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2 Parada Statków Pasa¿erskich - MSC Lirica i MSC Opera

Zarówno MSC Opera (ochrzczona
w grudniu 2004 r.), jak i jej jednostka sio-
strzana MSC Lirica stanowi¹ projektowe
rozwiniêcie statków European Stars i Eu-
ropean Vision (maj¹ taki sam kszta³t czê-
�ci podwodnej kad³uba), zbudowanych
w 2002 i 2001 r. na zamówienie greckie-
go operatora wycieczkowców Festival Cru-
ises, które po bankructwie operatora tra-
fi³y do floty MSC jako MSC Sinfonia i MSC
Armonia.

W wystroju �Opery� i �Liriki� dominu-
je jasne drewno i marmur. Wra¿enie prze-
stronno�ci wzmacniaj¹ przeszklenia �cien-
ne oraz kilka relaksuj¹cych lobby i kory-
tarzy z dodatkowymi funkcjami (np. ob-
szarami �kawiarnianymi� z wygodnymi
fotelami). Jak utrzymuje kierownictwo MSC
Cruises, na ich statkach nie znajdzie siê
�plastiku ani kiczowatego stylu�.

Zewnêtrznie MSC Lirica i MSC Opera
charakteryzuj¹ siê �pude³kowatym� wygl¹-
dem, z mocno pochylon¹ dziobnic¹, wy-
datn¹ gruszk¹ dziobow¹ i podwójn¹ lini¹
³amania pawê¿owej rufy przechodz¹cej w
tyln¹ �cianê nadbudówki.

Nuda wykluczona

O MSC Opera i MSC Lirica mówi siê -
dobra zabawa, dobre jedzenie i dobre to-
warzystwo. Recenzenci rejsów wycieczko-
wych podkre�laj¹ mi³¹ atmosferê zapew-

MSC Lirica w perspektywie.
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Na statku mo¿na siê uczyæ  jêzyka w³o-
skiego lub japoñskiego, tanga, rzemios³
rêkodzielniczych i artystycznych. Mo¿na
braæ udzia³ w grach i zabawach oraz kon-
kursach zrêczno�ciowych, intelektualnych
i artystycznych.

Krótko o technice

Obie jednostki wyposa¿ono w naj-
nowsze technologie dostêpne w okresie
przekazywania statków do eksploatacji. Na

nian¹ przez otwart¹ i ¿ywio³ow¹ za³ogê,
szczególnie przez w³oski Animation Team
(oficerów rozrywkowych). Rozrywka i or-
ganizacja czasu - w dzieñ i w nocy - jest
jedn¹ z najlepiej ocenianych stron statku
MSC Opera. Sk³ada siê na to z jednej stro-
ny profesjonalizm spektakli prezentowa-
nych w teatrze (wystêpy m.in. piosenkarzy,
muzyków, iluzjonistów, etc.). Organizacj¹
drugiego �nurtu� rozrywek na statku zajmuj¹
siê m³odzi, energiczni, zabawni, przyjaciel-
scy oficerowie  z Animation Team.

MSC Crociere Italiane to pasa¿erski,
cruisingowy oddzia³ armatora Mediter-
ranean Shipping Co., który z ponad 200
statkami jest drugim na �wiecie, pod
wzglêdem wielko�ci, w³a�cicielem i ope-
ratorem kontenerowców.

 W latach osiemdziesi¹tych, w³a�ci-
ciel MSC, Gian Luigi Aponte, zdecydo-
wa³ zdywersyfikowaæ swój ¿eglugowy
biznes i wszed³ na rynek wycieczkowy
kupuj¹c star¹ kompaniê ¿eglugow¹
z Neapolu - Flotta Lauro. Pó�niej naby³
trzy u¿ywane statki: w 1991 r. stary, ame-
rykañskiej budowy Monterrey, w 1995 -
Cunard Princess od Cunarda (we flocie
MSC znana jako Rhapsody) i wreszcie,
w 1997 r., Starship Majesty (przemiano-
wany na Melody) od Premier Cruises.
Pod koniec 2000 i 2001 r. podpisano
kontrakty ze stoczni¹ Chantiers de

Statki MSC

l�Atlantique na budowê dwóch wyciecz-
kowców o pojemno�ci brutto (GT) po
58 600 za 280 mln euro ka¿dy. MSC Liri-
ca zosta³a przekazana pod koniec marca
2003 roku. Pierwszy nowo zbudowany
na zamówienie MSC statek pasa¿erski, 12
kwietnia 2003 r. w Neapolu, ochrzci³a
aktorka Sofia Loren (na zdjêciu).
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przyk³ad system VuSat zapewniaj¹cy sze-
rokopasmowe po³¹czenie z internetem
poprzez ³¹cza satelitarne. Pasa¿erowie
mog¹ korzystaæ z internetu w swoich ka-
binach.

