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Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

v 

 
 

V kolikor naročite katerega izmed paketov ali katero izmed dodatnih storitev vnaprej v agenciji, je cena ugodnejša, 

saj vam ob naročilu paketa ali storitve na ladji na spodaj navedeno ceno prištejejo še 15%. 

 

 

PAKETI PIJAČ 
 

V ceno križarjenja je delno vključena tudi pijača, in sicer voda, kava in čaj čez dan iz avtomatov v samopostrežnih restavracijah, 
ob zajtrku pa tudi sokovi. 
Vse pijače, ki jih naročite pri natakarjih v baru ali v strežnih restavracijah so na voljo proti doplačilu. 
 
Na ladjah so cene pijač nekoliko višje kot pri nas. Da bi bilo križarjenje čim bolj ugodno, ladjar ponuja nekaj različnih all-inclusive 
paketov pijač, ki so v veliko primerih ugodnejši, kot če pijače na ladji naročate posamično. 
 
Informativne cene nekaterih posamičnih pijač na ladji (cene ne vključujejo 15% postrežnine): 
 

VODA (1l) 2,90 €   GAZIRANA PIJAČA (3,3 dl) 2,90 €  MALO PIVO, TOČENO (2 dl) 3,50 €  

KAVA 2,20 €   RED-BULL (2,5 dl) 4,50 €  VELIKO PIVO, TOČENO (4 dl) 5,50 €  

OTROŠKI KOKTAJL 5,00 €   KOZAREC BELEGA VINA 6,25 €  PIVO V STEKLENICI/PLOČEVINKI (3,3 dl) 6,10 €  

SADNI SOK (2 dl) 2,90 €   KOZAREC RDEČEGA VINA 6,25 €  KOKTAJL 8,00 € 

LEDENI ČAJ (3,3 dl) 2,90 €  KOZAREC PENINE 6,25 €   MEŠANA PIJAČA (rum-kola, gin tonik ipd.) 7,50 € 

 
V nadaljevanju si oglejte opise in cene paketov pijač. V kolikor vam kateri od ponujenih paketov ustreza, ga lahko naročite že vnaprej. 
 
Pogoj pri spodaj navedenih all-inclusive paketih je, da se paketi naročijo za ves čas križarjenja in da ga naročijo vsi v kabini ter vsi potniki iz ostalih kabin, ki potujejo 
skupaj in želijo sedeti za isto mizo pri večerji (v strežni restavraciji). Za otroke od 3. do 17. leta je potrebno naročiti otroško različico paketa, za otroke do 3. leta pa naročilo 
ni obvezno. Paketov ni možno naročiti za križarjenja krajša od 4 noči (5 dni). Prav tako ni možno kombinirati različnih paketov pijač med seboj (npr. ni možno kombinirati 
paketa Easy z brezalkoholnim paketom, paketa Easy in paketa Premium …). 
 

V kolikor se odločite za rezervacijo paketov pijač, priporočamo, da le-to opravite čimprej, oziroma do najkasneje 5 tednov pred odhodom. 

  

Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

OPIS IN CENIK PAKETOV PIJAČ –  7 ali več noči   (poletje 2023 in zima 2023/2024) 

PAKET EASY  PAKET EASY PLUS  PAKET PREMIUM EXTRA  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA ODRASLE  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA OTROKE  
Koda paketa: 471N Koda paketa: 446F Koda paketa: 447F Koda paketa: 448F Koda paketa: 449F 

 

 

 
 
 
 
 

• Točeno pivo 
• Izbor hišnih vin na kozarec 
• Izbor hišnih žganih pijač, 
koktajlov in aperitivov 
• Brezalkoholni koktajli 
• Brezalkoholne pijače in sadni 
sokovi na kozarec 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Klasični kavni napitki (espresso, 
cappuccino, caffe latte) 
• Čaj in vroča čokolada 
  • 10 % popusta na steklenice vina 

in šampanjca z vinske karte 

 

 
 
 
 
 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
 • Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vse žgane pijače znotraj 
določenega cenovnega razreda  
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda  

 
 
 
 
 
 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
• Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• Vse premium žgane pijače 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• 25 % popusta na steklenice vina 
in šampanjca z vinske karte  

