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CROAZIERE DE GRUP
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EUROPA DE NORD
Statele unite

MEDITERANA
Caraibe & Hawaii

Orizonturi fără limite
Oriunde în lume, oricând vă doriți
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CROAZIERE DE GRUP

Asia SE & Japonia

De ce o croazieră?
Vizitați de la bord:
Marea Mediterană
Marea Baltică &
Islanda
Caraibe & Hawaii
SUA
Asia de Sud - Est &
Japonia

Vasele de croazieră:
cabine
facilități la bord și
experiențe

CROAZIERE DE GRUP
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DE CE O CROAZIERĂ?
Trăiți o experiență inedită, vizitați mai multe destinații,
aveți la picioare un hotel plutitor premium, vă bucurați
de răsărit și apus în fiecare zi în alt loc spectaculos.

Fie că sunteți în căutarea unei aventuri, a unei vacanțe memorabile sau doar a uneia relaxante, croaziera vă
poate oferi pe lângă cabine spațioase, servicii premium și de divertisment pentru toată familia și multiple
destinații de-a lungul călătoriei, pline de culoare și arome locale.
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O nouă destinație în fiecare zi

Cabine confortabile

Artă culinară

Indiferent de anotimp, croaziera este
oportunitatea unică de a descoperi noi culturi și
a explora mările și oceanele lumii, cu itinerarii
de la 4 zile la câteva luni, fără grija zborurilor,
disconfortul transferurilor sau a refacerii
bagajelor.

Cu un design elegant și condiții premium,
puteți opta pentru una din cele 3 tipuri de
cabină, în funcție de suprafață și vederea către
mare - interioară, exterioară sau exterioară cu
balcon. Toate cabinele beneficiază de servicii de
curățenie excelente.

Restaurantele a la carte, dar și cele de tip bufet
disponibile 20 ore/zi, vă oferă un meniu zilnic
variat și de înaltă calitate, cu rețete semnate de
bucătari de renume, din bucătăria internațională
și cea mediterană. Se pot pregăti și meniuri
personalizate pentru nevoi specifice.

CROAZIERE DE GRUP

Divertisment

Fitness

Serviciu la bord

Aveți la dispoziție o varietate de activități pentru
întreaga familie pe tot parcursul zilei, dar și
seara. Spectacole de teatru, concerte de muzică
live, ateliere de artă culinară sau degustări de
vinuri, clase de dans, artă sau gastronomie
sunt doar o parte dintre opțiunile care vă pot
face vacanța mai placută. Copiii beneficiază de
programe educaționale și activități adaptate
vârstei lor.

Dacă vă place mișcarea, pe vas aveți pe
lânga pista de alergare, piscine și teren de
basket sau tennis. Totodată, puteți beneficia
și de echipamentele din sala de fitness, clase
de aerobic, tenis, yoga sau antrenamente
personalizate.

Personalul de la bord este foarte calificat,
toți vorbesc mai multe limbi străine și sunt
permanent la dispoziția dumneavoastră pentru
a vă răspunde oricărei solicitări și a vă ajuta
să beneficiați de adevărata experiență a unei
croaziere ca-n filme.

CROAZIERE DE GRUP
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CROAZIERE DE GRUP

Marea MediteranĂ
Descoperiți frumusețea Mediteranei
de Vest și Est de la bordul vasului de
croazieră, navigând către Insulele
Baleare și Insulele Grecești.
Veți putea vizita orașe istorice
emblematice, peisaje de vis și plaje
memorabile, întorcându-vă acasă cu
amintiri minunate și dorința de a reveni.

CROAZIERE DE GRUP
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CROAZIERĂ DE GRUP:
MAREA MEDITERANĂ
Sărbători de Paște

MSC DIVINA

Itinerariu
Ziua

18.04 – 25.04.2020 | 8 zile
Genova | Marsilia | Barcelona | Ibiza |
Napoli | Livorno

Cu zbor
din București,
Cluj, Iași și
Timișoara

De la

999 € /PERS.

