
  

 

HASZNOS TUDNIVALÓK HAJÓRASZÁLLÁS ELŐTT 
 
Kérjük a következő oldalakon leírtakat figyelmesen olvassa el! Ezen információk ismerete elengedhetetlen egy hajóút lefoglalása és a 
hajóra történő beszállás előtt. 
Jelen tájékoztató az aktuálisan érvényes szabályozásokat tartalmazza tájékoztató jelleggel, a később utazókra mindenkor az 
utazáskor érvényes szabályok vonatkoznak. 
 

UTAZÁS ELŐTT  
Az MSC Cruises a COVID-19 járvány folyamatos nyomon követésével, tudományos szakértőkkel és a helyi hatóságokkal 
együttműködve, szigorú egészségügyi és biztonsági protokoll bevezetésével indította el újra a hajóit és tervezte meg új útvonalait, 
hogy Utasai nyaralása emlékezetes és garantáltan biztonságos legyen. 
 

FONTOS! 
Minden utasra ugyanaz a beszállási eljárás vonatkozik, függetlenül attól, hogy kapott-e már bármilyen típusú COVID-19 elleni oltást! 
 
A hajózás újraindulásakor az első hajóutak Olaszországból indulnak. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az olaszországi beutazási szabályok dinamikusan változnak, akár 2-3 naponta is 
enyhülhetnek/szigorodhatnak. Kérjük kövesse figyelemmel a Külügyminisztérium ide vonatkozó weboldalát! 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag 
 
Szlovénián keresztül autóval utazó utasaink a vonatkozó előírásokat itt találják: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia 
 
A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-
allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli- szabalyairol-a- COVID-19-jarvany-miatt 
 
Az MSC hajóutakon való részvétel aktuális feltétele, hogy már foglaláskor kötelező megadni egy mobil telefonszámot, egy e-mail 
címet és egy itthon maradó értesítendő személy nevét és telefonszámát is. Kérjük, minden esetben olyan saját telefonszámot adjon 
meg, ami Önnél lesz utazás közben is, és olyan e-mail címet, amit naponta ellenőriz és amelyen a hajótársaság szükség szerint 
értesíteni tudja, akár utazás alatt is! 
 

FONTOS! 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az olasz hatóságok jelenlegi szabályozásai szerint csak azt engedik át az olasz határokon, aki kitölti 
előzetesen az alábbi linken található elektronikus "Passenger locator form" dokumentumot és az e-mailben kapott pdf és QR-kódos 
visszaigazolást bármikor fel tudja mutatni a helyi hatóságoknak. https://app.euplf.eu/#/ 
 
Az antigén/PCR teszttel kapcsolatos tudnivalók: 
A teszt eredményt eredeti példányban kell bemutatni az alábbi nyelvek egyikén akár nyomtatott, akár elektronikus formában: angol, 
olasz, spanyol, francia, német. Az Olaszországba való belépés előtt maximum 48 órával kell elvégeztetni a tesztet. A teszt 
eredményének az alábbi információkat kell tartalmaznia: az utazó adatait, a teszt dátumát, a tesztet végző intézmény megjelölését 
és elérhetőségét, a teszt típusát és a negatív eredmény jelölését. 
 

 
ÚTIOKMÁNYOK / RÉSZVÉTELI JEGYEK  

 
Útlevél/személyi igazolvány/vízum 
A hajóútra minden esetben az adott desztinációnak megfelelő úti okmányt (útlevél vagy személyi igazolvány) vigye magával. A csak 
európai uniós országokat érintő hajóutak során a magyar utasok utazhatnak kártya formátumú személyi igazolvánnyal, azonban ha 
az út során EU-n kívüli országot érint a hajó, akkor útlevéllel kell rendelkeznie az utasnak. 
A legtöbb hajótársaság megköveteli, hogy az útlevél a hajóút befejezését követően még legalább 6 hónapig érvényes legyen. Kérjük 
úti okmányai érvényességéről (a visszaérkezést követő minimum 6 hónapra vonatkozóan) minden esetben még az utazás lefoglalása 
előtt bizonyosodjon meg, hiszen az úti okmányok érvénytelenségéből adódó lemondás kötbért vonhat maga után! 
A vízumügyintézés – amennyiben a hajóút érint olyan országot, melynek törvényei vízumkötelezettséget írnak elő - egyénileg 
történik. Az egyes érintett országokra vonatkozóan irodánk természetesen megadja az esetleges vízumkötelezettségre vonatkozóan 



  

birtokunkban lévő információkat. Egyes esetekben a vízumkiadás vagy az adott országba történő belépéssel kapcsolatos ügyintézés a 
hajó fedélzetén történik – ilyen esetekben a hajó személyzete ad tájékoztatást (idegen nyelven). 

 
Részvételi jegyek / egyéb információs anyagok 
Az irodánktól kapott részvételi jegyének (voucher) a beszálláskor Önnél kell lennie. Ez tartalmazza az Ön személyes adatait, továbbá 
a hajón történő elszállásolásával kapcsolatos információkat (fedélzet, kabinszám stb.). Ezen kívül kérjük a beszállás előtt 
mindenképpen rögzítse bőröndjeire a részvételi jegy végén található bőröndazonosítót (a hajó személyzete ezek alapján viszi kabinja 
elé csomagjait)! Amennyiben eltérés van adataiban, kérjük jelezze kollégáinknak, hogy javítani tudjuk a hajójegyen! 
 

A pontos beszállási időt a hajójegy tartalmazza! A beszállási időt a hajótársaság szakaszokra osztotta a megfelelő távolságtartás 

szabályainak betartása és a biztonságos beszállás érdekében. Ezért nagyon fontos a pontos érkezés. A hajóra felszállni csak és 
kizárólag a hajójegyben feltüntetett időpontban van lehetőség. Amennyiben többen utaznak együtt, különböző foglalási számok 
alatt, az esetlegesen különböző beszállási időpontok nem módosíthatók, mindenkinek a saját hajójegyében feltüntetett időpontban 
kell felszállnia. Több kabin együttes foglalása esetén, amennyiben mindenképpen azonos beszállási időpontot szeretnének kérni, 
igényüket írásban mielőbb kérjük megadni irodánk felé, melyet továbbítunk a hajótársaságnak. 
Kérjük, hogy az irodánktól kapott egyéb dokumentumokat is alaposan tanulmányozza át, illetve vigye magával hajóútjára! Ilyen 
dokumentumok, anyagok: általános információs anyag (magyar, angol, német nyelven), útvonalterv, a kikötő térképe, esetleges 
parkoló voucher. 

 
KIKÖTŐBE ÉRKEZÉS  
 
Kikötőbe történő eljutás 
A hajóút indulási kikötőjébe való eljutás egyénileg történik – általában repülővel vagy autóval.  
Az MSC hajótársaság földközi-tengeri hajóutjainak indulási helyszínei többek között Genova, Velence és Trieszt lehetnek, melyek 
autóval is könnyen megközelíthetőek. Ezekben a kikötőkben az MSC hajótársaság – térítés ellenében – személygépkocsi-parkolási 
lehetőséget biztosít, melyet indulás előtt tudnak lefoglalni és kifizetni. A legtöbb parkolóban az autó kulcsait le kell adni. 
 