 

 

 
 
 
 
 
• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Izbor čajev 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

 

 

 
 
 

 
 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Izbor čajev 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju, restavracijah ter 
posebnih restavracijah - »Specialty 
Restaurants« (ne velja za pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju, restavracijah ter 
posebnih restavracijah - »Specialty 
Restaurants« (ne velja za pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

CENA PAKETA  
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji 

39 € 47 € 54 € 63 € 74 € 87 € 24 € 29 € 17 € 20 € 

Paketi ne vključujejo cigar in cigaret, kozarcev kot spominkov za domov, sladoleda, drobnih pozornosti! 

file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

OPIS IN CENIK PAKETOV PIJAČ –  1-6 noči   (poletje 2023 in zima 2023/2024) 

PAKET EASY  PAKET EASY PLUS  PAKET PREMIUM EXTRA  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA ODRASLE  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA OTROKE  
Koda paketa: 471N Koda paketa: 446F Koda paketa: 447F Koda paketa: 448F Koda paketa: 449F 

 

 

 
 
 
 
 

• Točeno pivo 
• Izbor hišnih vin na kozarec 
• Izbor hišnih žganih pijač, 
koktajlov in aperitivov 
• Brezalkoholni koktajli 
• Brezalkoholne pijače in sadni 
sokovi na kozarec 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Klasični kavni napitki (espresso, 
cappuccino, caffe latte) 
• Čaj in vroča čokolada 
  • 10 % popusta na steklenice vina 

in šampanjca z vinske karte 

 

 
 
 
 
 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
 • Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vse žgane pijače znotraj 
določenega cenovnega razreda  
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda  

 
 
 
 
 
 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
• Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• Vse premium žgane pijače 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• 25 % popusta na steklenice vina 
in šampanjca z vinske karte  

 

 

 
 
 
 
 
• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Izbor čajev 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

 

 

 
 
 

 
 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Izbor čajev 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju, restavracijah ter 
posebnih restavracijah - »Specialty 
Restaurants« (ne velja za pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju, restavracijah ter 
posebnih restavracijah - »Specialty 
Restaurants« (ne velja za pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja za posebne restavracije - 
»Specialty Restaurants«, pijačo in hrano 
iz minibara ter z menija sobne strežbe). 
Ponudba je na voljo za osebno porabo, 
naenkrat lahko naročite le po eno pijačo. 

CENA PAKETA  
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

CENA PAKETA 
(na osebo na noč): 

Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji Prednaročilo Na ladji 

43 € 51 € 57 € 67 € 77 € 91 € 26 € 31 € 19 € 22 € 

Paketi ne vključujejo cigar in cigaret, kozarcev kot spominkov za domov, sladoleda, drobnih pozornosti! 

file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com


  

4 

Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

PAKETI ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI 

Sledeči paketi so na voljo v obliki storitev, postreženih v kabino oz. v glavni restavraciji na ladji, in niso vezani na osebo: 

Koda Storitev Opis Enota Cene 

702 
ROMANTIČNI 
SONČNI VZHOD 

1 vrč sveže stisnjenega pomarančnega soka (0,5 litra) + 2 kozarca MSC (spominek za domov) + krožnik svežega sadja + pladenj izbranih peciv. 
POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 23,00 € 

501 
ROMANTIČNI SONČNI 
ZAHOD 

1 steklenica šampanjca Moet & Chandon brut (75 cl) + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov) in pladenj s čokolado prelitih jagod (10 
kosov). POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 80,00 € 

526 VIP RAZVAJANJE 
1 steklenica penine Asti + 7 vrst sezonskega sadja. POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 32,00 € 

503 JAGODE S ČOKOLADO 
Pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov). POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na pladenj 15,00 € 

542 DELUXE BON VOYAGE                                                       
1 steklenica prosecca (suho peneče vino) + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov), 1 pladenj kanapejev postreženih v kabino skupaj s 
kapitanovim pismom dobrodošlice + košara svežega sadja v kabini vsak dan. POSTREŽENO V KABINI (na dan vkrcanja). 

