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MSC Seashore, první loď třídy Seaside EVO, která staví na průlomovém a průkopnickém 
designu lodi třídy Seaside a jehož cílem je přiblížit hosty k moři, byla rozšířena a vylepšena o 
řadu zcela nových funkcí, prostorů a zážitků pro hosty. Tato třída lodí, proslulá svými 
okouzlujícími designovými prvky, je navržena tak, aby si hosté loď užívali hlavně zvenčí, a 
tím MSC Seashore  posouvá pobyt na moři na zcela novou úroveň. 

 
Díky přehodnocení původního ikonického prototypu lodi, získala MSC Seashore o 65% vice 
veřejné plochy a tím získala 13 000 m2 venkovních prostor, které skutečně propojí hosty s 
mořem a tím ještě více obohatí zážitek na palubě.    
 
O 16 metrů delší než její sesterská loď nabízí MSC Seashore nejnovější technologie v oblasti 
ochrany životního prostředí, nové salonky a bary, na míru vyrobenou sochu Venini, jídelní  
prostory, širokou škálu možností zábavy, extravagantní obchody a další možnosti, kde strávit 
svůj volný čas. Pro ty, kteří hledají exkluzivitu a soukromí ve světě MSC je zde možnost volby 
MSC Yacht Clubu, unikátního konceptu “loď v lodi”. 
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MSC SEASHORE Zajímavosti 
 

 

 
 
 
 
 

Ohromujíci design 
MSC Seashore naráží na výrazně odlišný profil od 
ostatních lodí na moři Venkovní promenády nabízí 
jedinečné příležitosti, jak dostat hosty ještě blíže k 
moři. Jedna z dalších velkolepých krás na lodi je 
most se skleněnou podlahou “Bridge of Sight”,  který 
se nachází 22 metrů nad nekonečným bazénem a 
nabízí neuvěřitelný výhled na oceán. 

 
Nakupování 
Dalším prvenstvím na moři je jedinečný 
maloobchodní zážitek v nákupních prostorech, ve 
kterém na sebe obchody plynule navazují. Obchody 
nabízí světové luxusní značky. 

 
Gastronomické dobrodružství 
 MSC Seashore nabídne rozsáhlý výběr vnitřních i 
venkovních restaurací a barů s nabídkou různých 
mezinárodních kuchyní. Osmá paluba nabízí nové 
místo “Chef’s Court”, které nabízí pět speciálních 
restaurací a dva bary. 
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Nová generace  
ekologických technologií 
Loď je vybavena nejnovějšími technologiemi, 
které minimalizují její ekologickou stopu, 
nepřetržitě snižují dopad na životní prostředí a 
zajišťují ještě čistší emise do ovzduší, včetně 
špičkových hybridních systémů čištění 
výfukových plynů (EGCS), , nejmodernější 
systém selektivní katalytické redukce (SCR) ke 
snížení oxidů dusíku o 90 procent a pokročilý 
systém čištění odpadních vod nové generace 
na velmi vysoké úrovni (AWTS). 

 
Bezpečný vzduch pro 
bezpečnější plavbu  
MSC Seashore je první výletní lodí na světě, 
která je vybavena novým systémem sanitace 
vzduchu vyvinutým společností Fincantieri 
„Safe Air“. Využívá technologii UV-C lampy, 
která eliminuje 99% virů a bakterií, aby 
zajistila čistý a bezpečný vzduch pro hosty a 
posádku. Loď je zásobována 100% čerstvým 
vzduchem bez recirkulace. 
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JEDNA Z NEJVÍCE 
Šetrných k životnímu prostředí LODÍ NA MOŘI 

 
Plavební společnost MSC Cruises se zavázala stavět jedny z nejinovativnějších lodí na světě - a 

tato inovace se týká i našeho vlivu na životní prostředí. Dlouhodobým cílem je dosáhnout 
toho, aby plavby byly s nulovým dopadem na životní prostředí. Každá další nová loď plavební 

společnosti MSC Cruises se snaží tomuto cíli přiblížit společně s vynaloženými investicemi, 
které pomáhají urychlit vývoj ekologické technologie příští generace.  

MSC Seashore nabízí některé z nejpokročilejších ekologických technologií, které jsou v 
současné době k dispozici. Díky tomu, získala loď  notaci „udržitelná loď“ od  klasifikační 

společnosti RINA. Jedná se o zápis založený na cílech, který lze přiřadit lodím, které 
prokazují, že splňují požadavky související s udržitelností, což odráží strategické cíle 

udržitelnosti přijaté OSN. 

 
Chytrá 
vzduchote- 
chnika 

 
 
 

Selektivní systém 
katalické redukce 
 

 
 

Systém čištění  
výfukových plynů 

 
Stabilizátor 

 
 

 
Led 
osvětlení 

Environmentální technologie 

Hybridní systém čištění výfukových plynů: tato technologie dosahuje 98% 
snížení emisí oxidu siřičitého (SOx). 

 
Systém selektivní katalytické redukce: Systémy SCR snižují emise oxidu dusíku 
(NOx) z výfuku o 90%. 
 
Elektřina z pevniny: možnost se lodi připojit k místním energetickým sítím v 
přístavech, kde je tato infrastruktura k dispozici. To umožňuje minimalizovat používání 
motoru v přístavech, což vede k podstatnému snížení emisí, když jsou lodě blízko 
městských oblastí. 

 
Pokročilé systémy čištění odpadních vod: s čisticími standardy, které jsou vyšší 
než většina zařízení na čištění odpadních vod na pevnině a systém úpravy balastní vody, 
aby se zabránilo vypouštění invazních druhů do mořského prostředí.  
 
Management podvodního hluku: systém, který minimalizuje dopad akustického 
zvuku a snižují jejich potenciální účinky na mořskou faunu, zejména na mořské savce v 
okolních vodách. 