Az útiterv összeállításakor célszerű segítségül hívni az útvonaltervező oldalakat is (pl. www.viamichelin.com), melyek segítenek a 
legoptimálisabb útvonal kiválasztásában, továbbá tájékoztatást nyújtanak az autópálya költségeiről és az autóút várható 
időtartamáról, stb. 
 
Minden esetben kizárólag az utas felelőssége, hogy beszerezzen minden szükséges úti okmányt (pl. útlevél, vízum, oltási papírok, 
családi okmányok), és szükség esetén bemutassa azokat.  
Utazás előtt érdemes naponta ellenőrizni a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Tájékoztatóját >>.  
Ezen az oldalon pontosan és naprakészen követhető, hogy melyik országban milyen tiltásokra, szigorításokra számíthat az odautazó.  
Indulás előtt néhány nappal és közvetlenül indulás előtt is feltétlenül ellenőrizze, hogy szükséges-e és milyen típusú Covid-19 
teszt, vagy bármilyen oltás az utazáshoz, nem csak a célországban, hanem az országokban, ahol átutazik, ill. szükséges-e 
regisztrálni az adott országokba beutazás előtt. Foglaljon időpontot a tesztelésre, figyelembe véve, hogy az eredményt időben 
megkapja és azt akár ki is tudja nyomtatni! Regisztráljon a célországba, amennyiben szükséges! 
 

Időpontok, személyes tárgyak 
A hajókra történő beszállás általában a hajó indulása előtt 3-8 órával kezdődik – ez azonban útvonalanként változhat. A legkésőbbi 
beszállási időpont általában 2 órával az indulás előtt van. Ez utáni érkezés esetén a hajótársaság fenntartja a jogot a foglalás 100% 
kötbér felszámolásával történő törlésére. Kérjük, ezt mindig vegye figyelembe a kikötőbe jutás tervezésénél! 
A beszállási időpontot egy pontos idősáv jelzi (legkorábbi és legkésőbbi időpont), amit kérünk pontosan tartson be! A beszállás 
pontos helyszíne is szerepel a részvételi jegyen. Kérjük ezeket az információkat is figyelmesen olvassa el, illetve kérje kollégáink 
tanácsát! 
 

FONTOS!  
A hajóra az utazás első napján történő be- és a hajóról az utolsó napon történő kiszálláshoz mindig tartsa magánál 
kézipoggyászában: útiokmányait, bankkártyáját és készpénzt (a hajótársaság által elfogadott fizetőeszközt), egyéb értéktárgyait, 
személyes tárgyait, legfontosabb gyógyszereit, maszkot és kézfertőtlenítőt. 
TILOS a fedélzetre vinni: bármilyen ételt vagy italt, fegyvert, szúró/vágóeszközt, gyúlékony anyagot, vasalót, gyertyát, drónt és élő 
állatot. 

 
 



  

Bőröndszállítás  
A hajótársaság 1 darab kézipoggyászt és személyenként 1 darab bőröndöt engedélyez 7 éjszakás vagy rövidebb hajóutak esetében. 
14 éjszakás utaknál fejenként 2 bőrönd, és a 14 éjszakánál hosszabb utak esetében fejenként maximum 3 bőrönd engedélyezett a 
kézipoggyász mellett.  
 
A névre szóló (név, a hajó neve, kabinszám, indulási helyszín és időpont stb.) bőröndazonosítóval ellátott bőröndöket ki- és 
beszálláskor a személyzet szállítja a kabinokhoz és a kabinoktól. Beszálláskor a bőröndöket (a kézi táskákat nem) az erre kijelölt 
helyen kell leadni.  A személyzet innen az Ön kabinjához viszi – általában csak a kabin elfoglalását követően. A bőröndök kabinhoz 
szállítása akár 1-2 órát is igénybe vehet a beszállást követően. Amennyiben röviddel a hajó indulása előtt bőröndje még nincs kabinja 
előtt, haladéktalanul keresse fel a személyzet illetékesét! 
A legtöbb hajón az utolsó reggel legkésőbb 08.00 óráig el kell hagyni a kabint. Azokat a csomagokat, amelyeket a személyzettel 
szeretnének leszállíttatni a hajóról, előző nap kb. éjfélig, a kabinba bekészített színes csomagcímkével ellátva (azt kitöltve és az 
igazoló szelvényt megtartva) ki kell készíteni az ajtó elé. Ezt a bőröndöt kiszállás után a poggyász csarnokban találják, csomagcímke 
színek szerint osztályozva. A kiszállás a csomagcímke színe és jelzése (pl. piros 1, piros 2, stb.) alapján történik, a fedélzeti újságban 
kategóriánként megtalálható a gyülekezőhely és a gyülekezés ideje. Kiszálláskor a személyzet is segít az utasoknak a zökkenőmentes 
partra jutás érdekében. 
Fontos, hogy kézitáskájában szállítandó úti okmányait, személyes használati tárgyait, másnapi ruháját ne tegye ezekbe a 
bőröndökbe, azokat tartsa magánál.  
A bőrönd a hajó személyzete hibájából bekövetkező esetleges elvesztése vagy sérülése esetén haladéktalanul vetessen fel 
jegyzőkönyvet az illetékessel; a jegyzőkönyv legalább 1 példányát kérje el – ezzel tudja igazolni az esetleges káresetet a hajótársaság 
és szükség esetén a biztosítótársaság felé! 

 
Értékmegőrzés  
Értékeit, ékszereit, nagyobb összegű készpénzt javasoljuk a hajó széfjeiben elhelyezni. Az MSC hajótársaság és ezáltal a MAHART 
Tours nem tud felelősséget vállalni az elvesztett, ellopott értéktárgyakért, ékszerekért. 

 
 
KABINOK 
Az utasok elhelyezése a tengeri személyszállító hajókon külső (ablakos) és belső (ablak nélküli) kabinokban történik. A külső (ablakos) 
kabinokban történő elhelyezés általában magasabb részvételi díj ellenében lehetséges.  

FONTOS! Javasoljuk, hogy a bezártságot nehezen viselő utasaink ne utazzanak belső (ablak nélküli) kabinban. 

