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KAJ JE MSC VOYAGERS CLUB 
 
Kaj je MSC Voyagers Club 
MSC Voyagers klub je ladjarjev način zahvale gostom, ki delijo ljubezen do potovanja po morju ter strast do 
raziskovanja in leto za letom potujejo z ladjarjem MSC. Biti član MSC Voyagers Club omogoča vstop v svet privilegijev 
in hkrati tudi užitek, ki bo večji z vsakim potovanjem. 
 
Članarina je brezplačna! 
 
Vsi, ki ste potovali z ladjarjem MSC vsaj enkrat v času od leta 2006 ali ste na novo potrdili rezervacijo, se lahko 
včlanite v klub. Včlanitev oseb mlajših od 18 let je možna le s strani staršev/skrbnikov. Za registracijo otroka je 
potrebno najprej zaključiti registracijo starša/skrbnika s pomočjo obrazca spodaj. V kolikor ste že MSC član lahko 
registrirate otroka v vašem MSC Voyagers Club profilu. 
 
ZAKAJ POSTATI ČLAN? 
 
• 5% popust na rezervacijo vaših križarjenj, velja skozi celo leto* 
• Dodatni odlični prihranki na odhodih Voyages Selection 
• Izključni privilegiji in posebne ponudbe na ladji 
• Bodite med prvimi, ki bodo obveščeni o posebnih ponudbah, novostih in dogodkih 
*Popust velja na namestitev brez pristaniških taks in velja za vsa križarjenja, razen v primeru določenih Last minute ponudb in 
skupinskih križarjenj. 

 
  

KATEGORIJE ČLANSTVA 

 

PET KATEGORIJ ČLANSTVA Z EDINSTVENIMI LASTNOSTMI 

MSC Voyagers Club ima pet kategorij članstva: Welcome, Classic, Silver, Gold in Diamond. 

Vsako MSC križarjenje doprinese točke, ki omogočajo napredovanje vašega članstva – več kot potujete, več privilegijev boste 

imeli! 

Ladijska kartica, ki jo prejmete na ladji prvi dan vsakega križarjenja bo hkrati tudi vaša MSC Voyagers Club kartica. 
  
*Članska kartica Welcome je na voljo le v elektronski obiliki.  
 
MSC Voyagers Club članstvo velja tri leta pod pogojem, da se udeležite vsaj enega križarjenja v treh letih. Če je bilo od vašega 
zadnjega izkrcanja iz ladje več kot tri leta ali se niste udeležili nobenega križarjenja v treh letih po datumu včlanjenja, bo vaše 
članstvo poteklo. Na primer: če je bil datum vašega zadnjega izkrcanja iz ladje 30.01.2015 in ni bilo zaključenih križarjenj do 
30.01.2018 bo članstvo poteklo. V primeru, da je dan registracije članstva 30.01.2015 in se do 30.01.2018 ni realiziralo nobeno 



križarjenje, bo članstvo poteklo. V kolikor vam članstvo poteče, se je potrebno ponovno registrirati. Dobili boste novo člansko 
številko.  
Veljavnost svojega članstva lahko preverite na spletnem portalu MSC Voyagers Club-a. 

ČLANSKE UGODNOSTI 

                                                                                       

UGODNOSTI PRI NAČRTOVANJU KRIŽARJENJA WELCOME CLASSIC SILVER GOLD DIAMOND 

Popust na namestitev brez pristaniških taks. 

Velja na vsa križarjenja, razen posebej 

označenih. 

  5% 5% 5% 5% 

Ekskluzivni članski popusti na voljo le pri 

Voyages Selection odhodih. 
  

5% + DO 
15% 

5% + DO 
15% 

5% + DO 
15%  

5% + DO 
15% 

 
     

UGODNOSTI PRED VKRCANJEM WELCOME CLASSIC SILVER GOLD DIAMOND 

Posebne novice MSC Voyagers Club 

pred vkrcanjem 
     

Personalizirane MSC Voyagers Club 

oznake za prtljago za vkrcanje na 

elektronski vozovnici. 

  
    

Prednostno vkrcanje na dan odhoda v 

pristaniščih, ki to omogočajo. 
        

 

 
     

UGODNOSTI NA LADJI WELCOME CLASSIC SILVER GOLD DIAMOND 

Kartica MSC Voyagers Club   
    

MSC Voyagers Club info točka 
     

Koktejl dobrodošlice   
    

Članska številka na ladji   
    

Zbirka ladijskih ugodnosti za člane 

kluba 
  

    

Članske ugodnosti     
   



 
     

PRIVILEGIJI NA LADJI WELCOME CLASSIC SILVER GOLD DIAMOND 

Brezplačna košara s svežim sadjem 

(1x tekom križarjenja) 
     

Brezplačna 1-urna uporaba termalnega 

predela (1x tekom križarjenja) 
      

  

Brezplačno darilo       
  

Prioritetno izkrcanje v pristaniščih, kjer 

je dostop do kopnega obvezen s 

pomočjo čolnov / ladjic 

      
  

Brezplačna fotografija z dogodka 

"Welcome Back Cocktail" 
      

  

Brezplačna rojstnodnevna torta       
  

Brezplačno poskušanje menija v 

specialni restavraciji 
        

 

Brezplačna penina s sadjem v čokoladi 

na kabino (1x tekom križarjenja) 

    
 

Prioritetno izkrcanje na koncu 

križarjenja 

    
 

Brezplačna uporaba kopalnega plašča in 

hišnih copat v času križarjenja 

    
 

Brezplačni plesni tečaj 
    

 

Ekskluzivna zabava za člane MSC 

Voyagers Club Diamond 

    
 

Čokoladna ladja 
    

 

Možnost poznejšega izkrcanja s kabine 
    

 

 