 
Management odpadu: veškerý odpad se rozděluje do sedmi hlavních kategorií a na 
palubě lodi jsou speciální stroje a postupy pro drcení, zhutňování každé kategorie 
odpadu, aby mohl být adekvátně uložen na palubě, než bude vyložen v přístavu k 
recyklaci. 
 
Energetická účinnost: Všechny nové lodě jsou vybaveny širokou škálou energeticky 
účinných zařízení, která snižují a optimalizují využití motoru. Patří sem chytrá ventilace, 
pokročilé klimatizační systémy s automatizovanými smyčkami rekuperace energie, LED 
osvětlení ovládané inteligentními systémy řízení, speciální barva trupu, která snižují 
odpor vzduchu a mnoho dalších 
 

 

 

Pokročilý systém čištění 
odpadních vod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Management 
odpadu 

 
Výroba sladké vody 

 
 
Jednotka  
podvodního  Napájení lodi ke 
hluku   zdroji na pevnině  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Smyčková 
rekuperace 
tepla 

 
 
 

Speciální lak 
 
 

 
 
Systém úpravy 
balastní vody 
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MSC Seashore je sedmá výletní loď společnosti MSC Cruises s MSC for Me - propojený 
zážitek z plavby, který je navržen tak, aby bezproblémově obohatil čas strávený na 

palubě a pomohl hostům vytěžit maximum z dovolené.  
 

Tato vícekanálová digitální nabídka poskytuje hostům informace, které potřebují, 
kdykoliv a kdekoliv je chtějí, pomáhá jim s plánováním a rezervací služeb, které chtějí, a 

dává hostovi kontrolu nad jeho osobním zážitkem z plavby. 

 
 
 
 

Využijte každý okamžik na palubě na maximum 
Jakmile se hosté dostanou na palubu, mohou prostřednictvím aplikace využívat 

další funkce MSC for me. Stejně jako možnost využít interaktivní dotykové 
obrazovky po celé lodi, chytré TV v kajutách nebo požádat o pomoc posádku lodi, 

která jim pomůže prostřednictvím jejich pracovních tabletu. 
 
 

MSC for Me Chat: hosté si mohou navzájem 
posílat zprávy přímo prostřednictvím aplikace MSC 
for Me, aniž by si potřebovali zakoupit internetový 
balíček. Pokud budou chtít hosté mezi sebou 
chatovat, jednoduše naskenují QR kód v aplikaci 
svého přítele a začnou diskutovat o tom, kde se 
před večeří sejít na drink nebo odpolední koktejl. 
Rezervace: hosté si můžou v aplikaci 
zarezervovat restauraci, divadelní představení SPA 
servis a exkurze. 
Informace na palubě: Během plavby mohou 
hosté snadno získat veškeré informace o plavbě. 

 
‘Co jíst’: nutnost pro všechny labužníky na 
plavbě! Tato funkce napomáhá hostům užít si 
destinaci prostřednictvím jídla. Pomocí aplikace 
získat doporučení na místních kuchyni, kterou 
musí ochutnat. 

 
Interaktivní mapa lodi: navigace na lodi nebyla 
nikdy snazší díky interaktivním mapám na 
interaktivních dotykových obrazovkách na lodi, se 
snadnými pokyny popsanými krok za krokem, jak 
se dostat do kajuty, na dnešní večeři do restaurace, 
nebo jak se dostat do toho neprobádaného baru. 
Denní plánovač: hostům nic neunikne díky 
plánovači plavby a upozorněním, procházením 
denních událostí, aktivit a zajímavostí v aplikaci, na 
palubní televizi a interaktivních dotykových 
obrazovkách. 
Lodní účet: hosté si mohou kontrolovat svou 
fakturu a sledovat své výdaje a aktuální zůstatek na 
lodním účtu přímo prostřednictvím aplikace MSC 
for Me. 
NFC náramky: tyto šikovné náramky propojí 
hosty s lodí bez potřeby lodní karty. Pomocí 
náramku si zarezervujte a zaplaťte za služby, 
otevřete dveře od kajuty a další. 
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Začněte plánovat plavbu od 
okamžiku rezervace 
Jakmile si hosté zarezervují svou plavbu, 
mohou ji začít plánovat stažením mobilní 
aplikace MSC for me, která jim umožní přístup 
k celé řadě služeb, včetně: 

 
Prohlížení si předplacených balíčku za 
nejlepší ceny: zarezervuj si* nápojové 
balíčky, speciální menu v restauracích, 
exkurze a další. 
Naplánujte si perfektní plavbu: začněte 
si sestavovat osobní program plavby. Od 
tematických večerů, tanečních kurzů až po 
rodinné aktivity a zábavu. Naplánujte si to 
ještě před naloděním a nastavte si upozornění 
a oznámení na Vámi vybrané aktivity, hned 
na palubě. 
Před-registrace kreditní karty: 
přeskočte tento krok na palubě a zajděte si 
po nalodění rovnou na koktejl. 

 
Dokončení odbavení: dokončete 
odbavení v aplikaci MSC pro me a buďte 
připraveni na nalodění. 

* K dispozici pro rezervace provedené ve Velké Británii, Itálii, 
Německu, Francii, Jižní Africe, Brazílii, Kanadě, Finsku, Švédsku, 
Norsku, Nizozemsku a Spojené státy. Belgie bude brzy k dispozici. 
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300+ aktivit 

 

Různých 
zábavných 

16+ hodin  
Zábavy denně 

 
 
 

Zábava na lodi 
 

Kromě divadelních představení, hraných v plném rozsahu v hlavním divadle lodi s 
kapacitou 1 200 míst, MSC Seashore nabízí více než 16 hodin každodenní zábavy 

pro celou rodinu. 
 

