa oferiti bacsisuri la bar si la 

restaurant.

➢ PISCINA: Accesul la piscina si sezlongurile sunt disponibile gratuit. 

➢ SHOPPING: Magazinele de la bordul navei sunt deschise numai cand vasul este in 

larg.

➢ La bord, personalul MSC isi rezerva dreptul de a scoate orice bauturi din bagajele 

pasagerului, acestea fiind returnate cu o seara inainte de debarcare. Este interzis 

pasagerilor sa aduca la bord alimente neambalate.

➢ EXCURSII OPTIONALE LA TARM



DEBARCAREA

Procedura de debarcare va fi descrisa in programul primit cu o seara 

inaintea debarcarii:

✓ vei primi etichete de o anumita culoare pe care le vei completa si atasa 

bagajului de cala. Acesta trebuie scos pe culoar, in fata cabinei pana la ora 

indicata in program (de regula 02:00 AM), motiv pentru care iti 

recomandam sa iei un rucsac suplimentar unde sa iti pastrezi cosmeticele 

si cele necesare in noaptea de dinaintea si dimineata debarcarii. Acest 

rucsac poate fi lasat in zona de bagaje de mana si recuperat, tot de aici, 

inainte de a merge la punctul de intalnire pentru debarcare. 

✓ Vei primi o factura cu toate cheltuielile efectuate la bord pe care trebuie sa 

o semnezi si sa o inchizi, platind diferenta la receptie/ contabilitate sau sa 

recuperezi sumele necheltuite din depozitul initial, in cazul in care ai optat 

pentru plata cu numerar. Daca ai optat sa inregistrezi un card de credit 

atunci trebuie doar sa semnezi factura si sa o lasi la receptie. 

✓ Mergi la locul de intalnire, la ora specificata in programul zilei pentru a fi 

preluat de personal in vederea debarcarii. 

✓ Bagajele de cala se recupereaza din terminalul de pasageri al portului.



TIPS-URI PENTRU O CROAZIERA REUSITA

➢ Codul vestimentar

➢Bagajul de mana

➢Explorati vasul din prima zi

➢Participati la excercitiul cu masurile de siguranta

➢Verificati programul zilnic al vasului

➢ Inscrie-ti copiii in cluburile si programele speciale de pe vas

➢Folositi ATM-urile din porturile in care debarcati

➢Trucuri simple pentru a te bucura de croaziera

➢Shopping

➢Nu ratati poza cu capitanul - negociati



DE CE O CROAZIERA?

✓ Nu doar o destinatie, ci frumusețea mai multor 

destinatii; 

✓ O experienta unica;

✓ MSC oferă toată calitatea și confortul unui 

hotel de 5 stele, la un preț avantajos;

✓ Orase plutitoare;

✓ Activitati pentru toate varstele;

✓ Explorarea destinatiilor, cu ghid sau pe cont 

propriu.