Dwa pêdniki azymutalne (�azipody�)
Alstom Mermaid zapewniaj¹ statkowi zna-
komit¹ manewrowo�æ, a pasa¿erom kom-
fort, dziêki zredukowanemu poziomowi
ha³asu.

Statki MSC Opera i MSC Lirica plano-
wano jako jednostki bli�niacze. Ostatecz-
nie s¹ bardzo podobne, ale nie jednako-
we. Do najwa¿niejszych modyfikacji na
MSC Opera nale¿y zwiêkszenie liczby ka-
bin z balkonami, zgodnie z zapotrzebo-
waniem rynku. Przearan¿owano tam w tym
celu dwa pok³ady kabinowe, co pozwoli-
³o na dodanie 88 kabin pasa¿erskich.

Kabiny

12-pok³adowa MSC Opera ma 172 ka-
biny z balkonami (ok. 20 proc.), co nie
nale¿y do najlepszych wyników na obec-
nym rynku podobnej wielko�ci wyciecz-
kowców. Kabiny usytuowane s¹ na po-
k³adach 8, 9 i 10 oraz na po³owie pok³adu
nr 7. Ponadto, na pok³adzie 12 umiesz-
czono apartamenty.

 Kabiny w wiêkszo�ci s¹ ma³e, ale
dobrze rozplanowane i maj¹ ³adny, do-
brej jako�ci wystrój i wyposa¿one. Na MSC
Opera wystêpuj¹: kabiny wewnêtrzne, ze-
wnêtrzne (widne), kabiny z werandami
i apartamenty, które nale¿y nazywaæ �mini-
apartamentami�. Tych ostatnich jest na stat-
ku 28, maj¹ nieco wiêksz¹ powierzchniê
i podzielone s¹ na czê�æ dzienn¹ z fotela-
mi, czê�æ sypialnian¹, przedpokój, garde-
robê i ³azienkê z wann¹.

Pomieszczenia publiczne

Statek nie ma wielkiego atrium witaj¹-
cego pasa¿erów od pierwszego ich wej-
�cia na statek. Jest za to go�cinne, obszer-
ne, dobrze o�wietlone g³ówne foyer na
pok³adzie pi¹tym.

Po statku do�æ ³atwo siê poruszaæ, dziê-
ki dobrze rozwi¹zanym pionowym ci¹gom
komunikacyjnym. Na jednostce, nie nale-
¿¹cej przecie¿ do najwiêkszych dzi� wy-
cieczkowców, ulokowano w czê�ci dzio-
bowej, na rufie i w równych odstêpach
pomiêdzy nimi, a¿ cztery klatki schodowe
z parami wind (trzema windami przy dzio-
bowej klatce schodowej). Windy obs³u-
guj¹ wszystkie pok³ady pasa¿erskie, a¿ po
pok³ad z basenami.

MSC Opera i jej kabiny

W liczbach
Apartamenty z balkonem (23,20 m2) 28
Apartamenty rodzinne (22,00 m2) 2
Kabiny zewnêtrzne z balk. (13 m2) 172
Kabiny zewnêtrzne bez balk. (13 m2) 295
Kabiny wewnêtrzne (13 m2) 359
- w tym dla niepe³nosprawnych (21 m2) 5

wszystkie kabiny wyposa¿one s¹ w:
TV Sat, mini-bar, sejf, radio

Z balkonami (28 po 23,20 m2)
klimatyzacja

podwójne ³ó¿ko
(mo¿e byæ rozdzielone na dwa oddzielne)

obszerna garderoba
³azienka z wann¹

TV, telefon
p³atny dostêp do internetu

mini-bar
sejf

Zewnêtrzne (172 z balkonem po 13 m2

i 295 bez balkonu po 13 m2)
klimatyzacja

pojedyncze ³ó¿ka
 (mog¹ byæ zestawione w jedno podwójne)