Zábavních míst na MSC Seashore je nespočet a ponoří hosty do různých částí vesmírů. Tyto místa jsou 
vybaveny nejnovější technologií pro fantastické zábavné zážitky. Možnosti jsou nekonečné, od hlavního 

divadla přes nový zadní lounge, high-tech diskotékou, kasina, většího než kde jinde až po sportovní 
bary. Zkrátka každý účastník plavby si něco najde. 

 

 

New York City styl 
MSC Seashore nebyla navržena jen, aby přiblížila hosty k moři díky svým venkovním prostorům, ale dává taky holt 
městu New York, který se promítl do konceptu lodi a hosté na něj narazí i během kulturních zážitků na lodi. Patří 
mezi ně designové prvky lodi, názvy veřejných prostor a barů. Další symbol města, který je promítnut na lodi je 
impozantní čtyřmetrová replika Sochy svobody v srdci kasina a nově navržená rozsáhlá maloobchodní a zábavní 
zóna s příhodným názvem Times Square. Další velkou dominantou lodi je působivá 8,5 metrů vysoká LED stěna, 
umístěna přes 4 paluby s projekcí ikonického panoramatu Manhattanu, které se může měnit ze dne na noc a nabízí 
autentické scenerie tohoto metropolitního města. 
Každý večer se zvědaví kolemjdoucí společně s hosty, kteří odchází z divadelního představení potkávají na Times 
Square a obdivují novou scénu, kde pokaždé hosty provede jiný hudební styl z různých hudebních ér. Od starých 
“oldschoolovek”, přes diskotéky, klasického rocku, až po písničky z 80.let a samozřejmě hity současnosti. New 
Yorkská atmosféra rozzáří večer, když se hosté připojí k odpočítávání Nového roku inspirovaného pokaždé jiným 
desetiletím.  

Vzrušení & Adrenalin 
Neuvěřitelně zábavní vybavení na palubě  MSC Seashore bude vyhovovat každému milovníkovi adrenalinu, který 
chce zažít zábavu a vzrušení, bez kterého neodejde domů z lodi. Tato možnost pestré zábavy, kterou MSC Seashore 
nabízí je také díky nejnovějším high-tech dobrodružným hrám v “Hall of Games”, které zahrnují zábavu: 

MSC Formula Racer – ideální pro nadšence automobilových závodů, kteří touží po novém rychlostním 
rekordu 

Pohlcující XD kino – kde se hosté mohou nechat pohltit alternativním světěm skrz 3D brýle. 

 

The chic “Le Cabaret Rouge” 
MSC Seashore představuje zbrusu nový salonek-bar  plný úžasných představení a nápojů dle chutí 
každého hosta, který se nachází na zádi lodi. Nově navržený salonek je inspirovaný francouzskými 
kabaretními salonky ve 20. letech 20. století. Rozprostírá se na dvou palubách, blízko vody a díky 

obrovským skleněným stěnám nabízí nádherný výhled na moře. Se 400 místy k sezení, tento 
multifunkční prostor plynule přechází od klidného posezení s živou hudbou až po totální taneční 

party. 
 

 
V průběhu šesti nocích na plavbě, hosté objeví tento prostor, kde se střetává hudba, tanec, kultura, koktejly a také se 
zde každou noc dává pocta různým umělcům Mezi DJ sety a vystoupením budou v baru představeny originální 
show, které jsou pastvou pro oči. Můžete se těšit na akrobaty, tanečníky, zpěváky a muzikanty, kteří se stočí do 
jedné dech beroucí podívané. Šest show je následujících. 

 
Monetův večer “Monet’s Soirée” – Živá kapela a umělci vyzdvihnou některá z největších děl Clauda 
Moneta od hudebních hitů od Coldplay, Vitamin String Quartet, Maroon 5, U2 a dalších, zatímco hosté 
popíjejí šampaňské a tančí celý večer. 

Picassův noční klub “Picasso’s Night Club” – Slavné „Modré období“ Pabla Picassa inspiruje 
barevný večer hudebních hitů. Le Cabaret Rouge bude představovat hitparády od velikánů jako Elvis Presley, 
Aretha Franklin, Alicia Keys, Carole King, Billy Joel a Stevie Wonder. 

Ženy v umění “The women in Art” večer jako vysokoenergetický rockový koncert inspirovaný 
ikonami jako Frida Kahlo, Whitney Houston, Georgia O'Keeffe, Adele a Lady Gaga-a dokonce se zastaví na 
vystoupení i Mona Lisa, která postaví hosty na nohy a rozezpívá publikum. 

Velkolepá Paříž “A Paris Spectacular” s Toulouse-Lautrec představuje typická francouzská 
děvčata z Can-Can, která do tohoto vzrušujícího a romantického večera přinášejí choreografie s vysokou 
energií a odehrávají se na pozadí slavného uměleckého díla Henri de Toulouse-Lautrec. 

Moderní sbírka “The Contemporary Collection” Nabízí energetickou taneční párty se 
soundtracky za posledních 50 let.  DJ pouští ty nejikoničtější hity světových mistrovských děl současné doby. 