na paket 66,00 € 

545 PAKET ROSE PETAL 
1 steklenica muškata, »penečega vina ljubezni«, v okrasni embalaži + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov), pladenj s sladkimi prigrizki. 
POSTREŽENO V KABINI (na dan vkrcanja). 

na paket 45,00 € 

548 ROMANTIČNI PAKET 
1 steklenica šampanjca Veuve Clicqout Brut + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov), pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov) 
POSTREŽENIH V KABINO (na dan vkrcanja) skupaj s kapitanovim pismom dobrodošlice + košara svežega sadja v kabini vsak dan. 

na paket 109,00 € 

550 
KONTINENTALNI 
ZAJTRK ZA DVE OSEBI 

DELUXE kontinentalni zajtrk za dve osebi: izbor toplih napitkov (kava, čaj, mleko polnomastno/posneto), sveže stisnjen pomarančni sok, kruh in rogljiči 
(bagete, brioši, rogljič s čokolado in marmelado), 3 vrste marmelade in 1 vrsta medu, maslo, margarina, izbrani siri (40 g na osebo), pršut (40 g na 
osebo), mehko kuhana jajca s popečenim kruhkom, kosmiči (muesli), izbor jogurtov in sveže sezonsko sadje. POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 20,00 € 

634 PROSECCO IN KANAPE 
1 steklenica prosecca (suho peneče vino) in pladenj hladnih kanapejev. POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 34,00 € 

281 SADJE V KABINI  
Košara svežega sadja (7 vrst). POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na košaro 8,00 € 

562 ASTI IN JAGODE 
Steklenica penine Asti + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov) in pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov). POSTREŽENO V KABINI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 42,00 € 

527 TORTA 
Biskvitna torta z lahko vaniljevo kremo (za približno 6-8 oseb). POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 15,00 € 

509 
BREZGLUTENSKA 
TORTA 

Torta brez glutena (približno 1 kg). POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 25,00 € 

257 VEGANSKA TORTA 
Čokoladna veganska torta (za približno 6-8 oseb). POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 25,00 € 

43 
PAKET ZA OBLETNICO - 
BREZGLUTENSKI 

Torta brez glutena (približno 1 kg) in steklenica penine Asti. POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 45,00 € 

530 PAKET ZA OBLETNICO 
Torta s polnilom in dekoracijo + 1 steklenica penine Asti. POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI. 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 39,00 € 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

                                                           PAKETI INTERNETA  
 

 
Raziščite ponudbo internetnih paketov ladjarja MSC, ki vam omogočajo lažjo komunikacijo z vašimi najbližjimi in olajšajo 
delo zunaj vaše pisarne. Naročite želeni paket še pred odhodom na križarjenje in prihranite do 20%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BROWSE & STREAM 
 

Polni internetni dostop. Odličen za 
pogosto uporabo interneta. Možnost 
uporabe vseh družabnih aplikacij, 
preverjanje e-maila in brskanje po 
spletu. 

 
Podprte aplikacije: Vsa družabna 
omrežja in aplikacije (WhatsApp, 
Twitter, Facebook, Instagram, 
Snapchat WeChat, Pinterest, VK, 
Odnoklassniki, Sinaweibo, Qzone, 
LinkedIn, Viber), neomejeno brskanje 
po spletu, e-mail, video klici, 
predvajanje glasbe in video vsebin. 
 

Št. podprtih naprav: 1-4 

 

BROWSE 
 

Polni internetni dostop. Odličen za 
občasno uporabo interneta. Možnost 
uporabe vseh družabnih aplikacij, 
preverjanje e-maila in brskanje po 
spletu. 

 
Podprte aplikacije: Vsa družabna 
omrežja in aplikacije (WhatsApp, 
Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat 
WeChat, Pinterest, VK, Odnoklassniki, 
Sinaweibo, Qzone, LinkedIn, Viber), 
neomejeno brskanje po spletu, e-mail. 
 
