
 
PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZDRAVOTNÍKŮM 

MSC rozšířilo svou nabídku až o 50% slevu na plavbu pro všechny 

zdravotnické pracovníky a jejich rodiny.  

 

Nabídka MSC „Děkujeme zdravotnickým pracovníkům“ platí pro 

všechny nové rezervace potvrzené do 14/11/2021 pro jakoukoli plavbu s 

odjezdem až do 30/04/2022* a závisí na dostupnosti v době rezervace. 

 

Tato sleva je určena na kajutu a vztahuje se pouze na plavbu. Lze jí 

kombinovat s probíhajícími akčními cenami při rezervaci a také se 

slevou klubu MSC Voyagers.  

 

Držitelé voucherů Future Cruise Credit (FCC), pokud jsou zdravotnickými 

pracovníky, mohou také využít této nabídky při uplatnění voucheru 

během výše uvedeného období rezervace. Tato nabídka nelze uplatnit 

zpětně. 

 

Akce „Děkujeme zdravotnickým pracovníkům“ je určena pro: 

 

- Všechny lékaře, zdravotní sestry a všechny zaměstnance pracující 

v první linii v nemocničních zařízeních (např. nemocnice, kliniky, 

centra COVID-19), kteří byli přímo nebo nepřímo zasaženi 

nouzovou situací COVID-19 

 

- Další související práce pro služby v nemocnici (např. personál 

úklidových služeb) pouze v případě, že jsou přímo najaty 

nemocnicemi, nikoli od soukromých společností 

 



 

- Rodinní lékaři 

 

- Hasiči 

 

- Lékárníci působící během pandemie 

 

- Soukromí lékaři a zdravotníci, kteří nejsou zaměstnáni v 

nemocničních zařízeních pouze tehdy, pokud jejich specializace 

přímo souvisí s nemocemi COVID-19 (např. lékaři specializující se 

na pneumologii, virologové) 

 

- Dobrovolníci v oblasti zdravotní péče (záchranná služba, sociální 

služby), kteří nabídli svou podporu během mimořádné události 

Covid-19 

 

- Lékaři v důchodu, kteří byli povoláni zpět do služby poskytovat 

podporu během pandemie 

 

- Zaměstnanci výzkumných laboratoří pouze tehdy, pokud 

konkrétně provádějí testy na COVID-19 

 

Tato akce se nevztahuje na následující kategorie: 

 

- Soukromí lékaři / zdravotnický personál, kteří nejsou zaměstnáni v 

nemocničních zařízeních a jejichž specializace přímo nesouvisí s 

onemocněním Covid-19 (např. zubní lékaři, ortopedi, 

dermatologové atd.) 

 

-  Jakákoli jiná zaměstnání související s činností nemocnice, ale 

najatá soukromými společnostmi (jako je soukromá úklidová 

společnost, cenné papíry nebo externí dodavatelé) 

 

-  Zdravotnický personál v důchodu 

 

-  Výzkumní pracovníci pracující v laboratořích, které provádějí       

všeobecné lékařské prohlídky 

 



Aby lodní společnost potvrdila, že je klient způsobilý pro tuto akci, je 

nutné, aby při rezervaci byla zaslána na e -mail kopie oficiálního dokladu 

o službě nebo identifikační kartu společnosti /nemocnice. Stejné 

dokumenty budou také vyžadovány při nalodění. Zdravotnický 

pracovník musí být součástí rezervace, aby mohl využít této nabídky. 

Pokud jeho rezervace zahrnuje několik kajut, bude sleva uplatněna 

pouze na kajutu, ve které je zdravotnický pracovník. Stejný zdravotnický 

pracovník může využít této speciální nabídky pro několik rezervací, 

pokud je vždy součástí rezervace.   

 

*Tato nabídka neplatí pro plavby MSC World Cruises. 

 

Storno podmínky - platí standardní podmínky, pokud nejsou při 

rezervaci uděleny zvláštní podmínky. 

 
 


