MSC VOYAGERS CLUB
BELOONT UW PASSIE VOOR REIZEN

VIJF LIDMAATSCHAPNIVEAUS
MET UNIEKE MOGELIJKHEDEN

Bij MSC Cruises zijn wij van mening dat loyaliteit beloond moeten worden. Dat is de reden waarom
wij MSC Voyagers Club hebben ontwikkeld. Dat is onze manier om onze trouwe reizigers te bedanken en bij ons te
houden. Als lid van de MSC Voyagers Club behoudt u alle MSC Clubpunten die u al heeft opgebouwd. Deze zullen
automatisch worden overgedragen naar uw nieuwe MSC Voyagers Club-account en uw lidmaatschapsstatus zal
ongewijzigd blijven. Alle eerder verdiende punten worden vermenigvuldigd met 100 en ingevoerd in ons systeem.

De MSC Voyagers Club heeft vijf lidmaatschapniveaus. Bereid u voor op een groot aantal aantrekkelijke
privileges. Ontdek al deze voordelen in de tabel hieronder.Tijdens elke cruise met ons zult u in de gelegenheid
komen voor een upgrade van uw lidmaatschapsniveau. Tevens zal uw lidmaatschapskaart (Classic en hogere
niveaus) corresponderen met uw cruisekaart welke u ontvangt aan boord: zo kunt u aan boord genieten van
alle privileges.

PRIVILEGES A AN BOORD

WELCOME
CLASSIC

NIEUWE VOORDELEN
• Nieuwe aanbiedingen aan boord
• Een lidmaatschapskaart in de vorm van een persoonlijke MSC Voyagers Club Cruisekaart
• Een pin bij het bereiken van het nieuwe niveau van het lidmaatschap. Deze ontvangt u aan boord.
• Nieuwe privileges, diensten en voordelen speciaal voor MSC Voyagers Clubleden
En nog veel meer! Bekijk alle voordelen in het overzicht.

SILVER

GOLD

BLACK

Cruises korter dan
6 dagen- 5 nachten

Cruises vanaf 6 tot en met 10
dagen - 5 tot en met 9 nachten

Cruises langer dan
10 dagen - 9 nachten

BELLA

200 punten

500 punten

700 punten

FANTASTICA

400 punten

700 punten

1000 punten

AUREA

600 punten

1000 punten

1500 punten

MSC YACHT CLUB

800 punten

1500 punten

2000 punten

B

VOORAF GEBOEKTE SERVICES AAN BOORD

MSC Voyagers Clubleden zullen 100 punten krijgen voor elke €150 die zij uitgeven aan MSC pakketen en services voorafgaand
aan de cruise.

C

UITGAVEN AAN BOORD

MSC Voyagers Clubleden zullen 100 punten krijgen voor elke €/US$ 150 uitgegeven aan boord (exclusief casino uitgaven).
Toegewezen punten voor uitgaven aan boord zullen alleen worden toegewezen aan de eigenaar van de MSC Voyagers Clubkaart
op wiens naam de rekening staat en als de eindbetaling is voldaan.
* Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van de MSC Voyagers Club welke u vindt op www.mscvoyagersclub.nl

■

■

■

■

WELKOMSTCOCKTAIL | MSC Voyagers Clubleden kunnen elkaar ontmoeten tijdens een exclusieve welkomstcocktail. Leden
zullen zich moeten melden bij de gasten service/receptie, na het inchecken. De welkomstcocktail is niet beschikbaar op cruises
korter dan 4 nachten. Leden onder de 18 jaar zullen moeten worden begeleid door een volwassene uit dezelfde hut.

■

■

■

■

SPECIAAL TELEFOONNUMMER AAN BOORD | Het telefoonnummer is te vinden in het dagelijkse programma en bij de
gasten service/receptie. Zowel de cruise consultant als de gasten service/receptie zijn beschikbaar voor ondersteuning en vragen.

■

■

■

■

SPECIALE AANBIEDINGEN AAN BOORD; ONTDEK DE FLEXIBELE AANBIEDINGEN AAN BOORD | Leden van
Classic tot Black zullen een verzameling van aanbiedingen ontvangen die te gebruiken zijn aan boord. De speciale aanbiedingen
zijn terug te vinden in een brochure, welke geleverd wordt op de eerste dag van uw cruise in de hut. Aanbiedingen kunnen
variëren afhankelijk van het schip, lidmaatschapsniveau of bestemming.Voor elke aanbieding gelden er specifieke voorwaarden die
zullen worden vermeld bij de aanbieding. De speciale aanbiedingen, zijn alleen geldig voor één cruise en kunnen alleen gebruikt
worden door het clublid zelf(op vertoon van een geldige MSC Voyagers Clubkaart). Niet geldig voor leden onder de 18 jaar.