Hvězdná noc s Van Goghem “Starry Starry Night with Van Gogh” – večer plný tanec a 
hudby společně s umělci létajícími nad hlavou na hvězdné obloze uměleckých děl Vincenta Van Gogha. 
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Run the River – stimulátor raftingu, vybavený  VR sluchátky a speciálními efekty. Jedná se o dynamickou  
virtuální “indoor” atrakci, která v odvětví aquaparků ještě nebyla. Hosté se mohou vydat na úchvatný 360 ° 
zážitek prostřednictvím nádherných a vzrušujících scén. Tento simulátor raftingu má sjezd třídy 4, během 
které hosté zažijí i bouři a budou obdivovat úchvatné výhledy. Stimulátor přináší hostům extrémní sportovní 
zážitek s autentickými pocity jak při raftingu a to absolutně v bezpečí. 
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new 



Dvě nekonečné vířivky 
Dvě nekonečné vířivky – jedna na každé straně lodi,  představuje další vzrušující inovaci v relaxaci. 
Každá z vířivek umístěných na vnější promenádě nabízí 20 sedadel obrácených k moři s 
uklidňujícími vodními tryskami, což je dokonalé relaxační místo s nádherným výhledem na moře. 
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new 

 
 
 

Vodní radovánky 
PRO CELOU RODINU 

 
 

Koupání na MSC Seashore byl posunut zcela na novou úroveň s vylepšenými a novými funkcemi pro všech šest bazénů, které nabízejí vše od vzrušení a 
dobrodružství pro mladší hosty až po stylovou relaxaci u bazénu pro ty, kteří si chtějí odpočinout na palubě. 

 
 
 
 
 
 
 

6 nádherných bazénů 

včetně 2nekonečných bazénů 
 
 
 
 
 
 

new 

 
 
 

Nekonečný bazén na zádi 

 
bazény Jungle Pool s 
posuvnou střechou 

15 vířivek

 

Hlavní bazén 
Další vlastností MSC Seashore, která byla vylepšena ve srovnání s 
ostatními loděmi ve své třídě, je Long Island Pool. A to díky dvojnásobné 
vodní ploše, dvojí hloubce a 360 stupňovém ostrůvku s fontánou 
uprostřed bazénu. 

Ohromující zadní bazén byl přepracován na nekonečný 
bazén, který se nyní rozprostírá na zádi lodi. Se 
skleněnou stěnou nabízí nepřerušovaný výhledy na 
oceán.  

včetně 2nekonečných 
vířivek 

 

Tento bazén je jeden z největších nekonečných bazénu 
na moři, který nabízí lehátka v různých hloubkách 
bazénu. Jelikož je bazén na palubě 8 blízko vody, je to 
ideální místo pro spojení s mořem a nádherný výhled 
na východ a západ slunce. 

Na míru 
panoramatická 
vířivka v MSC 
Yacht Club 

new    Aquadream VR & Aquapark 
 
Aquapark Pirates Cove nabízí působivou škálu zábavných a vzrušujících 
aktivit pro celou rodinu, včetně dobrodružných stezek, honů za 
pokladem a mnoha dalších. Krakenova chapadla obepínají 
dobrodružnou stezku na cestě do Long Island Pool. Hledači 
dobrodružství si mohou užít zážitek na hlavním tobogánu s virtuálním 
výletem, který začíná tím, že Kraken útočí na středověké město a snaží 
se chytit hosty svými chapadly. 

Posuvná střecha 
Bazén The Jungle pool, který se rozkládá přes dvě paluby lze zavřít a v 
případě potřeby vytvořit krytý bazén. Tato oblíbená oblast byla rozšířena 
o další palubu nad prostorem, kolem kterého vzniklo nové místo k 
relaxaci a posezení. V blízkosti na palubě 16, se nachází bufet s 
poledními svačinkami, ideální pro rodiny, které rády tráví svůj čas u 
bazénu.
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Dvě akrobatická představení 
Včetně hadích žen a letců. 

     Jedno muzikální show 
                S mocnými hlasy a tancem. 

Jedno varieté show 
Úžasné kostýmy a originální 

scénografie! 

 
 
 

Originální 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 
 

MSC Seashore nabízí hostům 4 nové a originální divadelní inscenace v plném rozsahu, hrané třikrát za večer v divadle Madison. 
 

 
 

 

Gravity Fantasy Woods Coast to Coast 
 Cesta od pobřeží k pobřeží napříč 

Spojenými státy americkými 
prostřednictvím hudby. 

La Belle Epoque 
Francouzský věk snů, 

umění a pokroku. 
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Objevte úžasný virtuální svět plný dovedností a 
obratnosti - vítejte na planetě Gravitace! 

Ponořte se do tajemství lesů, 
okouzlení a kouzel! 

14 MSC SEASHORE 



 
 
 

 
RELAXACE & REGENERACE 

 

Otevření dveří do MSC Aurea Spa je jako vstup do jiného světa. Tento svět pohody, 
kondice a péče o sebe musí vidět každý, kdo se chce rozmazlovat. Lázně MSC Aurea Spa, 

které jsou bohatě vybaveny novými a vylepšenými vymoženostmi a nádherným 
výhledem na moře, nabízejí řadu možností relaxace a omlazení, včetně profesionálního 

kadeřnictví, holičství a nehtového studia.  
 

Tento luxusně vytvořený prostor je navržen k revitalizaci těla i duše s velkým výběrem 
inovativních a autentických masáží a kosmetických procedur. MSC Seashore se může 

pochlubit 21 místnostmi pro procedury, včetně dvou místností pro procedury pro páry, 
lázeňského centra Medi a exkluzivního venkovního prostoru pro relaxaci na slunci. 

 

Fitness NA PALUBĚ 
 

 
MSC tělocvična s technologií Technogym® 

Vedle MSC Aurea Spa nabízí MSC Seashore svým hostům 
také příležitost trénovat s úchvatným panoramatickým 
výhledem v neuvěřitelné 290m2 MSC Tělocvičně, 
naplněné zbrusu novým nejmodernějším vybavením. 
Tělocvična je rozdělena na 3 hlavních části: 

 
Nejmodernější tělocvična s 
ultramoderním fitness vybavením pro kardio i 
silový trénink. 

 
Spin místnost pro skupinové lekce. 

