Studiereisverslag
MSC Sinfonia, Genua-Monaco-Genua,
4 t/m 6 maart 2005.
Vrijdag 4 maart, aan boord.
Op één van de koudste dagen van het jaar, -15 gr., vertrekken wij naar Milaan Malpensa.
Nadat alle sneeuwbergen zijn opgeruimd kunnen we met KLM, met 2 uur vertraging,
vertrekken om nog net op tijd in Milaan aan te komen. Per minibus worden we in 2½ uur tijd
naar Genua gebracht. Gelukkig wacht de Sinfonia op de laatkomers en om 18.00 uur zijn we
aan boord. De incheckprocedure neemt geruime tijd in beslag. Er wordt van iedereen een
foto gemaakt en een credit card afdruk waarna we de board card (soort bankpasje)
ontvangen. Met deze kaart kun je van en aan boord komen. Hier worden tevens drankjes en
andere uitgaven aan boord op gezet. Aan het einde van de cruise wordt de totale rekening
betaald.
De hutten
We slapen in hut nummer
9075, een 4 persoonsbuitenhut
op het Tchaikovski dek. De hut
is ingericht met lichte kleuren
en ziet er goed uit. Redelijk
ruim met, slim in de hoek
achter de spiegel en toilettafel,
extra kastruimte en een kluisje.
De badkamer is heel netjes
met ook hier voldoende
kastruimte. Er is een tweetal kasten in het halletje, met hang en leggedeelten. Verder is er
een koelkast en tv aanwezig. De 2 extra bedden kunnen naar beneden geklapt worden
waardoor een soort stapelbed idee ontstaat.
Daarnaast zijn er standaard 2 persoons binnen- en buitenhutten en diverse suites voorzien
van balkon.
Restaurants en theater
Tijdens het diner in restaurant Il
richting Monte Carlo. Het diner is
Er kan voor de diverse gangen
gemaakt tussen twee gerechten.
de restaurants Il Covo (Mozart
(Beethoven dek) gebruikt. Voor
kan er ook gebruik gemaakt
buffetrestaurant op het Debussy
binnen als buiten gegeten worden.

Covo vertrekken we
sterk Italiaans getint.
een keuze worden
Voor het diner worden
dek) en Il Galeone
het ontbijt en de lunch
worden van La Terraza
dek. Hier kan zowel

Na het diner is er een gezellig samenzijn in het San Carlo theater. Het is de eerste reis van
de Sinfonia en daarom is de hele MSC top aanwezig en stelt zichzelf voor. In dit theater is
normaliter elke avond een show met zang, dans en acrobatiek, waarvan wij de tweede avond
een gedeelte hebben meegemaakt.
Zaterdag 5 maart, dagje Monte Carlo
We arriveren om ca. 08.30 uur in Monte Carlo. Vandaag
bekijken we een gedeelte van de stad. De Sinfonia ligt in
de Hercule haven, op loopafstand van het centrum. In
het havengebouw liggen handige plattegronden waarop
de bezienswaardigheden en buslijnen zijn vermeld. Met
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de haven mee rechtsom lopend komt je vanzelf bij de lift welke omhoog gaat naar het
beroemde casino plein. Monte Carlo is nl. tegen een berg aangebouwd en kent veel
hoogteverschillen.
Het casinoplein staat vol met prachtige barokke gebouwen, w.o. het casino, L’ Opera en het
luxe hotel de Paris. Verder is er een mooi park met fontein en links van het casino het
beroemde terras van Café de Paris, met zicht op het casino, passerende mooie auto’s en
beroemdheden die voorbij komen.
Na hier genoten te hebben
van een prijzig kopje koffie
gaan we met de bus richting
het Koninklijk Paleis.
Tegenover het paleis zijn
leuke kleine straatjes met
winkeltjes. Hier hebben wij
heerlijk geluncht in een klein
Italiaans restaurantje. De
prijzen zijn hier aanzienlijk
lager dan op het casinoplein!
Winkelen kan op meerdere plaatsen in Monte Carlo, er zijn
totaal 6 verschillende gebieden. De meest chique winkels zijn te
vinden in de omgeving van het Casino plein, het Condamine Shopping District.
Monte Carlo beschikt ook over diverse tuinen. Wij
wandelen terug naar de haven via de Saint Martin’s and
Saint Barbe Gardens. Overal in deze tuinen zijn rustige
hoekjes met bankjes waar je kunt genieten van de
(lente)zon en een mooi uitzicht op o.a. de oude
(jacht)haven, de Fontveille haven. De lente bloemen
bloeien overal al volop, zelfs op de steile rotwanden.
Andere tuinen zijn: Japanse tuinen, Fontveille
landschapstuinen, beeldentuin en de casino tuinen
tegenover het casino.
Kinder- en jeugdfaciliteiten
Wij keren weer terug naar het schip voor een drankje en een
ronde over het schip. MSC richt zich o.a. op gezinnen met
kinderen. Er is een speelruimte (Planet Teens Club) voor
kinderen met zachte speelmaterialen in frisse kleuren. Hier
worden ook diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Op het achterdek is en kleine midgetgolfbaan, een
voetbal/basketbal veld en een klimwand. Er is ook een ruimte
waar videospelletjes gespeeld kunnen worden.Tevens is er
aan boord voor de oudere jongeren en jongere ouderen een
mooie discotheek, de Pasha Club.
Overige faciliteiten zoals bars ed.
Het schip beschikt over diverse bars, ieder met een eigen sfeer. De Buddah bar is stijlvol met
op de achtergrond pianomuziek. Shelagh’s house is een Ierse pub, compleet met grote TV
schermen en in de Manhattan bar is een podium aanwezig, waar diverse activiteiten worden
georganiseerd zoals line dancing, Salsa dansen, optredens van bands enz. Dan is er nog de
Sinfonia lounge en caffé Greco, een open ruimte met atrium, waar een kopje koffie maar ook
een drankje gedronken kan worden.
Voor de liefhebbers van een gokje is er het San Remo casino aan boord. Er is een business
centre en het Sinfonia Internet café. Natuurlijk zijn er diverse winkels en is er een bibliotheek.
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Spa en zwembad
Op het Debussy dek is een mooi health en beauty
centre waar diverse schoonheidsbehandelingen en
massages mogelijk zijn. De sauna en kapper maken
het geheel compleet. Hier bevindt zich ook de fitness
ruimte. Op hetzelfde dek zijn 2 ruime zwembaden met
2 whirlpools. Er is een afgescheiden kindergedeelte.
De zijkant van het zwembaddek is helemaal
afgeschermd
met glazen
wanden, zodat
het hier al snel
aangenaam
vertoeven is. Bij het zwembad is een bar waar een
drankje verkregen kan worden. Aansluitend is het
café del Mare (vis), grillbuffet en buffet restaurant,
afgescheiden van het zwembadgedeelte door middel
van deuren. Hier kan op het dek, heerlijk in de
buitenlucht, ontbeten en geluncht worden.
Gehandicapten.
Voor gehandicapten zijn er twee speciale hutten aanwezig, gelegen op het Tchaikovski dek.
Het schip beschikt uiteraard over liften.
Afsluiting
Na het diner vertrekken we alweer, swingend in de disco, uit Monaco. De volgende ochtend
verlaten we met een goed gevoel in Genua het schip. De Sinfonia is een mooi nieuw schip,
met een prima prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor gezinnen en mensen die voor een
leuke prijs willen cruisen.
Voor informatie en meer foto’s kunt u uiteraard bij mij terecht.
© Lien Luigjes
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