A legtöbb hajó esetében magasabb részvételi díj fejében erkélyes kabinok, továbbá ablakos vagy erkélyes lakosztályok is 
foglalhatóak (hajók esetében a lakosztályok is egy légterűek). 
A kabinok és lakosztályok mérete – műszaki okokból – általában kisebb egy szállodai szoba vagy lakosztály méreténél. 
A kabinok alapfelszereltségéhez tartoznak az ágyak (egyes kabinokban akár falból kihajtható emeleti pótágyak is), a fürdőhelyiség 
(általában zuhanyzóval) wc-vel. A televízió nem minden hajó alapfelszereltségének része, de a legtöbb esetben megtalálható a 
kabinokban. 
A kabinokban található konnektorok 110/220 voltos áramot biztosítanak. 
Garanciális kabin: a foglaláskor nem ad meg a hajótársaság kabinszámot, csak azt garantálja, hogy a kiválasztott kabinkategóriában, 
vagy magasabb kategóriában ad helyet. Előfordulhat, hogy ahol a beszállás több kikötőben is lehetséges, a garanciális kabint foglaló 
utasnak esetleg kabint kell cserélnie az út során.  
Nem garanciális kabin (kabinszámos) foglalása esetén is fenntartja a hajótársaság a jogot a kategórián belüli cserére, vagy 
magasabb kategóriára való cserére! 

 
SZEMÉLYES KIADÁSOK, FEDÉLZETI KÁRTYA  
 
Költségek a hajón, fedélzeti kártya  
A hajótársaság a beszálláskor pénzletétet kér (kb. 250-300 EUR/kabin). Ezt az összeget vagy az Ön bankkártyáján zárolják, vagy 
készpénzben kérik letétbe helyezni. A pénzletét az italfogyasztás, a kötelező borravaló, a fakultatív kirándulások, az extra költségek, 
extra fogyasztások, a fedélzeti üzletekben történő vásárlások egy részére nyújt fedezetet. Az ezen költségeket tartalmazó számlát a 
hajóút befejezésének napján, vagy az azt megelőző napon kell kiegyenlíteni (bankkártyával vagy készpénzben – a zárolt ill. letétbe 
helyezett pénzösszegből; amennyiben túllépte a zárolt/letétbe helyezett keretet, akkor ráfizetéssel). A hajóút utolsó napján Ön 
kézhez kapja a kiadásait kimutató tételes számlát, és jóváhagyás esetén a számla összegével megterhelik az Ön bankkártyáját illetve 
egyenlíti ki készpénzben. 
 
 



  

Készpénzes fizetés  
A hajóút elején, a beszállást követő második nap végéig fel kell töltenie a készpénz depozit összegét az erre a célra kialakított 
pénzautomaták egyikénél.  
Amennyiben a hajóút folyamán a fedélzeti kiadások összege eléri a letétbe helyezett készpénz összegét, Önnek újabb 
készpénzletétről kell gondoskodnia fedélzeti kiadásai fedezeteként. A kiszállást megelőző nap estéjén kapja meg a tételes fedélzeti 
számláját, mely jelzi, hogy pontosan mekkora az a fennmaradó összeg, amelyet be kell fizetnie, illetve vissza kell kapnia. A számlát a 
kabinban az interaktív tv készüléken, vagy az MSC for Me applikáción tudja megtekinteni. 
 
Bankkártyás fizetés 

Fontos, hogy csak nemzetközileg elfogadott (Visa, Mastercard vagy American Express,) dombornyomott bankkártyát fogadnak el, 
melyen minimum 200 EUR/fő fedezetnek kell lennie (a letét/fedezet összege hajónként változhat). 
Ha Ön bankkártyával szeretne fizetni, a hajóút elején, a beszállást követő második nap végéig regisztráltatnia kell bankkártyáját az 
erre a célra kialakított Cruise Card Activation Point terminálok egyikénél.  
A bankkártya regisztráció/érvényesítés a fedélzeten található számos automata készüléknél történik. A rendszer ellenőrzi a kártyát 1 
euró vagy 1 USD lehívásával. Ez a fajta érvényesítés lehetővé teszi a hibás, lejárt vagy lopott hitelkártyák kiszűrését. Abban az 
esetben, ha a kártyát nem fogadja el a rendszer, Önnek egy másikat kell regisztrálnia, vagy a hajóút végén készpénzben kell kifizetnie 
a felmerült kiadásokat. 
 
Beszálláskor minden utasnak készítenek egy fedélzeti kártyát („cruise card”), amely a hajón személyazonosságot igazol, nyitja a 

kabint és fizetésre is szolgál. A kártyán fel van tüntetve az utas neve, a kabin száma, a hajó neve, az utazás dátuma, az ültetett 
vacsora étterme, turnusa, asztal száma, illetve a mentőcsónak száma/vészhelyzet esetén a gyülekező hely kódja. A hajók fedélzetén 
nem használható készpénz (kivéve: kaszinó); minden extraköltséget a fedélzeti kártyán rögzítenek. A kártyán szereplő költségek 
alapján állítja ki a hajótársaság alkalmazottja az utazás végén a számlát. 
Kötelező borravaló 
Hajóútjuk során a személyzet számos tagjával találkoznak, akik kiváló szolgáltatást nyújtanak. Legalább ugyanennyien dolgoznak a 
kulisszák mögött is, hogy Önök a hajóút minden pillanatát élvezhessék. A kötelező borravalóval a hajótársaság a hajó személyzetének 
fizetését egészíti ki.  
2021.04.01-től a kötelező szervízdíj az ár szerves részét képezi. Ez fizethető a hajóút végén, kijelentkezéskor a végszámlával, vagy 
előre, a foglalás pillanatában. A kötelező borravaló betöltött 2 éves kortól fizetendő, mértéke 10 EUR/fő/éj, (2-12 éves kor között 5 
EUR/éj/fő).  

FONTOS! A fentiekben meghatározott borravaló a szállodai szolgáltatásokra vonatkozik, de itt kell megemlítenünk, hogy 
az éttermekben, bárokban felszolgált italok utáni 15%-os felszolgálási díjat (service charge) számítanak fel, amely 
minden esetben az adott tétellel együtt jelenik meg a számlán. 

 
FEDÉLZETI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
ÉTKEZÉSEK ÉS ITALFOGYASZTÁS 
Az MSC hajótársaság útjain az árban szereplő teljes ellátás napi háromszori főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora), és általában további 
két kisebb étkezést jelent (italok nélkül). 
Az étkezések lehetnek ültetéses vagy svédasztalos rendszerűek (egyes főétkezéseknél általában mindkét ételfelszolgálási rendszer 
lehetséges). 
A vacsorák alkalmával kérjük a hajótársaság által előírt öltözködési szabályok (férfiaknak ing, nyakkendő, zakó vagy öltöny; 
hölgyeknek kosztüm vagy kisestélyi ruha viselete) betartását. 
A vacsorák időpontjára vonatkozóan – a rendelkezésre álló helyek függvényében – kérheti a korábbi vagy a későbbi vacsorára 
vonatkozó ültetést. Az étkezések hajóktól és kikötési helyszínektől függően változhatnak. Kérjük az előírt étkezési időpontok pontos 
betartását. 
Az első vacsora alkalmával az éttermi személyzet – fedélzeti kártyája felmutatásával, kabinszáma megadásával – az Ön számára 
fenntartott helyre kíséri Önt. 
 
Az éttermekben a dohányzás nem megengedett! 
 