³azienka z prysznicem
TV, telefon
mini-bar

sejf
(niektóre kabiny na pok³adzie Rigoletto maj¹
widok zas³oniêty przez ³odzie ratunkowe)

Rodzinne bez balkonu (2 po 22 m2)
2 oddzielne pokoje (jeden dla dzieci)

klimatyzacja
³azienka z prysznicem

TV, telefon
mini-bar

sejf

Wewnêtrzne (359 po 13 m2, w tym 5 dla
niepe³nosprawnych, powiêkszonych do 21 m2)

pojedyncze ³ó¿ka
mog¹ byæ zestawione w jedno podwójne
(poza kabinami dla niepe³nosprawnych)

klimatyzacja
³azienka z prysznicem

TV, telefon
mini-bar

sejf

Rejon embarkacji i dysembarkacji
pasa¿erów na l¹d i do tenderów.

Klatka schodowa.

Korytarz na pok³adzie kabinowym. Piano bar w rejonie sklepów.
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 Jedn¹ z korzy�ci, jak¹ daje rezygnacja
z wielkiego atrium i dwupiêtrowych g³ów-
nych jadalni (czêsto spotykanych na wspó³-
czesnych wycieczkowcach), jest zyskanie
sporej przestrzeni dla pozosta³ych pomiesz-
czeñ publicznych na statku. Na MSC Opera
s¹ przestronne korytarze i pasa¿e, obszer-
ne salony i kawiarnie. Paradoksalnie, mimo
sporej dostêpnej przestrzeni publicznej,
w wiêkszo�ci miejsc mo¿na siê czuæ przy-

tulnie i �kameralnie�. M.in. dziêki stosun-
kowo niskim sufitom, a tak¿e rozlicznym
stolikom kawowym oraz krzes³om i fote-
lom, dziêki którym nie jest siê skazanym na
przebywanie w wiêkszych grupach, zawsze
da siê �uciec� we wzglêdn¹ prywatno�æ.

W ci¹gu dnia mo¿na siê zrelaksowaæ
m.in. na rufowym pok³adzie za dyskotek¹,
gdzie znajdziemy ciszê, koj¹cy widok mo-
rza za ruf¹ oraz mnóstwo stolików i krze-
se³ do dyspozycji. Na pok³adzie 12 znaj-
duje siê dyskoteka, która �startuje� oko³o
pó³nocy i trwa niemal do rana�

Centrum internetowe jest nowoczesne,
dobrze usytuowane i ³atwo z niego sko-
rzystaæ - wystarczy u¿yæ magnetycznej karty
- klucza do kabiny. Jednak dostêp do in-
ternetu jest drogi (jak na wiêkszo�ci stat-
ków pasa¿erskich).

Na pok³adzie 12, w pobli¿u dyskoteki
Byblos Disco znajduje siê czynna 24 go-
dziny na dobê arkada Virtual Reality z kom-
puterowymi grami video.

Zrelaksuj siê

Obszar spa (odnowy biologicznej) na-
zywa siê �The Health Center�. Specjalizuje
siê w relaksacyjnych zabiegach balijskich
wykonywanych przez masa¿ystów, fizyko-
terapeutki i kosmetyczki z Bali. Na lewej
burcie znajdziemy du¿e pomieszczenie
relaksacyjne - przeszklone, z widokiem na
morze. Sauny i ³a�nie tureckie - oddzielne
dla kobiet i mê¿czyzn, s¹ obszerne i mo¿-
na z nich korzystaæ bez op³aty. Zabiegi fi-
zykoterapeutyczne i relaksacyjne s¹ nieco
dro¿sze ni¿ przeciêtna na wiêkszo�ci stat-
ków wycieczkowych, ale mo¿na skorzy-
staæ ze zni¿ek - g³ównie w dni, w których
statek przebywa w porcie.