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 7 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cină (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seară;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seară de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
1 noapte cazare în Milano – hotel 3*, aplicabil doar pachetelor cu zbor din
Timișoara, Iași și Cluj;
bilet de avion București, Iași, Timișoara sau Cluj – Milano și retur (bagaj de
cală 20 kg inclus);
transfer aeroport – port – aeroport;
taxe portuare și taxe de aeroport.

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Data

Port

Sosire

Plecare

1

18.04.2020

Genova, Italia

-

18:00

2

19.04.2020

Marsilia, France

8:00

17:00

3

20.04.2020

Barcelona, Spania

8:00

18:00

4

21.04.2020

Ibiza, Spania

8:00

19:00

5

22.04.2020

Zi pe mare

-

-
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23.04.2020

Napoli, Italia

7:00

17:00

7

24.04.2020

Livorno, Italia

9:00

19:30

8

25.04.2020

Genova, Italia

8:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane
Avion:
18.04 - 25.04.2020

zbor din București

17.04 - 25.04.2020

zbor din Cluj / Iași

18.04 - 26.04.2020

zbor din Timișoara

France
MARSEILLE
(Provence)

GENOA
(Portofino)
LIVORNO
(Florence)
Italy

BARCELONA

servicii medicale la bord;
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord;
excursiile opționale la țărm;
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii personalizate);
băuturile alcoolice și non alcoolice servite pe navă;
internetul;
asigurarea medicală;
service charge 10 Eur/zi/persoană.

NAPLES
(Pompeii)
Spain
IBIZA
(Balearic Is.)

Mediterranean Sea

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

6

CROAZIERE DE GRUP

Cabină interioară Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

1149 €

1299 €

1379 €

1449 €

EARLY BOOKING - până la 15.12.2019

999 €

1149 €

1229 €

1299 €

Ziua 1. 18 aprilie 2020: Genova

Genova este unul dintre cele mai surprinzătoare orașe ale Italiei, bogat în artă și atracții turistice. Orașul său vechi – cel mai mare din Europa – este
un labirint complicat de străzi, unde printre magazine și restaurante, puteți întrezări palate din secolul al XVI-lea, clădiri în stil baroc și piațete.
Recomandări de vizitare? Piazza de Ferrari, Palatul Regal și Acvariul. Nu trebuie ratată Piazza San Matteo care găzduiește palatele familiei Doria, liderii
vieții politice din Genova timp de secole. Deși nu este la fel de cunoscută precum Milano sau Roma, Genova este un paradis pentru shopping, oferind
boutique-uri de lux, mall-uri și magazine de antichități.

Ziua 2. 19 aprilie 2020: Marsilia

Ajungem în Marsilia, capitala regiunii Provence și unul dintre cele mai importante noduri de tranzit și comert între civilizații: popoarele din Mediterana,
Europa de Nord Vest și istorica Galia. În fapt, acesta a fost rolul Marsiliei înca din perioada Greciei clasice (600 iH) și până în prezent, râul Ron fiind cel
mai mare culoar natural ce leagă țărmurile Mediteranei și teritoriile din Nord. Mecca turismului din Marsilia este Vechiul Port, mărginit de forturile St.
Jean și St. Nicolas, cafenele și restaurante. De aici “La Joliette”, centrul vechi, este la distanță de mers pe jos. Sau, pentru cei pasionați de universul lui
Alexandre Dumas, Chateau d’If este locul perfect pentru a petrece timpul: vizitând închisoarea Contelui de Monte Cristo.

Ziua 3. 20 aprilie 2020: Barcelona

Barcelona, capitala cosmopolită a regiunii spaniole Catalonia și un imens muzeu în aer liber pentru operele lui Gaudi. Cine nu a auzit oare despre Sagrada
Familia, Parcul Guell sau Casa Batllo? Sunt doar câteva exemple ale modernismului de secol 20 care coexistă în armonie cu cartierele medievale și ruinele
romane ale orașului de la țărmul Mediteranei. Așa cum spuneam, Barcelona nu înseamnă numai Gaudi ci și istorie medievală superb conservată în cartierul
Gotic sau bulevarde largi, pline de magazine perfecte pentru shopping și aici nu ne referim doar la cumpărături în magazine de lux ci și în Mercat de la
Boqueria (Las Ramblas), una dintre cele mai frumoase piețe ale Europei.