 
 

Št. podprtih naprav: 1-4 

POMEMBNO! Internetna povezava poteka preko satelita. Zaradi različnih zunanjih dejavnikov so možne občasne prekinitve ali motnje v delovanju. Hitrost 

interneta je odvisna od več različnih dejavnikov in je počasnejša od hitrosti interneta na kopnem. Na nekaterih ladjah povezava z internetom ni na voljo v vseh 

prostorih. 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

 
CENIK PAKETOV INTERNETA – SREDOZEMLJE IN SEVERNA EVROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKET BROWSE 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

7,99 € 

neomejeno 

9,99 € 

neomejeno 

5,99 €  

neomejeno 

7,99 € 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

12,99 €  

neomejeno 

15,99 € 

neomejeno 

9,99 € 

neomejeno 

11,99 € 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

16,99 €  

neomejeno 

20,99 € 

neomejeno 

11,99 € 

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

19,99 €  

neomejeno 

23,99 € 

neomejeno 

12,99 € 

neomejeno 

15,99 € 

neomejeno 

PAKET BROWSE & STREAM 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

11,99 € 

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

10,99 €  

neomejeno 

13,99 € 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

20,99 €  

neomejeno 

25,99 € 

neomejeno 

17,99 € 

neomejeno 

21,99 € 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

28,99 €  

neomejeno 

34,99 € 

neomejeno 

23,99 €  

neomejeno 

28,99 € 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

35,99 €  

neomejeno 

43,99 € 

neomejeno 

28,99 €  

neomejeno 

34,99 € 

neomejeno 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

 

CENIK PAKETOV INTERNETA – EMIRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAKET BROWSE 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

8,99 € 

neomejeno 

10,99 € 

neomejeno 

6,99 €  

neomejeno 

8,99 € 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

14,99 €  

neomejeno 

17,99 € 

neomejeno 

11,99 € 

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

19,99 €  

neomejeno 

23,99 € 

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

17,99 € 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

22,99 €  

neomejeno 

27,99 € 

neomejeno 

15,99 € 

neomejeno 

19,99 € 

neomejeno 

PAKET BROWSE & STREAM 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

12,99 € 

neomejeno 

15,99 € 

neomejeno 

11,99 €  

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

22,99 €  

neomejeno 

27,99 € 

neomejeno 

19,99 € 

neomejeno 

23,99 € 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

31,99 €  

neomejeno 

39,99 € 

neomejeno 

26,99 €  

neomejeno 

32,99 € 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

38,99 €  

neomejeno 

46,99 € 

neomejeno 

31,99 €  

neomejeno 

38,99 € 

neomejeno 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

SPA PAKETI 

 Ladje: MSC Armonia, MSC Divina, MSC 
Fantasia, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC 
Musica, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC 
Poesia, MSC Preziosa, MSC Sinfonia, MSC 
Splendida 

Ladje: MSC Seaview, MSC Seaside, MSC 
Bellissima, MSC Meraviglia, MSC Grandiosa 

CENA NA LADJI 
PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 
PREDHODNO 
NAROČILO 

DOSTOP DO TERMALNEGA - 
SPA PREDELA 
Vstop v termalni, spa predel 
(finske savne, parne kopeli in 
savne, masažne kadi, ledena 
soba, solna soba in predel za 
sproščanje) za celotni čas 
križarjenja.  

Dolžina križarjenja: 0-9 noči 102,35 EUR 58 EUR 161 EUR 91 EUR 

Dolžina križarjenja: 10-17 noči 148,35 EUR 84 EUR 241,50 EUR 137 EUR 

Dolžina križarjenja: 18+ noči 207 EUR 117 EUR 333,50 EUR 189 EUR 

GOLDEN JASMINE Masaža Bali (50 min) 
Refleksna masaža stopal Bali (50 min) 
Posebni tretma obraza (50 min) 

Bali talasoterapija »Flowers and Sea« 
(80 min) 
Dnevni vstop v termalni spa predel 
Osebni posvet s specialistom 

648,80 EUR 362 EUR 647,45 EUR 369 EUR 

GOLDEN JASMINE – za par 1.248 EUR 710 EUR 1.272 EUR 725 EUR 

ALL EXCLUSIVE Masaža s svečami (50 min) 
Masaža s fosilnimi solmi s Himalaje 
"Himalayan Dream" (50 min) 
Masaža s školjkami "Aurea del mare" (50  
min) 
Dnevni vstop v termalni spa predel 
Osebni posvet s specialistom 