Na dziobie, ze wspania³ym widokiem
na morze przez szyby biegn¹ce od pod³o-
gi do sufitu, znajdziemy salkê gimna-
styczn¹ do aerobiku, z �si³owni¹�. Na po-
k³adzie basenowym - dwa baseny i dwa
baseniki jacuzzi, za� na najwy¿szym po-

Co, gdzie i w jakim celu

Wyszczególnienie

Recepcja
Biuro wycieczek

Centrum medyczne

Teatro dell'Opera

Liczba miejsc
siedz¹cych

182
-
-

713

Funkcja

recepcja I informacja
obs³uga wycieczek l¹dowych

centrum medyczne, punkt pierwszej pomocy
rozrywka (przedstawienia musicalowe, rewiowe, kabaretowe

 i teatralne), konferencje, sympozja, szkolenia

Powierzchnia
[ m2 ]
1117

-
-

1117

Pok³ad

5 Aida
5 Aida

7 Rigoletto
5 Aida

6 Otello

MSC Opera � jeden z czterech barkasów.

Kawiarenka internetowa. £a�nie parowe w obszarze Spa. Dwukondygnacyjne foyer z recepcj¹.
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Czas rozrywki

Wyszczególnienie

Discoteca Byblos
Buffalo Bill

Virtual Reality Games
Via Condotti

Beauty & Cosmetics
Duty Free Shop

Boutique Lui & Lei
Photo Gallery
Photo Shop

Montecarlo Casino

The Card Room & The Library

Liczba miejsc
siedz¹cych

218
-
-
-
-
-
-
-
-

128

26

Funkcja

dyskoteka, bar
pomieszczenia zabaw dla dzieci

gry video
sklep
sklep
sklep
butik

foto galeria
us³ugowy punkt fotograficzny, mini-lab

bar, ruletka, Blackjack, maszyny
�jednorêki bandyta�

biblioteka, pokój gier, pokój karciany

Powierzchnia
[ m2 ]
739

-
-
-
-
-
-
-
-

454

-

Pok³ad

12 La Boheme
11 Tosca

12 La Boheme
5 Aida
5 Aida
5 Aida
5 Aida

6 Otello
6 Otello

6 Otello

7 Rigoletto

k³adzie MSC Opera oferuje pole do mini-
golfa.

Dobrze zje�æ

Posi³ki, g³ównie z kuchni w³oskiej, tra-
fiaj¹ w gusta mi³o�ników diety �ródziem-
nomorskiej, mniej jednak odpowiadaj¹
np. Amerykanom czy Anglikom.

Na MSC Opera restauracje La Carvela
i L�Aprodo s¹ dwiema g³ównymi jadal-

niami z tradycyjnym �skatingiem� (okre-
�lony czas posi³ków, przyporz¹dkowanie
pasa¿erów do konkretnych miejsc przy
stolikach).

Le Vele to restauracja w stylu bufeto-
wym. Il Patio, usytuowana na zewn¹trz,
przy Le Vele, oferuje przek¹ski przez wiêk-
szo�æ dnia, m.in. pizzê i fast food.

W okolicach pó³nocy serwowany jest
prawie ka¿dej nocy �gala Buffet�. Je¿eli
nawet nie ma siê ochoty ju¿ niczego je�æ

� warto tam zajrzeæ by nacieszyæ oczy
dzie³ami kucharzy. Podczas �Magnifique
Buffet� zobaczyæ mo¿na np. �krzyw¹
wie¿ê z Pizy� wykonan¹ z szynki par-
meñskiej, wie¿ê ze wspinaj¹cych siê ho-
marów, czy model samej �Opery� wy-
konany z� ró¿nych gatunków w³oskich
serów.

Mo¿liwo�ci zamówienia posi³ków do
kabiny (zw³aszcza, je�li chodzi o wybór
potraw) s¹ skromne.

Pok³ad basenowy.

Dyskoteka Byblos
i bar przy dyskotece z widokiem

na morze za ruf¹ statku.

Biblioteka.
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Wszystko o�

Imiê statku MSC Opera
Nr IMO 9250464
Sygna³ wywo³awczy H3FV
Bandera Panama
Port macierzysty Panama
Armator, zarz¹d techniczny Mediterranean Shipping Co Srl, W³ochy
Operator MSC Crociere SpA, W³ochy
Armator zarejestrowany Lycoper Holdings Inc, Panama
Armator ostateczny (beneficient) MSC Mediterranean Shipping Co., Szwajcaria
Stocznia Chantiers de l�Atlantique - St-Nazaire, Francja (obecnie Aker Yards France)
Stoczniowy numer budowy L32
Jednostki siostrzane MSC Lirica (IMO 9246102, przekaz.