 
 

Místnost na jógu pro lekce s průvodcem 
 
 
 
 
 
 

MSC Sport Aréna 
Nahoře, na palubě 20,  vysoko nad mořem, mohou hosté 
navštívit další místo, kde se lze během dovolené aktivně 
věnovat pohybu. Jedná se o sportovní arénu, která 
hostům nabízí tyto možnosti: 

 
 

Tenis 
 
 

Malá kopaná 
 
 

Volejbal 
 
 

Basketbal 
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2,300m2
 

Spa & Gym 

MSC Aurea Spa nabízí 
rozsáhlá termální oblast se saunou, 

parní lázní a vířivkou s tímto 
jedinečným vybavením: 

snow room 
 

scrub room 

Relax 
salt room 

soft sauna 

mediterranean 
bath 

blower pool 

vertical kneipp steam room 

finnish 
sauna 



 
 
 
 

Best Multi-Generational 
Cruise Line 

MSC Cruises 
 
 
 

DĚTSKÝ PROGRAM “AWARD-WINNING” PRO 
DĚTI & RODINY 

 

MSC Cruises myslí i na nejmenší hosty, kteří mají během plavby možnost zažít spoustu 
zábavy a dětských aktivit. Dětská zóna na MSC Seashore je největší ve flotile lodí plavební 
společnost s vyhrazeným prostorem 703 m2, které jsou vybaveny technologiemi, jako na 

žádné jiné lodi a na děti tak čeká spoustu dobrodružství. Díky nabitému programu sportu, 
her, dětských večírků a dalších možností, čeká na děti nekonečné vzrušení, zábava a také 

noví přátelé. 

Dětský klub “Award-winning Kids Club” je rozdělen do pěti různých klubů pro věkové kategorie od 1 do 
17 let, otevřený každý den plavby. V každém klubu se o děti postará náš kvalifikovaný vícejazyčný 
personál certifikovaný podle předpisů CLIA pro ochranu dětí. Dětské kluby jsou k dispozici pro nejmladší 
hosty až po mládež a aktivity jsou organizovány podle věkové skupiny: 

Speciálně pro kojence, ve spolupráci s Chicco®: Baby Club pro batolata do 3 let, s 
kvalifikovanými členy posádky,   

Pro mladší děti: Mini Club a Juniors Club (3 - 11 let), 

Pro starší děti: Young Club a Teen Club (12-17 let), včetně zbrusu nového TEENS LAB zóny, 
zcela pohlcujícího, technologiemi nabitého, moderního pokoje jen pro mládež. 

 
Největší a zcela přepracovaná „Doremi Land“ area ve flotile 

Se 703 m2 vyhrazeného dětského prostoru s přepracovanými pokoji nabízí dětský koutek na palubě MSC 
Seashore bezkonkurenční zážitek. Ať už se jedná o výzdobu, designové barvy, dětský klub dá všem dětem 
šanci dotknout se hvězd, a to díky novému futuristickému tématu, který je věnovaný průzkumu vesmíru a 
planet. 

 Dětská část MSC Seashore se může pochlubit 6 nově navrženými pokoji s prostorovou 
tematikou určenou dětem a mladým hostům. Téma vesmír byl zvolen z důvodu oblíbenosti 
mezi všemi mladými hosty plujícími na lodích MSC Cruises. Když děti vstoupí do futuristické 
oblasti plné planet, zářivých barev a technologií, přenesou se do zcela nové dimenze. Navíc je 
vítá maskot Doremi a jeho rodina astronautů a mimozemšťanů pocházejících z různých planet.

 

 
Zcela nové aktivity 

Společnost MSC Cruises navrhla zcela nové aktivity 
pro celou rodinu – během plavby mají dohromady 98 

hodin živé zábavy, aby si užili společný čas a 
dohromady zažili něco nového a vzrušujícího! 

 

Mezi hlavní aktivity patří:  
TLS Teens pozdní Show: Poprvé budou mladí hosté mít 
možnost se zúčastnit „Pozdní Show“, která je věnovaná právě jim. 
Podium v „The studio“ od 22:30 do 23:00 nabídne týdenní večerní 
program se zábavou Late Show. Mladí hosté večera se zúčastní 
rozhovoru, promluví o svých životech a vzorech, zahrají si týmové hry a 
někteří z nich dokonce vystoupí naživo. Díky TLS TEENS LATE SHOW 
se mladí hosté ještě lépe poznají a aby toho nebylo málo, nakonec mohou 
vyhrát ceny, a cítit se jako hvězdy plavby. 

 
Hudební hra MSC: Živá herní show “MSC Original”, které se 
zúčastní celá rodina. Tato nepřehlédnutelná herní show je  vytvořená ve 
spolupráci s Jumpcut Media a je vhodná pro všechny věkové kategorie. 
Během časového limitu jsou dva týmy proti sobě a v duelu hádají 
písničky, zpěváky a soundtracky. Ale vítěz bude jen jeden tým, který 
vyhraje originální MSC ceny.  

 
Dokument o DOREMILANDu: Za posledních pět let se zábava 
na MSC Cruises pro děti a rodiny, stala jejím vlastním světem. Získává 
mezinárodní ocenění, tisíce hodin zábavné a rodinné aktivity, kostýmy, 
maskoti, webové série, karikatury, herní show, technologie, sport a 
umění, to vše tvoří svět Doremi, známější jako „Doremiland“. Dokument 
poprvé odhalí zákulisí, podá zprávu o úspěších a zodpoví mnoho otázek 
statisíce dětí a mladistvých, kteří se společností v posledních letech 
cestovali nebo se chystají v budoucnu. 