Ziua 4. 21 aprilie 2020: Ibiza

Locul preferat al celebrităților și petrecăreților, Ibiza ne întâmpină cu soare, apă albastră și o atmosferă incredibilă. Însă, lăsând la o parte ringul de dans,
frumoasa insulă vulcanică are de oferit peisaje și plaje fantastice și restaurante excelente. Iar orașul vechi al Ibizei – D’Alt Villa, monument inclus în
patrimoniu UNESCO este o experiență în sine, plin de alei înguste și pietruite, mărginite de case albe și terase umbrite unde poți savura o băutura rece.

Ziua 5. 22 Aprilie 2020: Zi pe mare

Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din
barurile de pe nava. Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse concursuri și lecții de dans, de gătit sau origami.
Doar să citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.

Ziua 6. 23 Aprilie 2020, Napoli

Napoli a fost întotdeauna oaia neagră a orașelor italiene, neadaptatul, un fel de Calcutta europeană. Însă, lăsând la o parte aceste carențe, Napoli are
o moștenire impresionantă evidențiată prin artă, biserici, castele și palate. În plus, Napoli este punctul de plecare spre spectaculoasa Coastă Amalfi,
declarată monument UNESCO pentru unicitatea și frumusețea peisajului natural. Sau Reggia Caserta, al cărei palat este supranumit Versaille-ul Italiei.
Sau o plimbare prin Pompeii, o adevărată incursiune în timpurile romanilor, iar, în antiteză, se poate ajunge pe Insula Capri. Insula este situată chiar la
intrarea în Golful Napoli și este vestită pentru peisajele abrupte, magazinele de lux și limoncello.

Ziua 7. 24 Aprilie 2020, Livorno

Livorno este portul de unde pornim în explorarea Toscanei. Florenta și Pisa, cu minunile lor arhitectonice ne așteaptă. Sau, mergem mai departe și putem
vizita– Cinque Terre (Cele 5 pământuri) Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore, cele cinci sate pitorești ale Rivierei Ligurice,
considerate minuni naturale și incluse în patrimoniul Unesco.

Ziua 8. 25 Aprilie 2020, Genova

Debarcare și zbor spre casă sau hotel în funcție de orașul înscrierii.

CROAZIERE DE GRUP
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CROAZIERĂ DE GRUP:
MAREA MEDITERANĂ
Sărbători de Paște

MSC Grandiosa

Itinerariu
Ziua

17 – 25 Aprilie 2020 | 9 zile
Barcelona | Marsilia | Genova | Napoli |
messina | valleta

Cu zbor
din București

De la

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vineri

17.04.2020

Sambată

18.04.2020

Luni

1249 € /PERS.

Sosire

Plecare

Barcelona, Spania

-

18:00

Marsilia, Franta

9:00

18:00

Genova, Italia

8:00

17:00

Napoli, Italia

13:00

20:00

20.04.2020

Marți

21.04.2020

Messina, Italia

8:00

18:00

Miercuri

22.04.2020

Valletta, Malta

8:00

18:00

Joi

23.04.2020

Navigare

-

-

Vineri

24.04.2020

Barcelona, Spania

9:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane

cazare 7 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cină (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seară;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet de avion: București – Barcelona – București cu bagaj de cală inclus;
o noapte cazare cu mic dejun, hotel 3* în Barcelona;
transferuri aeroport – port – hotel – aeroport;
taxe portuare și taxe de aeroport;
însoțitor de grup (pentru un grup de minim 30 persoane).

Avion
17.04 - 25.04.2020

zbor din București

GENOA
(Portofino)

France
MARSEILLE
(Provence)

Italy
NAPLES
(Pompeii)

BARCELONA

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Port

Duminică 19.04.2020

Tariful include:
•
•

Data

Spain

servicii medicale la bord;
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord;
excursiile opționale la țărm;
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii personalizate);
băuturile alcoolice și non alcoolice servite pe navă;
internetul;
asigurarea medicală;
service charge 10 Eur/zi/persoană.