do eksploatacji 03.2003, symbol stoczniowy K32, sygna³ wywo³awczy HOPW)
Towarzystwo klasyfikacyjne Bureau Veritas
Notacja klasy I Passenger ship Service, Unrestricted navigation
Przekazanie do eksploatacji 24.05.2004 (MSC Lirica w 2003 r.)
Wodowanie 11.09.2003
Po³o¿enie stêpki 12.12.2002
Zamówienie 03.2001
D³ugo�æ ca³kowita 251,25 m
D³ugo�æ miêdzy pionami 222,25 m
Szeroko�æ maksymalna 32 m
Szeroko�æ konstrukcyjna 28,8 m
Zanurzenie 6,8 m
Wysoko�æ boczna (do pok³adu g³ównego) 12,9 m
Tona¿ pojemno�ciowy brutto 59 058
Tona¿ pojemno�ciowy netto 33 747
No�no�æ 6561 t
Elektrownia okrêtowa 4 zespo³y pr¹dotwórcze oparte na silnikach wysokoprê¿nych

�rednioobrotowych, 12-cylindrowych w uk³adzie V,
typu 12V38, produkcji Wartsila Finland Oy

o maksymalnej mocy ci¹g³ej po 7650 kW (10 401 KM) przy 600 obr./min
£¹czna moc elektrowni okrêtowej 30 600 kW (41 604 KM)
Napêd g³ówny 2 silniki elektryczne o mocy po 10 000 kW (³¹czna moc 20 000 kW)
Pêdniki 2 azymutalne �azipod� Alstom Mermaid
Prêdko�æ maksymalna 21 wêz³ów (wed³ug LR Fairplay: 21,7 w.

- maksymalna, 20,8 w. - eksploatacyjna)
Zu¿ycie paliwa 150 t / dobê
Pojemno�æ zbiorników na paliwo lekkie (diesel) 115 t
Pojemno�æ zbiorników na paliwo ciê¿kie 2480 t
Stery strumieniowe 2 na dziobie, o mocy 2350 kW
Stabilizatory tak
Za³oga 720-740 osób (wed³ug LR Fairplay - 700)
Liczba pasa¿erów (podwójne ob³o¿enie kabin) 1712 (1590 na MSC Lirica)
Liczba pasa¿erów (maksymalna) 2055 (deklarowana przez operatora) / 2200 (wg LR Fairplay)
Liczba kabin 856 (wed³ug niektórych �róde³ 878)(MSC Lirica- 790)
Liczba pok³adów dostêpnych dla pasa¿erów 9
Liczba wind w czê�ci dla pasa¿erów 9
Liczba barów i restauracji 12
Liczba basenów 2 dla doros³ych i dzieci, 2 jacuzzi
Waluta na pok³adzie euro (Morze �ródziemne, Europa P³n.), dolar (Karaiby, Ameryka P³n.)
Jêzyki na pok³adzie w³oski i angielski,

komunikaty podawane w 5 jêzykach

Statki prorodzinne

MSC Opera  i jej siostra Lirica s¹ stat-
kami, na których dobrze wypoczywa siê
ca³ymi rodzinami. Nie�le zorganizowany
jest czas dla dzieci i m³odzie¿y. Obszar prze-
znaczony dla nich to zespó³ pomieszczeñ
�Buffalo Bill�, gdzie dzieci grupuje siê
w trzech kategoriach wiekowych 3 - 8, 9 -
12 i od 13 lat wzwy¿. Na zajêcia sk³adaj¹
siê m.in. tematyczne imprezy, zabawy spor-
towe i basenowe, nauka i zabawa przy
pracach plastycznych, poszukiwanie skar-
bów, mini-dyskoteka, etc.

Towarzystwo na pok³adzie

Czasami na statkach MSC tury�ci an-
glosascy narzekaj¹, ¿e nie ze wszystkimi
cz³onkami za³ogi da siê porozumieæ po
angielsku (zw³aszcza w rejsach po Morzu
�ródziemnym i wokó³ Europy, statki s¹ �bar-
dziej angielskie�, gdy przerzucane s¹ na
Karaiby). G³ównymi jêzykami na pok³adzie
s¹ w³oski i angielski, ale komunikaty og³a-
szane s¹ na ogó³ w piêciu jêzykach.