 
Young & Teens Klub: Za posledních několik let se počet mladých 
a mladistvých na lodích MSC výrazně zvýšil, což představuje 42% těchto 
hostů na palubě. MSC Cruises vzali v úvahu potřeby mladistvých 
uniknout a ještě vice se odpojit od zbytku rodiny. Dospívající si užijí 
pohodlí dvou exkluzivních pokojů a tak si mohou užívat pocit svobody, 
využívat samostatný vchod a vlastní prostor pro zábavu a technologie. 
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Studio: Tento nový moderní a multifunkční prostor, který se nachází poblíž vchodu do 
dětského prostoru, nabízí mnoho příležitostí, jak potěšit mladé milovníky médií, včetně kina, 
živého televizního studia a konzolní místnosti pro hráče. Mezi některé funkce studia patří: 
výběr videoher, konzole nejnovější generace, vyhrazený prostor pro sledování filmů jako v 
kině – dva speciální večery věnované filmové noci. Jeden plánovaný pro děti a jeden pouze pro 
teenagery, ve kterém mohou hrát a vytvářet svůj vlastní originální obsah filmu. 

18 MSC SEASHORE 
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KAJUTY A SUITY s nádherným 
výhledem na moře 

 

MSC Seashore se pyšní nejvyšším poměrem balkonových kajut s výhledem na 
oceán ve flotile a nabízí širokou škálu pohodlných a elegantních možností 

ubytování, které vyhoví všem potřebám. Loď nabízí působivou škálu 12 typů 
kajut s inovativním designem a prostornými venkovními plochami. 

NEJVĚTŠÍ A NEJVÍC 

luxsusní MSC YACHT CLUB 
VE FLOTILE 

MSC Seashore se chlubí největším a nejluxusnějším MSC Yacht Clubem ze všech lodích plavební 
společnosti. Rozkládá se přes čtyři paluby se soukromým prostorem o velikosti téměř 3 000 m2.

 

Velký suite se dvěma ložnicemi 
Tento extravagantní suite pojme až šest osob na ploše 49m2 
prostoru, s rozsáhlým a soukromým balkonem o rozloze 7m2 
a dvěma oddělenými ložnicemi pro maximální pohodlí: jedna 
s manželskou postelí a druha se dvěma samostatnými lůžky. 
Má oddělený jídelní a obývací pokoj s šatnou, dvěma 
koupelnami, včetně jedné s vanou. 

Aurea suite – na zádi 
MSC Seashore má čtrnáct kajut na zádi v kategorii Aurea, 
kde si hosté mohou vychutnat fascinující výhled na moře. 
Tyto suity mají rozlohu od 17 m2 do 32 m2 a díky jejich velké 
rozloze a balkonu se suity stávají perfektním místem pro 
relaxaci s výhledem na moře. 

 

Suite s vlastní vířivkou 
Pro hosty, kteří chtějí těžit z dokonalého výhledu na moře, 

 
 

Hosté mohou v MSC Yacht Club očekávat ty nejvyšší standardy soukromí a služeb. Mohou si zde užít 
služby a pohodlí soukromého klubu v kombinaci s nesčetným vybavením moderní výletní lodi. A na MSC 
Seashore tato nabídka opět dosahuje nových výšin. 

 
Vstup do MSC Yacht Clubu je kouzelnější a pozoruhodnější. Zásluha patří podsvícené zdi 
Onyx, která je přes tři paluby s plochou 46m2 a charakteristické, třpytivé schodiště 
Swarovski. 

 
Soukromý bazén a sluneční terasa jsou prostornější než kdy dříve. Rozšířily se na 2 000 m2 a 
nabízí větší soukromý bazén a novou panoramatickou vířivku s osmi sedadly a individuálními 
tryskami plus standardní vířivku. 

 
Suity “Owner's Suites“ jsou ukázkou MSC Yacht Club – největší siuty na lodi s 98m2 
prostoru, bezkonkurenčním komfortem s rozšířeným soukromým balkonem s vířivkou a 
venkovním obývacím prostorem, panoramatickou skleněnou stěnou pro působivý výhled na 
moře a samostatnou jídelnou a obývacím pokojem. 

 

 
2 Kajuty “Owner’s Suites” 

2 Kajut “Royal Suites” 

41 Kajut “Deluxe Grand Suites” 

66 Kajut “Deluxe Suites” 

20 Kajut “Interior Suites” 
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nabízí tato 28m2 prostorná kajuta se soukromou vířivkou na 
7m2 skleněném balustrádovém balkonu vše pro jeden 
z nejlepších výhledů na oceán. Tento suity s možností výběru 
mezi manželskou postelí nebo samostatnými postelemi, 
zahrnuje posezení s pohovkou,  koupelnou s vanou  a tak 
nabízí stylovou plavbu a úplnou relaxaci. 

Balkonová kajuta 
Působivý výběr z 1 426 balkonových kajut různých velikostí, 
počínaje od  16m2 až po 26m2. 

Řadové balkonové kajuty 
Tyto kajuty umožňují hostům odpočívat a relaxovat na slunci 
na vlastní rozšířené soukromé terase s výhledem na lodní 
promenádu.  

Rodinné kajuty 
MSC Seashore nabízí více možností pro rodiny, od kajut 
Superfamily, které kombinují dvě sousední kajuty a pojmou 
až šest osob, až po kajuty Superfamily Plus, které spojují tři 
kajuty do jedné, až pro 10 osob. S tolika možnostmi si 
opravdu každý najde to své.. 
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3,000m2 
      Vylepšených prostor v Yacht Club 

131Kajut v Yacht Clubu  
napříč 5 kategoriemi 
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Nekonečné MOŽNOSTI 
JÍDLA PRO KAŽDÝ DEN 

Je pět hodin 
 SRAZ NĚKDE V…

 Oé---------- ------  

 

S 18 bary a salonky, včetně 12 vnitřních a šesti venkovních prostor, pěti 
specializovanými restauracemi a čtyřmi hlavními restauracemi - na palubě MSC 
Seashore čeká na hosty gastronomické dobrodružství s globálně inspirovanými 

nabídkami. Ať už hosté dávají přednost, neformálním nebo naopak formálnějšímu 
stolování, zážitek z každé restaurace či baru potěší i ty nejnáročnější mlsné jazýčky.  