Az ebéd és a vacsora alkalmával az italfogyasztásért fizetni kell.  
Ugyancsak fizetni kell a bárokban fogyasztott italokért. A bárokban az itallapot a vendégek QR kóddal érhetik el, illetve a fedélzeten 
vagy az utazás előtt vásárolhatják meg a különféle all inclusive italcsomagok egyikét. Az előre megvásárolt italcsomagokra a 
helyszínen nem számítanak fel külön szervízdíjat! 
A reggeli során az alábbi italok térítésmentesek: kávé, tea, jeges víz, automatás gyümölcslevek. 



  

FONTOS! Vörös-tengeri hajóutak esetén a szaúdi törvényekre való tekintettel nem szolgálnak fel alkoholt, amíg a hajó szaúdi 

kikötőben van (csak nemzetközi vizeken)! 

Ingyenes és térítésköteles szolgáltatások  
A hajók fedélzetén a legtöbb szolgáltatás, program ingyenes. A speciális szolgáltatásokért azonban fizetni kell, ilyenek például: 
italfogyasztás, fodrász, szépségszalon, szauna, szolárium, masszázs, mosoda, vasalás, fotószolgáltatás, postai szolgáltatás, kaszinó és 
interaktív játékok. 

 
Üzletek, butikok  
Az egyes hajók üzleteiben lehetőség van vásárlásra (ruhák, ajándéktárgyak stb.). Az üzletek meghatározott nyitva tartás szerint 
üzemelnek – a nyitva tartás általában egybeesik a napközbeni tengeri utazással; a kikötői és vámszabályok miatt a boltok a hajó 
kikötőben tartózkodása alatt nem üzemelhetnek. 

 
Fotó- és videószolgálat  
A legtöbb hajón fotó- és videószolgálat működik. Számos eseményről, illetve annak részvevőiről fénykép- és/vagy videófelvételek 
készülnek. Ezeket a felvételeket igény esetén a fotóboltban/képgalériában lehet megvásárolni. 

 
Postai szolgáltatás  
Az egyes hajók recepcióján vagy információs irodájában lehetőség van képeslapok, levelek feladására. A képeslapokat, leveleket 
kikötéskor a hajótársaság helyi szolgáltatóján keresztül postázzák. A feladás költségeivel az utas fedélzeti számláját terhelik meg. 

 
Kaszinó  
A legtöbb hajó fedélzetén az esti/éjszakai órákban kaszinó üzemel, a kikötések alatt zárva tart.  
A kaszinót 18 év alatti utasok nem látogathatják. A kaszinókban készpénzhasználat van. 

 
 
NYELVHASZNÁLAT  
 
A hajókon nem beszélnek magyarul, ezért valamelyik világnyelv (angol, német) ismerete mindenképpen javasolt. A hajóút során a 
tájékoztatás (írásos és szóbeli) főként angolul vagy németül zajlik. A kabinokba naponta bekészítik az idegen nyelvű „fedélzeti 
hírlevelet”, mely a legfontosabb aktuális információkat tartalmazza (érkezés/indulás a soron következő kikötőbe/kikötőből, fakultatív 
kirándulások, azok indulási időpontjai, árai, az azokra történő jelentkezés feltételei, aktuális programok a hajón, biztonsági előírások, 
esetleges útvonalváltozás stb.). 
A személyzet, vagy a személyzet egyes tagjai által leggyakrabban beszélt nyelvek: az angol és a német, egyes hajókon a francia, az 
olasz, a spanyol, vagy a holland. 
A fakultatív kirándulásokon történő idegenvezetés szintén valamelyik világnyelven történik. 
Az idegennyelv-ismeret hiányából eredő félreértésekért, problémákért a MAHART Tours nem tud felelősséget vállalni. 

 
TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK  
  
A kabinokba naponta bekészítik az idegen nyelvű „fedélzeti hírlevelet”, mely a legfontosabb aktuális információkat tartalmazza: 
érkezés/indulás a soron következő kikötőbe/kikötőből, fakultatív kirándulások, azok indulási időpontjai, árai és azokra történő 
jelentkezés feltételei, aktuális programok a hajón, biztonsági előírások, esetleges útvonalváltozás stb.  
Kérjük, hogy az Ön érdekében ezeket a hírleveleket mindig figyelmesen olvassa el! 
Bármilyen kérdéssel nyugodtan keresse a hajó recepcióját. 

 
ÖLTÖZKÖDÉS ÉS EGYÉB SZABÁLYOK A FEDÉLZETEN  
 
A hajóútra a hajóút helyszínei időjárásának és szabályainak megfelelő kényelmes hétköznapi, és elegánsabb ruhadarabokat is 
ajánlott vinni.  
Nappali ruházat: akár a fedélzeten maradnak, akár fakultatív kiránduláson vesznek részt, kényelmes, laza öltözet és lapos cipő 
viselete javasolt. A parti kirándulások alatt legyen Önnél szalmakalap és ne feledkezzen el a fényvédő használatáról sem! 
Kérjük, vegye figyelembe a hajóút egyes állomásainak öltözködési és viselkedési szabályait. Egyes kegyhelyeken, nevezetességeknél 
szolíd, konzervatív viselet a kötelező. A hölgyeknél térd alá érő szoknya vagy nadrág javasolt, rövidnadrág és ujjatlan felső viselete 
nem megengedett! 



  

A hajón rengeteg sportolási lehetőség várja az utasokat, ezért fürdőruhát, edzőcipőt és sportolásra alkalmas ruházatot is érdemes 
csomagolni. 
Maszk mindig legyen Önnél! 
Esti viselet: a vacsoráknál – különösen a kapitányi vacsora és a gálavacsora alkalmával – elegánsabb öltözet (férfiaknak ing, 
nyakkendő, zakó vagy öltöny; hölgyeknek kosztüm vagy kisestélyi ruha) szükséges. 
 
A hajó zárt tereiben (színházterem, éttermek és bárok) központilag beállított a légkondicionálás, ami a nyitott fedélzetről belépve 
hűvösnek tűnhet, ezért célszerű melegebb öltözettel is készülni. 

 
Törölközők és fürdőlepedők  
A kabin takarításakor a személyzet – igény esetén – rendszeresen cseréli a törölközőket. 
A törölközőket a kabinból nem szabad kivinni. Uszoda-, fitneszterem-használathoz és egyéb sporttevékenységekhez külön kérésre a 
helyszínen (a kabinszám megadásával) ingyenesen adnak törölközőt, fürdőlepedőt. Ezeket minden esetben a helyszínen kérik 
visszaadni. A törölközők, fürdőlepedők esetleges elvesztése, helyszíni vissza nem adása külön költség felszámítását vonhatja maga 
után! 