■

■

■

■

MIJLPAAL BELONING | Bij het bereiken van het volgende lidmaatschapsniveau (Silver, Gold of Black), ontvangen leden een pin
welke het lidmaatschapsniveau vertegenwoordigd. Met een persoonlijke brief van de cruise consultant. Beschikbaar voor MSC
Voyagers Clubleden vanaf 10 jaar.

■

■

■

GRATIS MAND MET VERS FRUIT IN DE HUT | Eén mand beschikbaar per hut, per cruise.

■

■

■

BLACKLIDMAATSCHAP

GRATIS SESSIE IN TURKS STOOMBAD OF SAUNA (één uur, eenmaal per cruise) | Gratis één uur durende sessie in het
Turks stoombad of sauna in onze luxe Spa aan boord. Dit voordeel is niet van toepassing op Clubleden onder de 18 jaar.

■

■

1 Bevestigde Boeking

Vanaf 1
tot 2.199 punten

Vanaf 2.200
tot 4.299 punten

Vanaf 4.300
tot 9.999 punten

10.000 punten of meer

MSC VOYAGERS CLUB GRATIS GESCHENK | Dit geschenk wordt eenmaal per cruise door de cruise consultant afgeleverd
en geldt per clublid tijdens de cruise. Het geschenk kan variëren per schip en per bestemming. Dit voordeel is niet van toepassing
op Clubleden onder de 18 jaar.

■

■

VOORRANG BIJ ONTSCHEPING IN HAVENS WAAR EEN REDDINGSBOOT VEREIST IS | Clubleden zullen een dag voor
aanvang van de ontscheping een bericht in de hut ontvangen. Clubleden dienen contact op te nemen met de receptie-gasten
service voor meer informatie.

■

■

GRATIS MSC VOYAGERS CLUB FOTO | Een gratis foto wordt aangeboden aan Gold en Blackmembers eenmaal per cruise.
Verder informatie is beschikbaar in de Photo Shop. Dit voordeel is niet van toepassing op Clubleden onder de 18 jaar.

■

■

GRATIS VERJAARDAGSTAART | Een geweldige manier om uw verjaardag aan boord te vieren. De taart zal worden
aangeboden in het restaurant. Een verjaardagskaart zal dezelfde dag in de hut worden bezorgd.

■

■

EEN WAARDEVOLLE ERVARING

GEKOCHTE EXPERIENCE

■

GOLDLIDMAATSCHAP

VOORDELEN VAN
EEN WERELD VOL PRIVILEGES

Selecteer uw favoriete accommodatie en experience en ontdek hoeveel punten u verdient:

BLACK

SILVERLIDMAATSCHAP

Verdien nog sneller punten op diverse manieren! Punten verdienen is eenvoudig en begint vanaf
het moment dat u boekt! Verdien meer punten, afhankelijk van de Experience die u kiest, de
services aan boord die u vooraf boekt en uw aankopen boord.

GEKOCHTE EXPERIENCE

GOLD

CLASSICLIDMAATSCHAP

HOE MEER CRUISES U MAAKT, HOE MEER PUNTEN U VERDIENT!

A

SILVER

WELCOMELIDMAATSCHAP*

*Welcome lidmaatschapskaart is alleen digitaal beschikbaar op www.mscvoyagersclub.nl

Met MSC Voyagers Club kunt u nu gemakkelijk, snel en op diverse manieren punten sparen. Alle punten
zullen na afloop van uw cruise worden bijgeschreven. Het toekennen van het aantal punten is gebaseerd op:

CLASSIC

MSC VOYAGERS CLUB INFOPUNT | Een informatiepunt aan boord waar alle clubleden terecht kunnen voor vragen of
exclusieve aanbiedingen voor hun volgende cruise.

NIEUWE MSC VOYAGERS CLUBKORTINGEN
• 5% MSC Voyagers Clubkorting op geselecteerde cruisetarieven en afvaarten
• Tot maximaal 15% korting op de speciaal geselecteerde MSC Voyages Selection. Daarnaast
ontvangen Silver, Gold en Black clubleden €/$ 50 zakgeld aan boord bovenop de korting.
Tevens kan ook de reguliere 5% Clubkorting worden toegepast op de MSC Voyages Selection.

WELCOME

PRIVILEGES VOOR AF

WELCOME

MSC VOYAGERS CLUBLEDEN CRUISEKORTING, GELDIG VOOR ALLE PASSAGIERS IN DE HUT | MSC
Voyagers Clubleden kunnen hun cruisekorting verstrekken aan vrienden en familie, als zij in dezelfde hut
verblijven (mits zij 18 jaar of ouder zijn). Exclusieve korting op alleen de cruiseboeking. Exclusief vlucht, transfer,
hotel en excursies.