Loď byla zcela přepracována tak, aby zahrnovala ještě více možností k jídlu a pití s 
novými bary a restauracemi, stejně jako venkovní prostory s posezením, které spojuje 

hosty s mořem a dostává tak stolování do nových výšin. 
Loď nabízí čtyři hlavní jídelní restaurace, včetně specializované restaurace pro hosty Aurea, 

která ve stylovém prostředí podává prvotřídní středomořské a mezinárodní speciality. Nabídky 
se mění každý den a k snídani, obědu i večeři se připravují vynikající pokrmy. 

Čtyři hlavní jídelní restaurace: 
Central Park 
5th Avenue 
Tribeca 
Manhattan pouze pro hosty Aurea 

 
Pro příležitostnější stolování byl bufet 
Marketplace přepracován tak, aby hostům poskytl 
pocit, že se nacházejí na skutečném trhu se třemi 
odlišnými oblastmi s různým designem a 
prostředím-Il Mercato, La Piazza a La Trattoria 
Bufet navíc nyní obsahuje nový venkovní jídelní 
kout jako součást Sky Baru, který doplňuje jeho 
1 100 míst k sezení v interiéru, a také pohodlné 
posezení v salonku, takže je ideálním místem pro 
koktejl s dokonalým výhledem na moře. 
 
Restaurace MSC Yacht Club byla rozšířena o 
snídani, oběd a večeři v soukromé restauraci s 
nabídkou à la carte menu se speciálními 
kuchařskými specialitami, která se denně mění, s 
širokým výběrem gurmánských jídel doplněným 
rozsáhlým vinným lístkem podávaným ve 
vznešeném stylu s bezvadnými službami obsluhy. 
  

 

 
 

Mezi mnoho nových funkcí MSC Seashore patří řada barů a salonků, kde si hosté mohou vychutnat 
drink, dát si něco k zakousnutí nebo si užít více než 16 hodin zábavy denně. 

 
Mezi hlavní výhody nové nabídky patří:: 

 
new 

Vinný sklípek - zbrusu nový koncept, toto místo 
zahrnuje velkolepý, průchozí vinný sklípek a 
enologické degustační zážitky. 

 
Pro panoramatický výhled na moře se 
rozhodněte pro střešní Sky Bar s cool barem 
a koktejly nebo Horizon Bar s pohodlným 
venkovním posezením na 19. palubě. 

 
Sports Bar – tento klasický sportovní bar nyní 
nabízí novou kulečníkovou místnost a zábavné 
memorabilia, které dotvářejí tu správnou 
atmosféru. 

 

Chef’s Court Cocktail Bar – Tento nově 
navržený uvítací bar, který se nachází v nové 
oblasti “Chef’s Court” v samém srdci pulzujícího 
života lodi, je dokonalým způsobem, jak zahájit 
dobrodružství ve stylovém prostředí, kde si 
hosté mohou vychutnat propracovaný koktejl 
před večeří. 

 

The Uptown Lounge – piano lounge a bar, 
ideální bar pro relaxaci po večeři při poslechu 
živé hudby. 

 
Hosté Aurea také potěší stylový MSC Aurea Bar 
v Top 19 Solarium, jehož součástí je venkovní 
salonek a bar pro dokončení relaxačního dne na 
slunci. 

Mezi další zajímavé bary patří: 
the Champagne Bar, Shine Bar and Seashore 

Bar, to vše v Atriu, hlavním společenském 
centru lodi. 
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Propracovaný KUCHAŘSKÝ 
KOUT PLNÝ MEZINÁRODNÍCH CHUTÍ 

 

 
MSC Seashore představuje nové místo Chef’s Court, kde hosté najdou pět 

specializovaných restaurací a také nový Vinný sklep, umístění na palubě 8, 
což z něj činí skutečné místo pro konzumaci jídla a degustace pití. 

 
Každá restaurace si připravuje vlastní dech beroucí nabídku mezinárodních chutí a 

nabízí nezapomenutelná gurmánská dobrodružství v elegantním prostředí. Steaková 
restaurace Butcher’s Cut, poprvé nabízí venkovní posezení, které umožní stolování 

pod širým nebem na ikonické pobřežní promenádě. 

 
Pět specializovaných restaurací: 

 
 

Hola! Tacos & Cantina 
Poprvé na palubě lodi třídy Seaside a 
podruhé z celé flotily lodí, MSC Seashore 
představuje latinskoamerickou a mexickou 
rodinnou restauraci, kde si hosté mohou 
vychutnat řadu specialit z pouličního jídla a 
vybrat si z rozsáhlé nabídky tequill, vše 
kombinované v zábavném a interaktivním 
prostředí. 

 
 
 

 

Kaito Sushi Bar 
S jezdícím pásem 
Velice populární sushi bar Kaito je první bar, který 
nabízí hostům nabídků jídla přímo z jezdícího pásu, 
ze kterého si hosté budou moci libovolně vybírat 
mezi nejčerstvějšími sushi, sashimi, tempurou a 
dalšími! Toto oblíbené místo nabízí lahodně 
autentickou asijskou kuchyni připravenou před 
hosty pouze z těch nejkvalitnějších surovin. 