Mediterranean Sea

MESSINA
(Taormina)

VALLETTA
Malta

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină
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Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

epuizat

1349 €

1449 €

1499 €

1649 €

1699 €

EARLY BOOKING - până la 15.12.2019

epuizat

1249 €

1349 €

1399 €

1549 €

1599 €

CROAZIERE DE GRUP

Ziua 1. 17 aprilie 2020: Barcelona

Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru zborul cu destinația Barcelona, capitala cosmopolită a regiunii spaniole Catalonia și un
imens muzeu în aer liber pentru operele lui Gaudi. Cine nu a auzit oare despre Sagrada Familia, Parcul Guell sau Casa Batllo? Sunt doar câteva exemple
ale modernismului de secol XX care coexistă în armonie cu cartierele medievale și ruinele romane ale orașului de la țărmul Mediteranei. Îmbarcare pe
MSC Grandiosa.

Ziua 2. 18 aprilie 2020: Marsilia

Ajungem în Marsilia, capitala regiunii Provence și unul dintre cele mai importante noduri de tranzit și comerț între civilizații: popoarele din Mediterană,
Europa de Nord Vest și istorica Galia. În fapt, acesta a fost rolul Marsiliei încă din perioada Greciei clasice (600 ÎH) și până în prezent. Mecca turismului
din Marsilia este Vechiul Port, mărginit de forturile St. Jean și St. Nicolas, cafenele și restaurante. De aici “La Joliette”, centrul vechi, este la mică
distanță de mers pe jos. Sau, pentru cei pasionați de universul lui Alexandre Dumas, Château d’If este locul perfect pentru a petrece timpul: vizitând
închisoarea Contelui de Monte Cristo.

Ziua 3. 19 aprilie 2020: Genova

De Paște suntem în Genova. Genova este unul dintre cele mai surprinzătoare orașe ale Italiei, bogat în artă și atracții turistice. Orașul său vechi – cel
mai mare din Europa – este un labirint complicat de străzi, unde printre magazine și restaurante, puteți întrezări palate din secolul al XVI-lea, clădiri în
stil baroc și piațete. Recomandări de vizitare? Piazza de Ferrari, Palatul Regal și Acvariul. Nu trebuie ratată Piazza San Matteo care găzduiește palatele
familiei Doria, liderii vieții politice din Genova timp de secole. Deși nu este la fel de cunoscută precum Milano sau Roma, Genova este un paradis pentru
shopping, oferind boutique-uri de lux, mall-uri și magazine de antichități.

Ziua 4. 20 aprilie 2020: Napoli

Napoli a fost întotdeauna ”oaia neagră” a orașelor italiene, neadaptatul, un fel de Calcutta europeană. Însă, lăsând la o parte aceste carențe, Napoli are
o moștenire impresionantă evidențiată prin artă, biserici, castele și palate. În plus, Napoli este punctul de plecare spre spectaculoasă Coasta Amalfi,
declarată monument UNESCO pentru unicitatea și frumusețea peisajului natural. Sau Reggia Caserta, al cărei palat este supranumit Versaille-ul Italiei.
Sau o plimbare prin Pompeii, o adevărată incursiune în timpurile romanilor, iar, în antiteză, se poate ajunge pe Insula Capri. Insula este situată chiar la
intrarea în Golful Napoli și este vestită pentru peisajele abrupte, magazinele de lux și limoncello.

Ziua 5. 21 aprilie 2020: Messina

Azi ajungem în cel mai nordic punct al Coastei Marii Ionice, în Sicilia: Messina. Primele impresii nu încântă, dar privind dincolo de trafic și graffiti vom
găși un oraș traversat de bulevarde largi și clădiri de început de secol. Unul dintre cele mai interesante obiective ale Messinei este Domul, o catedrală
impresionantă al cărei muzeu găzduiește Mantia de Aur. Din portul Messina, putem ajunge pe Muntele Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa sau în
frumosul oraș Taormina al cărui teatru Greco-roman bine conservat este în folosință și astăzi.