481,85 EUR 274 EUR 494,50 EUR 281 EUR 

ALL EXCLUSIVE – za par 941,85 EUR 535 EUR 966 EUR 549 EUR 

POMLAJEVALNI PAKET 

Pomlajevalni tretma obraza (50 min) 
Tretma telesa s pilingom, masažo in 
morskimi algami (80 min) 
Masaža telesa (25 min) 
Osebni posvet s specialistom 

499,10 EUR 284 EUR / 

RELAXATION MAGIC Bali piling telesa z morsko soljo in eteričnimi 
olji (20 min) 
Masaža Bali (30 min) 
Sproščujoč tretma obraza (30 min)  
Dnevni vstop v termalni spa predel 
Osebni posvet s specialistom 

248,40 EUR 141 EUR 261,05 EUR 148 EUR 

RELAXATION MAGIC – za 
par 

474,95 EUR 269 EUR 499,10 EUR 284 EUR 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

      

      

RELAXING TOUCH 
Masaža Bali (30 min)  
Dnevni vstop v termalni spa 
predel 

Dolžina križarjenja: 0-9 noči 190,90 EUR 108 EUR 249,55 EUR 142 EUR 

Dolžina križarjenja: 10-17 noči 236,90 EUR 134 EUR 330,05 EUR 188 EUR 

Dolžina križarjenja: 18+ noči 295,55 EUR 168 EUR 422,05 EUR 240 EUR 

RELAXING TOUCH – za par  
Masaža Bali (30 min)  
Dnevni vstop v termalni spa 
predel 

Dolžina križarjenja: 0-9 noči 330,05 EUR 188 EUR 418,60 EUR 237 EUR 

Dolžina križarjenja: 10-17 noči 407,10 EUR 232 EUR 538,20 EUR 305 EUR 

Dolžina križarjenja: 18+ noči 487,60 EUR 275 EUR 676,20 EUR 384 EUR 

RELAXING WAVE Masaža Bali (30 min) 
Posebni tretma obraza (30 min) 
Dnevni vstop v termalni spa predel 
Osebni posvet s specialistom 

185,15 EUR 105 EUR 197,80 EUR 112 EUR 

RELAXING WAVE – za par 348,45 EUR 198 EUR 372,60 EUR 211 EUR 

SPA DAN ZANJ 

Športna Bali masaža (50 min) 
Pomlajevalni tretma obraza 
Manikura 
Dnevni vstop v termalni spa predel 

359,95 EUR 205 EUR 396,75 EUR 225 EUR 

LEPOTNI PAKET ZANJO 

Manikura in pedikura 
Tretma obraza in hitro ličenje 

Umivanje in feniranje las 
Fotografiranje (20 min) + ena brezplačna 
fotografija 

330,05 EUR 188 EUR 330,05 EUR 188 EUR 

PROGRAM Z OSEBNIM 

TRENERJEM – Dolžina 

križarjenja: 0-9 noči 

Analiza sestave telesa 
3x enourna vadba z osebnim trenerjem 
Vstop v termalni spa predel (celotni čas 
križarjenja) 

243,80 EUR 139 EUR 302,45 EUR 172 EUR 

PROGRAM Z OSEBNIM 

TRENERJEM – Dolžina 
križarjenja: 10-17 noči 

Analiza sestave telesa 
4x enourna vadba z osebnim trenerjem 
Vstop v termalni spa predel (celotni čas 
križarjenja) 

333,50 EUR 189 EUR 426,65 EUR 243 EUR 

PROGRAM Z OSEBNIM 
TRENERJEM – Dolžina 

križarjenja: 18+ noči 

Analiza sestave telesa 
6x enourna vadba z osebnim trenerjem 
Vstop v termalni spa predel (celotni čas 
križarjenja) 

479,55 EUR 273 EUR 606,05 EUR 345 EUR 

POMLAJEVALNI TRETMA ZA 
OBRAZ – BOTOKS IN 
HIALURONSKA KISLINA 

Osebni posvet s specialistom 
Tretma proti gubam – z botoksom in 
hialuronsko kislino 