 
Kaito Teppanyaki 
Největší teppanyaki restaurace ze všech lodí MSC 
Cruises, která zajistí interaktivní a poutavý zážitek 
a potěší hosty vynikajícími chutěmi uvařených jídel 
a podívané z této show. Kapacita míst k sezení byla 
navýšena k 8 otevřeným grilům, u kterých kuchaři 
vaří před zraky hostů a díky tomu si hosté mohou 
příjemně užít kulinářský zážitky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocean Cay 
Tato jedinečná restaurace s mořskými plody nabízí 
lahodnou nabídku jemných rybích pokrmů a 
dalších receptů připravených z nejčerstvějších 
surovin a doplněný nádherným vinným lístkem, to 
jsou kouzelné přísady této luxusní rybí restaurace. 
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Nový jídelní kout pod širým 
nebem Butcher´s Cut 
Tato ikonická steaková restaurace v 
americkém stylu podává vybrané hovězí maso 
z plemene Angus. Hosté si mohou dopřát 
menu plné šťavnatých steaků, které se krásně 
doplňuje s jejich oblíbenými novosvětskými 
víny nebo koktejly. Nový jídelní kout pod 
širým nebem umožňuje hostům umocnit 
zážitek z vynikajícího menu s výhledem na 
moře na čerstvém vzduchu. 
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 Příchuť 
ITALSKÉ ALLEGRIE 

Plynulá 
NÁKUPNÍ CESTA 

 
  

 

140 let čokoládového umění italské značky Venchi s tradicí od roku 1878 se vrací zpět 
na palubu lodi v podobě baru: Chocolate and Coffee Bar a Venchi 1878 Gelato. 
Tyto dva jedinečné palubní senzorické zážitky umožňují každému užít si jednoduchý 

okamžik allegrie (radosti nebo štěstí) v dokonalém italském stylu i na širém moři! 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRUISE RETAILER 
OF THE YEAR 

 

 
OCEAN CAY - 

SPECIALTY CONCEPT 
OF THE YEAR 

 
MSC FOUNDATION 

RETAILING – CSR OR SUSTAINABILITY 
INITIATIVE OF THE YEAR 

 

 
CRUISE AND 
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 Díky četným oceněním a rekordním úspěchům v této sféře, je maloobchodní 
nakupování na MSC Seashore zážitek, jako žádný jiný na moři. Nákupní zóna na 
MSC Seashore prošla velkou transformací a vytvořil se jako první v této oblasti 

dynamický a souvislý prostor, který je o více než 72% větší než u jejích 
sesterských lodí a zahrnuje dva další obchody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venchi 1878 Chocolate Bar umožňuje hostům 
ponořit se do světa čokolády a objevovat památky a 
vůně výroby čokolády, skrz skleněnou stěnu, kde 
pracuje Venchi maître a vytváří vizuálně ohromující 
a lahodné čokolády. 
 
Venchi 1878 Gelato & Crêperie dává hostům 
možnost dopřát si svou oblíbenou zmrzlinovou 
příchuť a zároveň si vychutnat la dolce vita na zadní 
palubě lodi MSC Seashore. Na palubě MSC Seashore 
si na každém poschodí najde každý tu svou příchuť. 
Včetně Venchiho podpisového Cremina, Green 
Pistachio od Bronte a tradičních italských příchutí, 
jako je Tiramisu, Venchi Custard Cream, 
Stracciatella. Mezi další inovativní příchutě patří 
Azteco, jejich podpisový extra tmavý čokoládový 
sorbet a krémová Cuor di Cacao. 

 
Venchi gelato recepty navazují na klasickou italskou 
tradici a nikdy nepoužívají barviva, vůně ani 
palmový olej; umožňuje jejich zmrzlině zachovat 
přirozenou nuanci každé složky. 
 
Pro opravdovou chuť léta doporučujeme popadnout 
kornout Venchi s osvěžujícím ovocným sorbetem a 
posadit se na sluneční terasu. 

 
 
 
 

971 m2 prostoru přes tři paluby je vyhrazen maloobchodní oblasti, která se nachází přímo v srdci 
rušného Times Square v komplexním konceptu, který vzbuzuje úžas a zároveň vyvolává pocit otevřenosti 
lodi. 

 
Designově propojený prostor je první na moři, který umožňuje hostům přecházet z obchodu do obchodu 
a objevovat nabídku produktů v kosmopolitním prostředí. Různá zákoutí otevřeného prostoru zahrnují 
nové funkce, jako je multisenzorický vonný bar s videi a podrobnostmi o jejich oblíbených 
parfémech a degustační bar v Duty Free, kde můžete ochutnat nádherné likéry z celého světa.  
 
Obchody se šperky a hodinkami více než ztrojnásobila svou velikost a vznikli tak tři samostatné obchodní 
části s tímto luxusním zbožím, což přispěje ke zvýšení luxusního elementu. Přibyli také skvělé nové 
značky včetně IWC, Cartier, Panerai, Brietling a mnoho dalších! Obchodní oblast Módy a 
Doplňků se zvýšila o 110% a Kosmetika o 70%. Na palubě jsou dvě parfumerie, jedna pro oblíbené značky 
a druhá pro objevování nových a luxusních značek, v nabídce je také třikrát více prémiového make -upu a 
kosmetiky na pleť a tělo. 
 
Na palubě 8 hosté najdou další prodejní místa v Liberty Plaza, včetně řady „Discovery Islands“ s 
nabídkou produktů se zvláštním zaměřením, které mají již svůj příběh, jako jsou sluneční brýle z 
recyklovaného plastu nebo opalovací krém vhodný pro korály. MSC obchod představuje jedinečný nový 
design inspirovaný tvarem šnečí ulity, kde hosté najdou veškeré své oblíbené zboží s tématikou MSC, 
včetně teprve druhé řady produktů specifických pro lodě, včetně triček, klobouků, plyšových 
medvídků a další. Tyto exkluzivní produkty jsou inspirovány konceptem „kde se moře setkává 
se zemí“ a nabízejí ohromující nová loga MSC Seashore a tlumené, přirozené tóny pláže. 
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Rychlé fakta: 

143 výroby čokolády 
let 

autentické chutě 
Italské zmrzliny 

22lahodné 
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