Ziua 6. 22 aprilie 2020: Valletta

Valletta, orașul fortăreața cunoscut că Citta’ Umilissima, este capitala Maltei. Orașul este un muzeu în aer liber, o experiență a Barocului și un
monument donat umanității de cavalerii Ioaniți cu 5 secole în urmă. Arhitectura orașului reflectă statutul aristocratic al cavalerilor care proveneau din
cele mai nobile familii ale Spaniei, Angliei și Franței. Valletta oferă o minunăție la fiecare pas. Catedrala Sf. Ioan, al cărei interior opulent găzduiește
capodoperă lui Caravaggio – Tăierea Capului Sf. Ioan, sau Grădinile Barrakka, unde turiști și localnici petrec timpul împreună, bucurându-se de priveliști,
istorie și natură.

Ziua 7. 23 Aprilie 2020: Zi pe mare

Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau Cirque du Soleil (în funcție de program) sau relaxare la SPA, piscine sau puteți savura un
cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă. De asemenea, unul dintre cele mai complexe Aqua Parcuri prezent pe o navă de croazieră vă invită
la adrenalină, vremea să fie bună. Fiind zi pe mare, aveți și o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse concursuri și lecții de dans, de
gătit sau origami. Citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.

Ziua 8. 24 Aprilie 2020: Barcelona

Debarcare în Barcelona. Cazare la hotel și vă puteți bucura pe îndelete de orașul lui Gaudi. Sagrada Familia, Casă Mila, Casa Batllo, Parcul Guel sunt
minunile arhitecturale născute din geniul acestuia.

Ziua 9. 25 Aprilie 2020: Barcelona
Check-out, transfer și zbor spre București.
CROAZIERE DE GRUP
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CROAZIERĂ cu zbor inclus:
MAREA MEDITERANĂ
Mykonos și Santorini

Costa MediterRanea

Itinerariu
Ziua

27.06 – 04.07.2020 | 8 zile
Bari | Santorini | Mykonos | Pireu (Atena) |
Argostoli/Kefallinia | Bari
Cu zbor
din București
și timișoara

De la

949 € /PERS.

Data

Port

Sosire

Plecare

1

27.06.2020

Bari (Italia)

-

19:00

2

28.06.2020

Cruising

-

-

3

29.06.2020

Santorini (Grecia)

8:00

20:00

4

30.06.2020

Mykonos (Grecia)

7:00

-

5

01.07.2020

Mykonos (Grecia)

-

22:00

6

02.07.2020

Piraeus/Atena (Grecia)

7:00

14:00

7

03.07.2020

Argostoli/Kefallinia (Grecia)

9:00

16:00

8

04.07.2020

Bari (Italia)

8:00

-

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 7 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales,
categorie basic;
pensiune completă cu meniuri variate de-a lungul zilei: ceai și cafea pe punte
pentru cei matinali, mic dejun, prânz, ceaiul de după-amiază, snack-uri, cina
seara de gală cu o cină specială;
meniu special conceput pentru copii;
acces la piscine, saună & Jacuzzi;
acces la teatru, lounge-uri elegante, club și bibliotecă;
sala de gimnastică dotată cu aparate de ultimă oră, antrenori pentru lecții
realizate în grup;
pista de alergat în aer liber, terenuri de sport și tenis;
programul zilnic cu evenimentele la bord și un sumar al știrilor principale.
taxe portuare și taxe de aeroport
bilet de avion București – Bari – București sau Timișoara – Bari – București
cu bagaj de cală inclus (20 kg)
transfer aeroport – hotel – aeroport.