 
PRÓBARIADÓ 
Az indulás napján, a hajó indulását követően – biztonsági okokból - próbariadót szoktak tartani. A próbariadó idejére vonatkozó 
teendőkről a személyzet és/vagy az információs anyagok pontos tájékoztatást adnak. Minden kabin alapfelszereltsége a minimum az 
adott kabinban utazó utasok számának megfelelő számú mentőmellény. Kérjük, hogy Ön és utastársai a próbariadó alkalmával a 
saját biztonságuk érdekében mindenképpen jelenjenek meg mentőmellényben a kijelölt gyülekezőhelyen (a vonatkozó 
gyülekezőhely, szekció jelét, számát általában a kabinban vagy a mentőmellényen és a fedélzeti kártyán is feltüntetik). 
A jelenleg is fennálló helyzet miatt a biztonsági videót utasaink saját kabinjukban tekintik meg, majd ezt követően kell személyesen 
megjelenniük a kijelölt gyülekezőhelyen. 

 
Dohányzás  
Az MSC hajótársaság hajóin dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad. A kabinokban és éttermekben a dohányzás tilos! 

 
Vendégek, látogatók 
Az adott hajóútra vonatkozó részvételi jeggyel nem rendelkező látogatók, vendégek fogadása a hajón nem megengedett. 

 
KIRÁNDULÁSOK  
  
A hajóról az egyes célállomásokat, helyi nevezetességeket jelenleg csak az MSC által szervezett fakultatív programok keretében lehet 
meglátogatni. Azon utasoktól, akik ennek ellenére egyénileg hagyják el a hajót, a hajótársaság megtagadja a jogot a hajóra történő 
visszaszállásra! 
Az MSC csak így tudja garantálni ugyanazokat az egészségügyi előírásokat a kirándulások során, mint amiket a fedélzeten is 
biztosítanak.  
Minden fakultatív kirándulások biztosított a megfelelő távolságtartás betartása, az utat letesztelt utaskísérők és sofőrök kísérik és 
kézfertőtlenítő is biztosított.  

 
A kirándulásokat utazás előtt is lefoglalhatják és kifizethetik, vagy a fedélzeten az MSC for Me applikációban illetve a fedélzeten 
telefonon keresztül is lehetőség van erre, ekkor a fedélzeti kártyára terhelik az árát.  
A fakultatív kirándulásokon az idegenvezetés leggyakrabban angol vagy német nyelven (egyes esetekben más világnyelveken is: 
olaszul, franciául) zajlik. 
Az egyes hajóutak során tervezett fakultatív kirándulásokra vonatkozó tájékoztatást kérhet a MAHART Tours kollégáitól vagy az 
egyes hajók fedélzetén a személyzettől. 
A hajó esetleges útvonalváltozása esetén a hajó személyzete igyekszik az új kikötési helyszínen is fakultatív kirándulási lehetőséget 
biztosítani. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, BIZTOSÍTÁSOK  
 
Egészségügyi előírások 
Kérjük, saját érdekében mindig kérjen felvilágosítást és vegye figyelembe az egyes hajókkal, valamint a hajóút által érintett 
országokkal kapcsolatos egészségügyi előírásokat (védőoltások, étel-, italfogyasztás stb.). Bármilyen esetlegesen tartósan fennálló 



  

egészségügyi problémájáról tájékoztassa irodánk munkatársait, akik ezt az információt továbbítják a hajótársaság felé! Bizonyos 
esetekben a hajótársaság angol nyelvű orvosi igazolást kérhet az utasok utazásra alkalmasságának bizonyítására vonatkozóan. 
Kérjük, hogy folyamatos gyógyszerszedés esetén mindig legyen Önnél, a hajóút időtartamánál hosszabb időre elegendő 
gyógyszermennyiség. Természetesen egyéb kisebb alapbetegségek, alappanaszok kezelésére is jó, ha van Önnél megfelelő orvosság. 
Amennyiben Ön szemüveget vagy kontaktlencsét használ, akkor pótszemüvegről illetve megfelelő mennyiségű kontaktlencséről is 
gondoskodjon. Mindezek beszerzése a hajóút során akadályokba ütközhet. 

 
Terhesség, gyermekek a fedélzeten  
Terhesség esetén az MSC hajóútjain – az anya és a gyermek egészsége érdekében - csak a terhesség 24. hetéig (a hajóút utolsó 
napját figyelembe véve) engedélyezett a részvétel. A terhesség korábbi szakaszában lévő kismamáknak is angol nyelvű orvosi 
igazolással kell bizonyítaniuk, hogy alkalmasak a tengeri hajóútra. 
Újszülöttekkel, csecsemőkkel az utazás nem javasolt, bizonyos hajóút esetében nem is engedélyezett. 
Egyes hajókon kisgyermekek részére (általában 3 éves kortól) játszószoba és gyermekmegőrzés lehetséges (idegen nyelven). Erről 
kérjen részletes információt illetékes kollégáinktól. 
 

Orvosi ellátás a hajón 
A hajókon meghatározott időpontokban orvosi szolgálat működik (járóbeteg-rendelés, idegen nyelven), akit szükség esetén fel tud 
keresni. A hajóorvos általában általános orvos; komolyabb orvosi beavatkozásokra (szakrendelés, műtéti beavatkozás stb.) a 
hajóorvosi rendelő nem alkalmas. Az orvosi vizsgálat, konzultáció vagy kezelés térítés ellenében történik. Ilyen esetben érdemes 
magánál tartania betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási kötvényét és fedélzeti kártyáját. Az orvosi ellátás díjáról minden esetben 
kérjen az orvostól számlát, melyet – amennyiben betegség-, baleset és poggyászbiztosítással rendelkezik - hazaérkezése után (az 
adott biztosítást nyújtó biztosító előírásainak és szabályzatának megfelelően) tud benyújtani biztosítójának. 

 
 
