
REZERVUJTE si plavbu s dôverou a PLAVTE sa BEZPEČNE aj túto 
ZIMU A LETO 2022!

BEZPEČNOSŤ CESTUJÚCICH A POSÁDKY NA PRVOM MIESTE
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VŠETCI CESTUJÚCI A POSÁDKA SÚ OČKOVANÍ A TESTOVANÍ
Všetci cestujúci vo veku 12 a viac rokov musia byť plne zaočkovaní. 
Všetci cestujúci vo veku 2 a viac rokov sa musia pri nalodení preukázať aj negatívnym testom.
Členovia našej posádky sú plne zaočkovaní a pravidelne testovaní.

FLEXIBILNÉ PODMIENKY REZERVÁCIE
Rezervujte si plavbu už teraz, a ak by si to rozmysleli, 15 a viac dní pred nástupom na plavbu je možná 
bezplatná zmena termínu.

PLAVBA BEZ OBÁV
Zakúpením si MSC Covid-19 poistenia ste poistení pre prípad pozitívneho testovania pred nástupom na 
plavbu alebo počas plavby. Pomôžeme Vám dodržať podmienky vstupu do krajiny pri ceste domov 
otestovaním sa na palube pred vylodením.

PLNOHODNOTNÝ ZÁŽITOK
Naše protokoly sú navrhnuté tak, aby váš zážitok z plavby bol čo najpríjemnejší a najbezpečnejší. Budete mať
možnosť nezávisle navštíviť všetky tie prístavy, kde to miestne autority povoľujú. 

Z S T I Ť  V I A C

Vďaka programu "Cruise with Confidence" spoločnost MSC Cruise ponúka bezpečnú, flexibilnú a príjemnú dovolenku. 
Tento program posilnený produktom MSC Covid-19 poistenie poskytuje extra bezpečnosť pred plavbou, počas plavby 
a aj po plavbe. Vďaka dodržaniu nasledovných bodov si plavbu rezervujete s dôverou a plavíte sa bezpečne! 



GARANCIA MNOŽSTVA ZÁŽITKOV S MSC Cruises
Po rezervovaní si plavby sa môžete tešiť na jedinečné zážitky. Vďaka nášmu bezpečnostnému protokolu o zdraví si môžete 
vychutnať množstvo zážitkov na palube našich lodí s vedomim, že zdravie a bezpečnosť našich hostí a našej posádky sú 
prvoradé. Náš úplný protokol je k dispozícii na webovej stránke.

VÝLETY V PRÍSTAVOCH
• Slobodné objavovanie na vlastnú päsť v prístavoch, kde je to povolené nariadeniami 

miestnych, prístavných a zdravotných úradov
• Vysoké štandardy zdravia a bezpečnosti počas chránených výletov organizovaných 

spoločnosťou MSC Cruises
• Starostlivo vybrané trasy. 

REŠTAURÁCIE, BARY A SALÓNY
• Všetky jedlá a nápoje sú hosťom servírované
• Prispôsobené rozloženie služieb a sedadiel s dodržaním odstupov
• Skenovanie reštauračných a barových QR kódov

ZÁBAVA A AKTIVITY
• Novo navrhnuté aktivity pre menšie skupiny
• Rozšírený program zábavy, aby sa dodržali sociálne odstupy
• Všetko rekreačné a športové vybavenie, posilňovacie stroje, hry a vybavenie detského klubu

je dezinfikované po každom použití
• Detský klub je k dispozícii na základe rezervácie bez príplatku

VONKAJŠIE PRIESTORY A BAZÉNY   
• Znížená obsadenosť bazénov, víriviek a aquaparku s dodržiavaním sociálneho odstupu
• Lehátka rozdelené do skupín a dezinfikované po každom použití
• Hĺbková sanitácia každú noc

SLUŽBY A ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE
• Nové palubné informačné centrum dostupné v telefóne, aby sa vyhlo čakaniu

v radoch
• Digitálny program MSC for Me* slúžiaci pre rezerváciu aktivít
• Použitie výletnej/kajutovej kartu alebo náramku MSC for Me** pre

bezhotovostné platby

* MSC for Me digitálny program (mobilná aplikácia, smart TV na kajute, interaktívne plochy na palube lodi) je dostupný na MSC World Europa, MSC Seascape, MSC Virtuosa, MSC Seashore,
MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Grandiosa, MSC Seaview, MSC Seaside, MSC Magnifica a MSC Splendida.

** MSC for Me náramky sú k dispozícii na MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Seaside, MSC Seaview,
     MSC Grandiosa, MSC Virtuosa, MSC Seashore.

 navštívte www.luxusneplavby.sk
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