Transfer: aeroport – port – aeroport
Avion - Wizz Air

•
•

București – Bari - București

27.06 – 04.07.2020

Timișoara – Bari – Timișoara

Italy

Tariful nu include:
•
•
•

27.06 – 04.07.2020

minibarul din cabină;
apelurile telefonice, faxurile trimise/primite, acces Internet;
utilizarea serviciilor personale, precum:
• Spa, tratamente de frumusețe;
• filme la cerere (plătite pe vizualizare);
• centru medical, etc.
• jocurile video, casino, karaoke CWonders;
• Club Restaurant (Restaurant servit de Chef cu meniuri unice);
• serviciile de spălătorie.
excursiile pe țărm;
service charge: 10 euro/ pers./zi;

BARI
CEFALONIA
(A rgostoli)

PIRAEUS/ ATHENS
MYKONOS
Greece
SANTORINI
Mediterranean Sea

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

STANDARD

1099 €

1149 €

1309 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

949 €

999 €

1159 €

Tip de cabină
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Ziua 1. 27 Iunie 2020, Bari

Zbor spre Bari și îmbarcare pe Costa Mediterranea. Privit în trecut ca un oraș port al clasei muncitoare, acum autenticul și primitorul oraș Bari este
Soarele Italiei, infuzat cu o nouă energiei și vibrație. Printre locurile distinctive ale orașului trebuie amintite orașul vechi (Bari vecchia), unde se află
Basilica di San Nicola și Catedrala San Sabino (la Cattedrale); Castelul Svevo, străzile din centru (Via Sparano, Corso Vittorio Emanuele, Piazza del
Ferrarese), clădirea centrală a Universității (L’Ateneo Universitario), plajele „Torre Quetta” și „Pane & Pomodoro” și portul vechi.

Ziua 2. 28 Iunie 2020, Zi pe mare

Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din
barurile de pe navă. Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse concursuri și lectii de dans, de gătit sau
origami. Doar să citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.

Ziua 3. 29 iunie 2020, Santorini

Insula romanticelor răsărituri și apusuri de soare. Când vă apropiați de Santorini pe apă, este greu să nu fiți uimiți de stâncile abrupte care se înalță
deasupra unei mări de turcoaz, iar faptul că navigați într-un crater imens al unui fost vulcan și în față aveți o insulă formată de o antică erupție este
dincolo de orice imaginație. Armonia dintre apa de cristal albastru și satele albe Fira și Oia ce se revarsă din vârful stâncilor spre mare este cu adevărat
excepțională.

Ziua 4 - 5. 30 iunie – 01 iulie 2020, Mykonos

Insula este foarte des comparată cu Ibiza sau Saint Tropez datorită frumuseții, atmosferei speciale și a distracțiilor. Mykonos sau Chora este principala
așezare de pe insulă și este un sat fermecător, cu case albe și nenumărate biserici și mori de vânt. Plajele din Mykonos sunt celebre ca fiind unele dintre
cele mai frumoase din lume, datorită apelor cristaline și a nisipului auriu fin. Există o mulțime de legende care vorbesc despre acest loc deosebit de
popular. Una dintre acestea susține că aici s-a desfașurat lupta dintre Zeus și Titani, iar insula a căpătat numele în cinstea lui Mykonos, nepotul zeului
Apollo.

Ziua 6. 02 Iulie 2020, Pireu (Atena)

Capitala Greciei poartă numele zeiței Atena și a fost locuită încă de acum 7000 de ani. Atunci când te gândești la Atena îți vin în minte cuvintele culturî,
democrație, filosofie, zei, legende, Acropole. Dar pe lângă latura istorică și culturală de o imensă importanță trebuie să recunoaștem și restul atracțiilor
pe care Atena le oferă: o gastronomie fabuloasă, o viață de noapte vibrantă, un climat cald mediteranean, dar și experiențe unice, care merită trăite
măcar o dată în viață. Yassou.

Ziua 7. 03 Iulie 2020, Argostoli/Kefallinia

Argostoli, este un orășel cochet și elegant, locul de unde bate inima Kefaloniei. Mica peninsulă culminează cu o colină centrală, împădurită, ca o coloană
vertebrală ce determină ca orașul să fie situat în trepte, ca un amfiteatru, cu străzi paralele și perpendiculare cu marea. Punctul zero al orașului este
considerat a fi Plateia (Piața) Vallianou mărginită pe laturi de clădiri emblematice și încadrată perfect de terase, cafenele, și restaurante. De departe
însă, simbolul de necontestat al orașului Argostoli, este podul ce traversează golful unind satul Drapano de Argostoli.