Na Karaibach wiêkszo�æ pasa¿erów
stanowi¹ mieszkañcy Ameryki Pó³nocnej,
g³ównie Stanów Zjednoczonych, z ok. 30
procentami Europejczyków. W rejsach
europejskich nale¿y siê spodziewaæ od-
wrotnych proporcji. Czo³owe polskie biu-
ra turystyczne zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ rej-
sów wycieczkowych oferuj¹ na statkach
MSC rejsy z polskimi pilotami.

Dobra jako�æ
za cenê do przyjêcia

Wkrótce po wej�ciu obu statków do
s³u¿by, otrzyma³y one od wydawców i re-
daktorów przewodnika Berlitz Guide naj-
wy¿sze noty w�ród wycieczkowców eks-
ploatowanych na Morzu �ródziemnym. Z
drugiej jednak strony, MSC i statki tej kom-
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MSC Opera - kabina wewnêtrzna.



7Parada Statków Pasa¿erskich - MSC Lirica i MSC Opera

Restauracje, bary i salony

Wyszczególnienie

La Caravella
L�Approdo

Le Vele Cafeteria
Il Patio

Piazza di Spagna
Cyber Café
La Cabala

Aroma Coffee Bar
Sotto Vento Pub

Cotton Club
Caruso Lounge
Lo Spinnaker

Liczba miejsc
siedz¹cych

618
380
380
402
260

15 stacji roboczych
105
91
172
190
458

-

Funkcja

restauracja
restauracja

kafeteria, bar
restauracja na pok³adzie otwartym

piano bar
piano bar, internet café

bar, kawiarnia
bar, sala video / muzyczna

bar, przedstawienia, muzyka
bar, karaoke, parkiet taneczny

bar na otwartym pok³adzie - przy basenach

Powierzchnia
[ m2 ]
1065
583
780
968
902
516

245
250
394
879
2364

Pok³ad

5 Aida
6 Otello
11 Tosca
11 Tosca
5 Aida

6 Otello

6 Otello
5 Aida

6 Otello
7 Rigoletto
11 Tosca

Rekreacja i regeneracja

Wyszczególnienie

Opera Health Center
Le Terme
Solarium

Jogging Track
Shuffleboard

Minigolf

Funkcja

salon piêkno�ci / kosmetyczny, sala gimnastyczna, si³ownia
sauna, pomieszczenia relaksacyjne

solarium
�cie¿ka do biegania

pok³adowa gra zrêczno�ciowa
minigolf

Powierzchnia
[ m2 ]
943

742
-
-
-

Pok³ad

11 Tosca

Sun Deck
12 La Boheme

13 Minigolf
13 Minigolf

panii nie s¹ zaliczane do �topowego� sek-
tora rynku du¿ych i �rednich wycieczkow-
ców (jak np. Cunard czy Hapag Lloyd).

Wed³ug serwisu Holiday Check MSC
Opera mia³a na swoim koncie w maju 2008
roku ocenê ogóln¹ 4,5 kotwic (na 6 mo¿-
liwych). Najwy¿sze noty statek otrzyma³ za
ogólne wra¿enie o jednostce (wystrój, etc.)
oraz za kabiny, natomiast nieco s³abiej by³
oceniany w zakresie gastronomii, serwisu
i jako�ci wycieczek l¹dowych.
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z najatrakcyjniejszych ofert na polskim ryn-
ku, g³ównie za spraw¹ sporych obni¿ek
cen i promocji na wybrane rejsy. Gene-
ralnie ceny rejsów na statkach MSC s¹ na
przeciêtnym poziomie, co odzwierciedla
ulokowanie w³oskiego operatora na ryn-
ku pod wzglêdem standardu statków i ob-
s³ugi na nich.

Piotr B. StareñczakBar Piazza di Spagna.

Apartament z balkonem. Kino Sotto Vento Pub.
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Plany pok³adów

LA BOHEME DECK TOSCA DECKSUN DECK

MINIGOLF DECK
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RIGILETTO
DECK

OTELLO
DECK

AIDA
DECK

LA TRAVIATA DECKTURANDOT DECK NORMA DECK
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Plany kabin

kabina
wewnetrzna

kabina
wewnetrzna

kabina z balkonem

apartament
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MSC Lirica

MSC Opera.
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Komin na MSC Opera.