BIZTOSÍTÁSOK - Betegség-, baleset és poggyászbiztosítás 
 
Fontos, hogy betegség vagy baleset esetén bármilyen külföldi (akár európai uniós országban történő) orvosi ellátás, kórházi 
tartózkodás komoly költségeket róhat Önre és/vagy az Önnel utazókra. A hajóorvos esetleges vizsgálataiért is fizetni kell. 
A hajótársaság – illetve a kikötőbe repülővel történő utazás esetén a légitársaságok – csak korlátozott mértékben vállalnak 
felelősséget a bőröndök elvesztéséből vagy megrongálódásából adódó károk esetére. Ezen extra költségek mérséklésére, fedezésére 
javasoljuk, hogy utazás előtt mindenképpen kössön betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Amennyiben úgy dönt, hogy 
irodánknál köti meg betegség-, baleset- és poggyászbiztosítását, kollégáink részletes felvilágosítással szolgálnak. 
A külföldre utazók közül egyre többen használják a könnyen és díjmentesen igényelhető Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EHC), 
mely az Európai Unió tagországaiban általános orvosi ellátásra jogosít. Komoly nehézségekkel szembesülhet ugyanakkor, aki az 
egészségkártyát az utasbiztosítás kiváltására használja fel. Az európai uniós tagországokba való utazás előtt mindenképpen érdemes 
igényelni a kártyát, hiszen annak felmutatásával bárki ugyanolyan feltételekkel és költségek fizetésével kaphat orvosi ellátást, mint 
az adott ország biztosítással rendelkező állampolgárai. A kártyának ugyanakkor komoly korlátai vannak az utasbiztosítással szemben: 
egyebek mellett nem fedezi a magánorvosi ellátás költségeit, ami pedig különösen fontos lenne, mivel a tengerparti üdülőhelyeken 
az állami orvosi rendelők a helyi lakosságra méretezettek, így általában nem áll rendelkezésre a nyári kapacitásra felkészült, jól 
felszerelt állami orvosi ellátó. Az Egészségbiztosítási Kártya nem finanszírozza a fogorvost, mely a leggyakoribb probléma külföldön, 
de sokszor a betegszállítás akár több százezer forintos költségét sem. Ahogy a poggyász biztosítására sem alkalmas, mely szintén az 
egyik legtöbbször kihasznált szolgáltatása az utasbiztosításoknak. 
A bankkártyákhoz tartozó biztosítások esetében erősen javasoljuk, hogy ellenőrizzék, hogy milyen baleseti ellátás esetén 
használhatóak, és mekkora értékhatárig. A bankkártyához tartozó biztosítások egyik hátránya, hogy jóval kevesebb összegig fizeti az 
ellátást, mint a hagyományos, külön megköthető Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. Sok esetben a bankok nem hívják fel 
kellőképpen a figyelmet, hogy csak abban az esetben érvényes a bankkártyájukhoz kapcsolódó biztosítás, ha ezt a szolgáltatást, 
minden külföldre utazás előtt aktiválják. 
 
A biztosítás megkötéséhez szükségünk van az utasok nevére, születési dátumára, útlevél vagy személyi igazolvány számára, 
valamint a lakcímekre. 
 

FONTOS: az MSC Cruises jelenleg érvényben levő Egészségügyi és Biztonsági Protokollja szerint minden utasnak rendelkeznie kell 

olyan biztosítással, mely minden Covid-19 eseménnyel kapcsolatos eseményre fedezetet nyújt (útlemondás, útmegszakítás, 
hazaszállítás, karantén, orvosi ellátás, kórházi kezelés, stb). A biztosításról angol/német nyelvű fedezetigazolást kell bemutatni a 
check-in során, ennek hiányában az utasokat nem engedik a fedélzetre felszállni! 
 

 



  

 
 
ÁLLATOK 
Egészségügyi és biztonsági okokból állatokat nem lehet felvinni a hajókra. 

 
EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓK  
 
Mobiltelefon használat 
Az európai utak esetében a mobiltelefonok általában használhatók az egyes hajókon a kikötések idején illetve a szárazföldhöz közeli 
helyeken. Szeretnénk azonban felhívni figyelmét, hogy esetenként – főként a nyílt tengeren – a telefonkapcsolat csak a hajók saját 
műholdas telekommunikációs rendszerén keresztül lehetséges, ami a szárazföldi roaming díjakhoz képest jóval magasabb 
hívásfogadási és üzenetküldési díjakat eredményezhet! Kérjük indulás előtt érdeklődjön hazai mobilszolgáltatójánál és olvassa el 
figyelmesen a fedélzeti tájékoztatókat! 

 
Internet 
A legtöbb hajón lehetőség van térítés ellenében internetet használni. A hajótársaság többféle díjcsomagot is kínál (adatforgalom és a 
használt eszközök mennyiségének függvényében), melyet utazás előtt irodánkban vagy beszálláskor a hajón lehetséges foglalni, 
utóbbi esetben a díját a fedélzeti számlára terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy esetenként – főként a nyílt tengeren – a kapcsolat 
minősége ingadozhat! 

 
MSC for Me applikáció 
A Virtuosa, Grandiosa, Bellissima, Meraviglia, Seaside, Seaview, Splendida és a készülő Seashore hajókon használható ingyenesen 
letölthető applikáció, melynek segítségével az utasok el tudják végezni a web check-int, illetve különféle extra szolgáltatásokat 
tudnak lefoglalni (fakultatív kirándulások, show-műsorok, italcsomag, wellness szolgáltatások) és akár ki is fizethetik azokat, 
amennyiben bankkártyájukat regisztrálták az applikációba. 
A hajókon ingyenesen vagy térítés ellenében igényelhetnek MSC for Me karszalagot is, mellyel érintésmentesen tudnak a fenti 
hajókon szolgáltatásokat igénybe venni és azok árát fedélzeti kártyájukra terhelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

KABINKATEGÓRIÁK BESOROLÁSA 2021. NOVEMBERTŐL 
 

2021. év végétől az MSC hajótársaság módosította az egyes kabinkategóriákhoz tartozó szolgáltatások körét az 
alábbiak szerint: 

 
 
 

 
Rugalmasság 

• Csak garanciális kabinok 

• Módosítás felár ellenében 
Kényelem 

• Modern hajók és elegáns kabinok 

• MSC for Me (ahol elérhető) 
Étkezés és italok 

• Bőséges választékú büféétterem  

• Ültetett vacsora idejének megválasztása a 
szabad helyek függvényében 

• Kedvezményes áru italcsomag hozzáadása 
foglaláskor 
  

 Sport és Szórakozás 

• Broadway – Színpadi revüműsor szinte 
minden nap  

• Szórakoztató programok minden 
korosztálynak 

• Medencék 

• Kültéri sportpályák és Fitness Center 
használata  

Egyéb előnyök 

• Szakképzett, többnyelvű személyzet  

• MSC Voyager Club pontok gyűjtése 
  
 

 

 
BELLA élménykategória szolgáltatásai kiegészítve rugalmasabb szolgáltatásokkal 

Rugalmasság 

• Kabinkategória választása (méret, fedélzet és 
elhelyezkedés alapján) 

• Módosítási lehetőség 1 alkalommal 
Kényelem 

• Kabinban felszolgált ingyenes reggeli 
(ingyenes felszolgálási díj és reggeli) 

Étkezés  

• Ültetett vacsora idejének megválasztási 
lehetősége a szabad helyek függvényében, 
Fantastica kabint választó utasok előnyt 
élveznek! 

  

• 20% kedvezmény az előre foglalt speciális 
éttermek bizonyos csomagjaiból 
  

Egyéb előnyök 

• Szabad helyek függvényében családi kabin 
foglalásának lehetősége 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
FANTASTICA élménykategória szolgáltatásai kiegészítve további szolgáltatásokkal 

 
 

Kényelem 

• 24 órás szobaszervíz (felszolgálási díj az árban, 
ételek térítés ellenében) 

• Üdvözlő csomag (Aneri Prosecco + Venchi 
csokoládé) a kabinban 

• Elsőbbségi beszállás és csomagfeladás 
Étkezés  

• Szabadon választható vacsoraidőpont a kijelölt 
exkluzív étteremben (MyChoice) 

Egyéb előnyök 

• A legjobb elhelyezkedésű lakosztályok és balkonos 
kabinok (legmagasabb fedélzeti szinteken vagy a 
SPA közelében) 

 

  
Relax és Wellness 

• Privát napozóterasz használata felnőtteknek 

• Kényeztető kabinbekészítés (fürdőköntös és 
papucs) 

• Párna-menü 

• Belépés a Thermal részlegre 

• 40% kedvezmény az előre fizetett, megjelölt SPA 
csomagokra  

• 10% kedvezmény minden fedélzeten foglalt SPA 
kezelésre 

 
 

 

  

AUREA élménykategória szolgáltatásai kiegészítve további exkluzív szolgáltatásokkal 

 
 

Előnyök 

• Az elegancia és a luxus tökéletes 
megtestesítése 

• Elegánsan berendezett lakosztályok a hajó 
elkülönített, legfelső fedélzetein 

• 24 órás komornyik-szolgálat és recepció 

• Elsőbbségi be/kijelentkezés a hajóút első és 
utolsó napján, valamint elsőbbségi 
ki/beszállás a kirándulásokon 

• Premium Internet csomag (Browse 2) 

• MSC for Me karkötő 
 

 
 
 
 
 
 

  
Étkezés és italok 

• Premium Extra italcsomag (minden ital 13 
EUR/pohár értékig) a hajó teljes területén + 
minibár fogyasztás  

• Panoramic Top Sail Lounge és bár 

• Gourmet étterem szabadon választott 
étkezési idővel 

 
Exkluzivitás 

• Privát lift az MSC Aurea Spa-ba 

• Belépés a Yacht Club vendégei részére 
kialakított „One Sun” fedélzetre 
(napozóágyak, medence, pezsgőfürdő és 
medence)  

• Korlátlan belépés az MSC Aurea Thermal 
Suite-be és az Aurea Spa-ba 

 
 

 

 



  

 
FEDÉLZETI FIZETÉS SZABÁLYAI 
 
Az MSC hajótársaság két fizetési módot ajánl fel az Utasoknak. 
 

 HITELKÁRTYÁS ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉS 
 
Kérjük a beszállást követően regisztrálják a hitelkártyájukat a recepciónál vagy a kijelölt automatáknál. A regisztráció során 250-300 
EUR-t zárolnak majd a kártyájukon, és ahogy növekszik a fogyasztásuk és meghaladja a zárolt összeget, újabb zárolást 
engedélyeztetnek majd a kártyán, hogy fedezze a fennmaradó költéseiket. Ez az összeg csak függő tételként (tehát nem tényleges 
levonásként) szerepel a számlájukon. Ha a kártyáján napi vagy havi limit van, kérjük keresse fel a „Guest Service Desk”-et a hajón. 
A következő hitelkártyák elfogadottak a fedélzeten: Visa, Visa Electron, MasterCard, Amercian Express. 

 
Bankkártyás fizetés 
Az MSC hajótársaság elfogadja a bankkártyát is (Visa és Mastercard). A hajótársaság a bankkártya használatát kevésbé preferálja, 
mivel ebben az esetben az összeget a hajóút végén egy összegben közvetlenül a bankszámláról vonják le. Előfordulhat, hogy a zárolt 
összeg feloldásához a bankoknak hazautazás után még két hétre is szüksége lehet.  
 
Bank/hitelkártyájukat regisztrálni tudják az MSC for Me applikációban* is, így teljesen érintésmentes fizetési lehetőség is az utasok 
rendelkezésére áll az MSC for Me karszalag segítségével. 
 
* az MSC for Me applikáció az alábbi hajókon működik: Virtuosa, Grandiosa, Bellissima, Meraviglia, Seaside, Seaview, Splendida és 
Seashore. 

 

 

  KÉSZPÉNZES FIZETÉS 
 
Akik készpénzben szeretnék rendezni számlájukat, azoknak letét lerakása szükséges, melynek összege 150 EUR/fő vagy családok 
esetén 300 EUR/kabin. Ha a fedélzeti költések meghaladják a letett összeget, a hajókártyájukat blokkolják a további depozit 
letételéig. 
A végelszámolást a ’Guest Service Desk”-nél tudják kérni a tartózkodásuk végén.  
A hajózás alatt a kiadásaikról számla másolatot kérhetnek, vagy kabinjuk tévékészülékén/MSC for Me applikáción folyamatosan 
követhetik a költést.  
A végszámlát a kikötés napján az erre a célra kihelyezett pénzautomatáknál tudja rendezni. 
 

 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
Az „Életbiztonság a tengeren” nevű nemzetközi egyezménynek (SOLAS) megfelelően, mielőtt a hajó elindul, egy kötelező 
biztonsági gyakorlaton („Emergency Drill) kell minden utasnak részt vennie, mely során megtanulják, hogyan kell 
felvenni a mentőmellényt (kabinjukban található), valamint milyen eljárásokat kell betartani vészhelyzet esetén. A 
jelenleg fennálló járványhelyzet miatt a biztonsági előadás a kabinjukban megtekintendő biztonsági videóból és a kijelölt 
gyülekező pont (Master Station / Assembly Station) felkereséséből áll. 
 
 

 
 
 
 



  

 

  MENTŐMELLÉNYEK 
Vészhelyzet esetére mentőmellényeket biztosít a hajótársaság. Kérjük ellenőrizze, hogy a kabinban az összes utasnak 
rendelkezésre áll-e, valamint hogy méretben is megfelelő-e. Ha nem, kérjük jelezze a személyzetnek! 

GYERMEKEK (0-12 évig) 
Ha kisbabával vagy gyermekkel utazik, kérjük, beszálláskor azonnal kérjenek megfelelő méretű mentőmellényt és 
azonosító karszalagot valamennyi gyermek részére! A karszalagot a gyermekeknek a hajóút teljes időtartama alatt 
viselniük kell! Amennyiben vészhelyzet esetén a gyermekek épp valamilyen  foglalkozáson vesznek részt, a személyzet a 
Children’s Pick-up területre kíséri őket, ahol megvárják a szüleiket és együtt mehetnek a gyülekező pontra. 

 TŰZRIADÓ 
Jelzés: 2 hosszú hangjelzés 
A tűz az egyik legnagyobb veszély a tengeren, de néhány egyszerű szabály betartásával csökkenthető ennek kockázata. 
- Tilos a dohányzás a kabinokban és a kabinok erkélyén is! Soha ne dobjanak ki égő cigarettát, szivart vagy gyufát a 
hajóból, mivel a szél visszafújhatja a fedélzetre! 
- Használja a dohányzásra kijelölt helyeken a kihelyezett hamuzókat! 
- Ha tüzet lát, azonnal riasszon a tűzriasztó bekapcsolásával, vagy a hajóhídon dolgozó legénység vagy személyzet 
riasztásával! 
- Tűz esetén számos helyen automatikusan lezárnak a tűzvédelmi ajtók. Soha ne használja a liftet ilyenkor! 