Ziua 8. 04 Iulie 2020, Bari

Debarcare, transfer și zbor spre casă sau hotel în funcție de orașul înscrierii.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
MAREA MEDITERANĂ
Coasta de Azur Și Corsica

MSC Seaview

Itinerariu

26.08 – 02.09.2020 | 8 zile
Civitavecchia | Cannes | Palma de Mallorca |
Barcelona | Ajaccio | Genova | La Spezia |

Cu zbor
din București
și cluj

De la

1199 € /PERS.

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziua

Data

Port

Sosire

Plecare

1

26.08.2020

2

27.08.2020

Civitavecchia, Italia

-

18:00

Cannes, Franta

8:30

17:30

3

28.08.2020

Palma de Mallorca, Spania

13:00

22:30

4

29.08.2020

Barcelona, Spania

7:00

18:00

5

30.08.2020

Ajaccio, Franta

12:00

19:00

6

31.08.2020

Genova, Italia

7:00

18:00

7

1.09.2020

La Spezia, Italia

7:00

19:00

8

2.09.2020

Civitavecchia, Italia

7:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane
Avion:

cazare 7 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază, cina
(bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); apă, ceai,
lapte, cafea, la restaurantul bufet (la dozator)
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi)
taxele portuare și de aeroport;
bilet de avion București – Roma – București cu bagaj de cală inclus (20 kg)
transferuri aeroport – port aeroport

26.08 – 02.09.2020

zbor din București

26.08 – 02.09.2020

zbor din Cluj

GENOA
(Portofino)
LA SPEZIA
(Cinque Terre)

France
CANNES
(Côte d’Azur)

Italy

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii
personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite în afara restaurantului bufet
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoană

AJACCIO
(Corsica)

BARCELONA
Spain
PALMA DE
MALLORCA
(Balearic Is.)

CIVITAVECCHIA
(Rome)

Mediterranean Sea

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină
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Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Bella

Fantastica

STANDARD

1349 €

1409

1509

1609

1649

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

1199 €

1259 €

1359 €

1459 €

1499 €

Ziua 1. 26 August 2020, Civitavecchia (Roma)

Zbor către Roma și transfer la Civitavecchia pentru îmbarcare pe MSC Seaview, nava lansată în vara 2018 și care poate găzdui la bordul sau
5429 pasageri. Este concepută în așa fel încât oaspeții săi să se bucure din plin de soarele Mediteranei, prin elementele speciale de design precum
Promenada 360 cu balustrade de sticlă care înconjoară întreaga navă.

Ziua 2. 27 August 2020, Cannes (Coasta de Azur)

Cândva un sat de pescari, astăzi Cannes este cel mai elegant și popular oraș de pe Riviera Franceză. Panorama de sus aproape că îți taie respirația, se
vede orașul înconjurat de marea albastră și de insulele Lerins. În portul vechi vin cele mai frumoase iahturi din lume să acosteze, mai ales în perioada
renumitului festival de film. Din Cannes se pot face excursii la Monaco, Nisa sau Eze.

Ziua 3. 28 August 2020, Palma de Mallorca

Palma este un oraș care uimește. A fost construit în secolul al XIII-lea din piatră de culoarea mierii și ne atrage cu străzi pietruite, cafenele, restaurante,
soare, plajă și apele calde ale Golfului Palma. Principalul obiectiv este catedrala “La Seu”, una dintre cele mai înalte clădiri gotice din Europa și o
priveliște imposibil de ratat pentru cei care vin de pe mare. Palau de l’Almudaina, un fost fort Islamic convertit de monarhii Mallorca în palat regal.
Regele Spaniei încă ține ceremonii aici și, în mod simbolic, încă are reședința aici.

Ziua 4. 29 August 2020, Barcelona

Barcelona, capitala cosmopolită a regiunii spaniole Catalonia și un imens muzeu în aer liber pentru operele lui Gaudi. Cine nu a auzit oare despre Sagrada Familia, Parcul Guell sau Casa Batllo? