MSC Yacht Club
Koncept MSC Yacht Club je dostupný na lodích MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Fantasia a MSC
Splendida. K dispozici je na 100 apartmánů se soukromým přístupem v několika kategoriích.
'MSC Yacht Club' je vysoce personalizovaná oblast, která zahrnuje vstup do salonku Top Sail Lounge,
soukromého bazénu (jeden bazén), Cocktail baru a stravovacích zařízení. Pro zajištění exkluzivních
služeb Yacht Club hostům MSC představilo klasický “Butler” a “Concierge” servis, tedy servis
komorníka a portýra. Butler, nebo komorník je velvyslancem MSC Crociere pro exkluzivní služby.
Servis této úrovně je odpovědí na potřebu nabídnout něco víc než jednoduchou 'upgrade' dovolenou.
Tým komorníků pečuje o každý aspekt našich hostů Yacht Club, kteří jsou ubytováni v exkluzivních
apartmánech. Komorníci budou pracovat ve skupinkách po dvou (Butler a Junior Butler) pod pečlivým
dohledem Vedoucího komorníka. Každý tým bude poskytovat služby pro přibližně deset apartmánů.
Vedoucí komorník bude řídit celý tým komorníků Yacht Club a bude mluvit více jazyky.
*Služby komorníka a portýra jsou nabízeny výhradně hostům Yacht Club a to 24 hodin denně.

Top Sail a Concierge Lounge
Top Sail hala je panoramatická a nabízí křišťálově čistý výhled na
oceán a perfektní panoramu města když loď zakotví v přístavu. Zde
použité materiály jsou nejvyšší kvality: stěny v ořechu, alcantarová
zeď, ozdoby na recepci, elegantní parketové podlahy s vložkou žlutého
mramoru Sienna.
Celkový dojem dotváří velmi měkký a elegantní design.
MSC Yacht Club skutečně odpovídá svému názvu.
Poprvé na výletní lodi mohou hosté chodit po křišťálových schodech
Swarovski.
* Vše plně osvětlené LED diodami.

‘The One’
Na plazmových obrazovkách, které jsou po celé hale, jsou poskytovány informace o pozicích
souhvězdí, předpověď počasí, které se zobrazuje po celou dobu.
Křišťálová police na knihy je k dispozici výhradně Yacht Club hostům.
WiFi je v celé místnosti.
Na horní palubě vepředu je plavecký bazén.
Oblast byla postavena pro výhradné použití hostům Yacht Clubu.
Tato odlehlá oblast je vybavena:
• 2 Standardní lázeňské bazény (jacuzzi)
• 1 bazén (5,70 x 4,75m využitelné vodní plochy)
• 1 Bar
• 1 Food Service

Lázeňské služby (za příplatek)
Yacht Club hostům je poskytován přímý přístup a prioritní rezervace v AUREA SPA.
Exkluzivní péče ve V.I.P. pokojích jsou k dispozici přes den.

Ubytování
Yacht Club zahrnuje 99 Suit, v šesti palubách, v přední části. Všechny apartmány jsou vybaveny
nejkvalitnějšími materiály.
Vybavení pro exkluzivní ubytování bylo navrženo výhradně pro Yacht Klub apartmány, jednou ze
světově nejuznávanějších značek.
3 typy YC apartmánů:
 De Luxe Suite - YC1 s balkónem nebo panoramatickým oknem
 Rodinné apartmá / executive apartmá YC2, s balkónem nebo
panoramatickým oknem, některé rodinné apartmány nemají
balkóny, ale jsou obrovské - 51sq metrů a jsou vhodné pro 2
dospělé a 3 děti. Vybaveny dětskou postýlku / rolovací postelí.
 Royal Suites - YC3 s velkým balkónem.

Všechny kajuty YC mají klimatizaci, prostornou skříň, koupelnu
s vanou a sprchovým koutem, Interaktivní televizi (ITV), rádio je
k dispozici na TV kanálu, telefon, připojení k internetu,
Nintendo Wii konzole, minibar a trezor, některé mají domácí
kino Bose.
* Internet Wifi služba je za poplatek

Dotek luxusu
Escents vyvinula kompletní řadu vůní určenou výhradně pro MSC. Vše bylo pečlivě formulováno za
účelem dobrého pocitu hostů. Každá vůně je biologicky rozložitelná, a proto šetrná k životnímu
prostředí.
Vybavení je navrženo tak, aby spolu harmonizovala moc rostlin s barvami – vizuální reprezentace
vůně.
Každá barva definuje náladu. Při světle modré si můžete odpočinout, žlutá znamená požitek, zelená
čerstvost, červená vášeň, fialová výraznost.

Další vybavení
•

•
•
•
•
•

Povlečení s vyšívaným logem YC je z egyptské bavlny, exkluzivně navržené.
Mascionim z Itálie
Župan z egyptské bavlny s vyšívaným logem YC je také exkluzivně navržen Mascionim.
Pantofle s YC logo jsou bavlněné.
Slavná laboratoř DORELAN vyvinula pro MSC polštáře, které poskytují maximální komfort
spánku.
Vzdušné a ergonomické matrace Myform.
Čokoláda na dobrou noc určena výhradně pro MSC Yacht Club, nabízí různé chutě pro každou
noc.

Butler a Concierge služby
Yacht Club poskytuje široké spektrum služeb:
Priorita příjezdu a odjezdu:
• Tým Butler pomůže hostům se zavazadly, doprovodí je na
linku pro přednostní odbavení a check-out.
• Prioritní pevná linka
• Speciální uvítání: Majordomus vítá hosty Yacht Club, kterým
nabízí šampaňské, chuťovky a představí jejich Butlera.
• Hojný košík s ovocem (aktualizovaný každý den) čeká v jejich
apartmá.
Doprovod na apartmá:
• Každý Butler doprovodí své hosty do apartmá.

Osobní obsluha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balení a vybalování zavazadel (na vyžádání).
Laundry Service.
Péče o obuv.
V případě potřeby se bude Butler osobně starat o boty hosta.
Mezinárodní noviny (jeden volný výtisk na den / apartmán).
Každé ráno, dokonce i na moři, Butler zajistí pro hosta oblíbené noviny v originále s
nejnovějšími zprávami ze světa.
Doutníky a jemné Likéry (za příplatek).
Denní anglický čaj.
Dodávka čerstvých květin na vyžádání (48 hodin upozornění).
Na Concierge bude kniha přání pro potřeby jako jsou květiny, komunikace s Butler. (za
příplatek).
Rezervace na speciální služby - Concierge je k dispozici pro hosty denně s cílem poskytovat
informace o speciálních službách průběhu jejich plavby, prioritních rezervacích pobřežních
zájezdů, lázeňské balíčky, a 'la carte restaurace, speciální nákupy na palubě a mnoho dalších
služeb.

Stravování a all inclusive
Hosté Yacht clubu mohou využít speciální restaurace určené výhradně jim, zároveň v prostorách
Yacht clubu mají all inclusive nápoje.
Nápoje z minibaru jsou rovněž bez poplatku.