621 EUR 405 EUR 621 EUR 405 EUR 

POMLAJEVALNI TRETMA ZA 
OBRAZ – HIALURONSKA 

KISLINA 

Osebni posvet s specialistom 
Tretma proti gubam - s hialuronsko kislino 621 EUR 405 EUR 621 EUR 405 EUR 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

      

      

OBLIKOVANJE IN 
UČRVSTITEV TELESA 

Priprava z elektroporacijo in radiofrekvenčim 
tretmajem (30 min) 
2x elektrostimulacija (po 30 min) 
Tridnevni vstop do termalnega spa predela 

494,50 EUR 279 EUR 494,50 EUR 279 EUR 

MASAŽA BALI (30 min) 
Tradicionalna balinezijska masaža 

88,55 EUR 61 EUR 88,55 EUR 61 EUR 

MASAŽA BALI (50 min) 125,35 EUR 88 EUR 125,35 EUR 88 EUR 

MASAŽA BALI, z vročimi 

kamni 

Kombinacija tradicionalne masaže s 
polaganjem vročih, vulkanskih kamnov (50 

min) 
149,50 EUR 104 EUR 149,50 EUR 104 EUR 

MASAŽA S HIMALAJSKIMI 

SOLMI 
Masaža z uporabo fosilnih soli s Himalajskih 
gora (50 min) 

149,50 EUR 104 EUR 149,50 EUR 104 EUR 

MASAŽA S SVEČAMI 
Masaža z uporabo posebnih sveč, glasbe in 
aromaterapije (50 min) 

149,50 EUR 104 EUR 149,50 EUR 104 EUR 

LIMFNA MASAŽA Bali masaža z limfno drenažo (50 min) 149,50 EUR 104 EUR 149,50 EUR 104 EUR 

ŠPORTNA MASAŽA BALI Tradicionalna Bali masa za tonus (50 min) 138 EUR 96 EUR 138 EUR 96 EUR 

JLD STRIŽENJE IN 

STILIRANJE LAS  
Umivanje las 
Striženje in feniranje las 

65,55 EUR 39 EUR 65,55 EUR 39 EUR 

JLD STRIŽENJE, 
STILIRANJE in BARVANJE 

LAS 

Umivanje las 
Barvanje las 
Striženje in feniranje las 

116,15 EUR 69 EUR 116,15 EUR 80 EUR 

JLD STRIŽENJE, 

STILIRANJE in 
POSVETLITEV LAS 

Umivanje las 
Barvanje las (semipermanentno) 
Striženje in feniranje las 

134,55 EUR 80 EUR 134,55 EUR 80 EUR 

VINOTERAPIJA 

Pomlajevalni tretma za telo (25 min) 
Posebni tretma obraza (50 min) 
Negovalni tretma telesa z masažo in 

kompresami (50 min) 
Osebni posvet s specialistom 

/ 338,10 EUR 192 EUR 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

 

PREDSTAVE »CAROUSEL« 

 
 
Uživajte v povsem novem konceptu zabave, ki združuje dih jemajoče akrobatske trike, ples in glasbo v živo ter ustvarja ekskluzivno produkcijo, zasnovano posebej 

za ladje MSC. Predstava ponuja avantgardno umetnost v kombinaciji z inovativno tehnologijo. V izjemnem šovu zvokov, luči, posebnih učinkov in izjemnih 

nastopajočih umetnikov se boste počutili kot del predstave. 

Predstave, ki si jih trenutno lahko ogledate le na ladjah MSC Bellissima, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa in MSC Meraviglia se običajno odvijajo šest večerov na teden, 

in sicer v salonu Carousel Lounge, intimnem, sodobnem prizorišču. 

In to še ni vse: ob predstavi vam postrežejo tipični koktajl, ki vas spremlja ob tem edinstvenem doživetju.  
 

KOKTAJL + PREDSTAVA (Cocktail & Show) 

Cena predstave vključuje tudi koktajl (alkoholni ali brezalkoholni), ki bo postrežen med predstavo. 

- 10 EUR na osebo, kupljeno pred vkrcanjem.  