 ÁLTALÁNOS VÉSZHELYZET 
Jelzés: 7 rövid hangjelzés, amit 1 hosszú követ 

- Ha ezt a hangjelzést hallja – akár nyílt vízen van a hajó, akár a kikötőben, azonnal menjen a kabinjába, vegye 
magához a mentőmellényét, védőruházatot, fejfedőt, alkalmas lábbelit és szükséges gyógyszereit és menjen a 
gyülekező pontra (Master Station/Assembly Station)! 

- Vészhelyzet esetén a liftet soha ne használja! 
- Ha elérte a gyülekező pontot, kérjük maradjon csendben, hogy jól hallja a hangszórót vagy a személyzettől 

kapott utasításokat! 

- Ha valami miatt úgy érzi, hogy képtelen eljutni a gyülekező pontra vagy segítségre van szüksége, kérjük értesítse 
a recepciót (Guest Service), hogy ők megtehessék a megfelelő intézkedéseket! 

 

 EMBER A VÍZBEN 
Jelzés: 3 hosszú hangjelzés 
Amennyiben valakit a lát kiesni a hajóból, vagy esetleg a vízben, azonnal dobjon neki mentőgyűrűt! A mentőgyűrűk a 
fedélzeten számos, jól látható helyen találhatóak. Ne veszítse szem elől a vízben lévő embert, és hangosan kiabálja 
„MAN OVERBOARD” pontosan meghatározva, hogy bal (LEFT), illetve jobb (RIGHT) oldalán a hajónak (menetirány 
szerint)! Addig tegye ezt, amíg a hajóhídon dolgozó legénység, vagy a személyzet valamelyik tagja nem hallja és nem 
intézkedik. 

 

 BALESETMEGELŐZÉS 
Kérjük figyelmesen nézze végig kabinjában a biztonsági videót, mely az  Ön személyes biztonságára vonatkozó 
javaslatokat tartalmazza. 
 



  

 

FONTOS COVID 19-HELYZETTEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 
Minden utasnak kötelező olyan útlemondási- valamint Betegség-, Baleset- és Poggyászbiztosítással rendelkeznie, mely 
Covid-19 megbetegedésre is fedezetet nyújt hazaszállítási-, karantén-, orvosi segítségnyújtás- és kórházi ellátás 
költségeinek megtérítésére. Pontos információért és árakért keresse kollégáinkat!  
 
BESZÁLLÁS ELŐTTI INTÉZKEDÉSEK 

• AZ ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) által összeállított, folyamatosan frissülő országok 
listáján található országokból utazóknak beszállás előtt egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt 
kell bemutatniuk.    

• Kérjük a terminálban folyamatosan viseljen az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot! 

• Kérjük, hogy a kijelölt idősávban érkezzen meg, hogy a sorbanállást elkerülje és a megfelelő távolságot be tudja 
tartani! 

• Adja át a személyzetnek a kitöltött és aláírt Egészségügyi Kérőívet!  
A kérdőívre adott válaszok alapján a hajótársaság megtagadja a beszállást, amennyiben az utazás előtti 14 napban 
influenza-szerű tüneteket produkált az utas. 

• Orvosi szűrés, testhőmérséklet-mérés és COVID-19 tesztelés 

• Adja át beszállókártyáját a személyzetnek! 
 

BESZÁLLÁSKOR 

• Hajókártyáját és az MSC Grandiosa esetén MSC for Me karszalagját a kabinjában találja. A karszalag segítségével 
tudja kabinjának ajtaját nyitni és különféle szolgáltatások foglalása esetén hajókártyájára terhelni azokat. Ezen 
kívül a karszalag kontakt-kutatás célját is szolgálja egy esetleges COVID-19 megbetegedés esetén. Az adatokat az 
MSC kizárólag a járvánnyal kapcsolatos kutatásra használja és a hajóút után legkésőbb 28 nappal véglegesen 
törli a GDPR-szabályok alapján. 

• Amennyiben gyerekkel utazik, a gyerekek számára kötelező karszalagokat is a kabinban találja. Ha nincs 
bekészítve, azonnal jelezze telefonon a Guest Service – nek! 

• Aktiválja hajókártyáját az MSC for Me applikációban vagy a kijelölt állomások egyikén! 
 
 
 
INTÉZKEDÉSEK A FEDÉLZETEN 

• Naponta testhőmérséklet-mérés a fedélzeten kialakított állomásokon illetve a kirándulások alkalmával ki- és 
beszálláskor 

• Az éttermek és bárok étel/itallapját QR-kód segítségével tudja telefonjára letölteni 

• Az utazás során kérjük, hogy mosson kezet szappannal gyakran vagy használjon kézfertőtlenítőt! 

• Tartsa a megfelelő távolságot és viseljen folyamatosan maszkot (kivéve az éttermekben és bárokban ültetés 
után, valamint szabad téren, ha tartható a megfelelő távolság). 

• Influenza-szerű tünetek észlelésekor haladéktalanul értesítse telefonon a hajóorvost! Az orvosi vizsgálatot 
követően, annak eredményétől függően döntenek arról, hogy az utast elkülönítik a hajóút végéig, vagy a 
legközelebbi állomáson egy parti intézményben helyezik el karanténba. Ugyanez vonatkozik az utassal egy 
kabinban utazókra, valamint az őket kiszolgáló személyzetre is. 

• A hajóról leszállni kizárólag az MSC által szervezett parti kirándulások keretén belül lehet! Amennyiben egyénileg 
száll le az utas, a hajótársaság megtagadja a hajóra visszaszállást! 

 
 
Az MSC hajótársaság és annak bármelyik hajóskapitánya - főként vis maior okokból eredendően - fenntartja a jogot a 
hajóút útvonalának megváltoztatására  
 

 
 



  

 
 
MSC Crusies és az MSC FOUNDATION 
2019-től az MSC Cruises támogat egy olyan környezetvédelmi-oktatási-egészségügyi-társadalmi programot, amely az Ocean Cay 
Marine Resort körüli szigeteken járul hozzá a tengeri ökoszisztéma megújításához. A hajótársaság ezért csupán 1 Euro/fő-t  tesz 
hozzá automatikusan a hajóút végén a kiegyenlítendő számlához. Természetesen ezt bármikor töröltethetik vagy esetleg egy kisebb-
nagyobb összeggel támogatják is a programot.  
További információért látogassák meg a www.mscfoundation.org weboldalt! 

 
 
 

Az itt leírt tájékoztató nem ismeretéből adódó esetleges problémákért, a szabályok utasok általi be nem tartásáért a 
MAHART Tours nem tud felelősséget vállalni. 
Célunk természetesen az, hogy utazása és kikapcsolódása minél felhőtlenebb legyen. 
 
A szolgáltatások és feltételek hajónként eltérőek lehetnek. 
 
 
Bármilyen itt nem szereplő információval, további kérdéseivel kapcsolatban keresse a MAHART Tours ügyintézőit. 
 

 
 
 

Kellemes és élményekben gazdag utazást kívánunk! 
MAHART Tours 

 

1056 Budapest, Belgrád rakpart 
tel: +36 1 484-4012 

e-mail: tours@maharttours.com 