CLASSIC

5%

EXCLUSIEVE AFVAARTEN VOOR LEDEN: MSC VOYAGES SELECTION | Een selectie afvaarten zijn beschikbaar
gesteld voor extra korting, die kan worden gecombineerd met de 5% MSC Voyagers Clubkorting. Silver tot Black leden
ontvangen, naast de extra korting, €/US$ 50 zakgeld welke aan boord kan worden besteed. (per volwassen clublid
boven de 18 jaar).

5% +
tot 15%
korting

SILVER

5%

GOLD

5%

BLACK

5%

5% +
5% +
5% +
tot 15% tot 15% tot 15%
korting
korting
korting
+ €/$50 + €/$50 + €/$50
zakgeld

zakgeld

zakgeld

PRIVILEGES VOORAF UW GEBOEKTE CRUISE
SPECIALE MSC VOYAGERS CLUB NIEUWSBRIEF VOORAFGAAND AAN DE CRUISE | Clubleden ontvangen
voorafgaand aan hun cruise een digitale nieuwsbrief met daarin alle informatie om klaar te zijn om te gaan cruisen.
Dit geldt alleen voor leden boven de 18 jaar.

■

GRATIS SPUMANTE MET FRUIT IN CHOCOLADEDIPPING | Eenmaal per cruise, per hut. Dit voordeel is niet van
toepassing op Clubleden onder de 18 jaar.

■

VOORRANG BIJ ONTSCHEPING AAN HET EINDE VAN DE CRUISE | Twee dagen voor ontscheping ontvangen
Blackmembers een uitnodiging om dit voordeel te benutten samen met de bagagelabels. Voor meer informatie dient contact te
worden opgenomen met de receptie/gasten service, service het MSC Voyagers Club informatiepunt of de Guest Relations Manager.

■

GEBRUIK VAN BADJAS EN SLIPPERS | Beschikbaar tijdens de cruise voor volwassenen. Niet beschikbaar voor Clubleden
onder de 18 jaar.

■

GRATIS DANSLES | Alle Blackmembers krijgen een uur lang gratis dansles, eenmaal per cruise. Niet beschikbaar op cruises
korter dan 3 nachten

■

MSC VOYAGERS CLUB BLACK PARTY | Blackmembers ontvangen een uitnodiging. Niet beschikbaar voor cruises korter dan
4 nachten. Clubleden onder de 18 jaar dienen te worden begeleid door een volwassenen uit de hut.

■

MSC VOYAGERS CLUB CHOCOLADE SCHIP | Een gratis chocolade geschenk welke aan boord overhandigd zal worden
tijdens de MSC Voyagers Club Black party. Niet beschikbaar voor cruises korter dan 4 nachten.

■

LATE HUT CHECK-OUT BIJ ONTSCHEPING | Blackmembers kunnen in hun hut blijven tot 2 uur voordat het schip
arriveert in de haven.Twee dagen voor ontscheping zal een bericht worden achtergelaten in de hut.

■

■

■

■

■

MSC VOYAGERS CLUBKAART | Alle clubleden die hun lidmaatschapnummer bij boeking hebben doorgegeven
zullen tijdens de cruise een persoonlijke cruisekaart ontvangen. Het niveau van het lidmaatschap en het
lidmaatschapsnummer zullen op de cruisekaart staan.

■

■

■

■

MSC VOYAGERS CLUB ONLINE GEDEELTE | Een gedeelte waar leden hun puntensaldo, aanbiedingen en nieuws kunnen raadplegen.

■

■

■

■

■

MSC VOYAGERS CLUB BAGAGELABELS | MSC Voyagers Club geeft persoonlijke bagagelabels af voor het
inschepen. Deze treft u in de reispapieren.

■

■

■

■

■

■

■

MSC VOYAGERS CLUB NIEUWSBRIEF | Een nieuwsbrief welke naar alle clubleden zal worden verstuurd om hen te informeren
over MSC nieuws, producten en aanbiedingen.

■

■

■

■

■

■

■

MSC AMBASSADOR (online enquête) | Clubleden die hun toestemming hebben gegeven om te worden gecontacteerd, kunnen
gevraagd worden om hun mening en feedback te geven via online enquêtes.

VOORRANG BIJ HET INSCHEPEN | Om van deze privilege gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om bij het
bagage afgiftepunt in de terminal uw MSC Voyagers Club Blackkaart of bagagelabel te laten zien.

■

GRATIS ‘TASTING DINNER’ BIJ EEN SPECIALITEITENRESTAURANT (exclusief drankjes) | Blackmembers kunnen eenmaal
tijdens de cruise genieten van een Tasting Dinner voor twee (exclusief drankjes) in een van onze specialiteitenrestaurants (Galaxy,
Kaito Sushi, Oriental, Eataly, Steakhouse of Tex Mex.Waarbij Eataly Ristorante Italia is uitgezonderd). Clubleden mogen een andere
passagier uit dezelfde hut meenemen. Clubleden onder de 18 jaar dienen te worden begeleid.

EXTR A VOORDELEN