- 15 EUR na osebo, kupljeno na ladji (odvisno od razpoložljivosti) + 15% postrežnina. 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

 

Na ladji MSC GRANDIOSA in MSC BELISSIMA  so na voljo predstave:  

 
 
SWEET („SLADKO“) 

Ta predstava je prava poslastica za domišljijo, saj goste vseh starosti popelje v deželo sladkarij. Glasbeno 

predstavo spremljajo klasične melodije nekaterih najbolj slavnih pesmi in preobrati, ki obljubljajo zabavo za vso 

družino. 

MYÜT 

Spremljajte čustveno potovanje po čarobnih svetovih, polnih likov, akrobatov in plesalcev. Ko se glavni junak 

MYÜT odpravi po pomoč, da bi si povrnil glas, se znajde v živahnem svetu, polnem barv in cvetja, ki ga popelje v 

sanjsko stanje. Skozi spreminjajoče se pokrajine se razvija, vsaka od njih pa v njem prebudi različna čustva in se 

dotakne njegovih čutov. 

 
STRINGS („NITI“) – Na voljo le na ladji MSC Grandiosa! 

Strings je cirkuška pustolovščina, ki pripoveduje zgodbo o osamljenem izdelovalcu igrač in njegovi lepi muzi. 

Predstavo odlikujejo izvrstna glasba v živo, spektakularne akrobacije v zraku in hipnotični nastopajoči cirkusantje. 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

 

Na ladji MSC VIRTUOSA  sta na voljo spodnji dve predstavi:  

 
AJEDREZ (»ŠAH«) 

Glasbeni rock spektakel, ki ga je navdihnila šahovska igra, prikazuje dvoboj dveh kraljic, ki se zaljubita v istega 

kralja in se borita za njegovo srce. Med predstavo bodo oživeli različni liki na šahovnici, od škofov do vitezov, ki 

jih bodo utelešali kipi v naravni velikosti in se bojevali ob zvokih tiktakajoče šahovske ure.  

 

ARKYMEA  

Zgodba o znanstveniku, ki išče skriti svet, v katerem se uresničijo tudi najbolj divje ideje in ambiciozne sanje. S 

pomočjo skrivnostne naprave se znanstvenik prebija skozi dimenzije in doseže Arkymeo - skrivnostni kraj, kjer 

živijo ekstravagantni liki, vedno pripravljeni presenetiti z akrobatskimi podvigi, okoli vas pa zaživi čarovnija. 

 

Na ladji MSC MERAVIGLIA  sta na voljo spodnji dve predstavi: 

 
HOUSE OF HOUDINI (»HOUDINIJEVA HIŠA«) 

Prikaz nekaterih najbolj domiselnih in čudovitih iluzij ter čarovnij najuglednejšega čarodeja na svetu, Harry-ja 

Houdinija. Predstava vključuje izbrano sodobno glasbo, veličastne kostume, osupljive rekvizite in mednarodno 

zasedbo nastopajočih, ki pojejo, plešejo in nas navdušujejo v enem od tehnično najbolj naprednih gledališč na 

svetu - MSC Carousel Lounge. 

 

ROCK CIRCUS (»ROCKOVSKI CIRKUS«) 

Izjemno nadarjena ekipa akrobatov, cirkusantov, pevcev, plesalcev in glasbenikov ter najboljše rockovske pesmi 

so združeni v osupljivi predstavi ROCK CIRCUS. Vendar tukaj kitarske solaže in zdrsi po kolenih potekajo kar v 

zraku! Nadarjena ekipa izvajalcev bo letela, se vrtela in skakala ob največjih uspešnicah skupin AC/DC, Guns & 

Roses in številnih drugih himen rockovskih legend! 
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Velja za destinacije: 
SREDOZEMLJE, SEVERNA EVROPA, EMIRATI, ANTILI 

Opisi in cene so informativne. Ladjarji in ostali organizatorji si pridržujejo pravico, da lahko vsebino in ceno ponujenih storitev 
spremenijo brez predhodnega obvestila. Storitve in cene so točno definirane ob potrditvi/nakupu izbranih storitev. 

 

FOTO STORITVE & PRANJE 
 
FOTO PAKET – VKRCANJE, 25 EUR 
Fotografiranje ob vkrcanju 
Tri fotografije v tiskani obliki 

 
 
DRUŽINSKO FOTOGRAFIRANJE, 80 EUR 
10 natisnjenih fotografij (25 x  35 cm) 
10 fotografij v digitalni obliki 

 
 
ALL INCLUSIVE DIGITALNI FOTO PAKET, 100 EUR 
Izbor fotografij z vašimi trenutki na križarjenju (v digitalni obliki) 
Popust na natisnjene fotografije (na krovu) 
Spletni dostop do fotografij (po križarjenju)  

 
 
VIP FOTO KUPON 50%, 25 EUR 
50% popust ob nakupu natisnjenih in digitalnih fotografij na krovu  

 
 
MIX & MATCH FOTO PAKET 
Izbor vaših najljubših fotografij, ki so jih posneli 
profesionalni fotografi na krovu 

•  5 FOTOGRAFIJ, 50 EUR 

•  10 FOTOGRAFIJ, 80 EUR  

•  20 FOTOGRAFIJ, 110 EUR 

 
 
VIDEOPOSNETEK LADJE 
Video bo vaš osebni vodič po MSC ladji. Z njim se boste spomnili in »ponovno obiskali« 
vsako elegantno ložo, osupljivo gledališče, prostore za sproščanje na krovu ter imeli 
vpogled na življenje na krovu. 

PRANJE IN LIKANJE OBLAČIL 

•  PAKET »BACK HOME CLEAN 10«, 15 EUR 
Pranje in likanje vaših oblačil, kadarkoli med 
križarjenjem (lahko tudi vse skupaj na predzadnji 
dan križarjenja). Max. 10 kosov oblačil na kabino. 
Kemično čiščenje ni vključeno. Oblačila so zbrana 
pred 10. uro in vrnjena nazaj naslednji dan do 17. 
ure. Predzadnji dan v čiščenje ni več mogoče dodati 
oblačil iz svile, volne, moških oblek in večernih 
oblačil. 

•  PAKET »BACK HOME CLEAN 20«, 25 EUR 
Pranje in likanje vaših oblačil, kadarkoli med križarjenjem. Max. 20 kosov oblačil na kabino. 
Kemično čiščenje ni vključeno. Oblačila so zbrana pred 10. uro in vrnjena nazaj naslednji dan 
do 17. ure. Predzadnji dan lahko v čiščenje oddate max. 10 kosov oblačil, ni več mogoče 
dodati oblačil iz svile, volne moških oblek in večernih oblačil. 

•  PAKET »BACK HOME CLEAN 40«, 45 EUR 
Pranje in likanje vaših oblačil, kadarkoli med križarjenjem. Max. 40 kosov oblačil na kabino. 
Kemično čiščenje ni vključeno. Oblačila so zbrana pred 10. uro in vrnjena nazaj naslednji dan 
do 17. ure. Predzadnji dan lahko v čiščenje oddate max. 10 kosov oblačil, ni več mogoče 
dodati oblačil iz svile, moških oblek in večernih oblačil. 
 

PRANJE OTROŠKIH OBLAČIL 

•  PAKET »BABY LAUNDRY 10«, 18 EUR 
Pranje otroških oblačil (0-6 let) z uporabo posebnega 
programa in nežnih pralnih sredstev. Max. 10 kosov 
oblačil na kabino (samo otroška oblačila). Oblačila so 
zbrana pred 10. uro in vrnjena nazaj naslednji dan do 
17. ure. Na predzadnji dan križarjenja storitev pranja 
otroških oblačil ni na voljo.  

•  PAKET »BABY LAUNDRY 20«, 28 EUR 
Pranje otroških oblačil (0-6 let) z uporabo posebnega programa in nežnih pralnih sredstev. 
Max. 20 kosov oblačil na kabino (samo otroška oblačila). Oblačila so zbrana pred 10. uro in 
vrnjena nazaj naslednji dan do 17. ure. Na predzadnji dan križarjenja storitev pranja otroških 
oblačil ni na voljo. 

 


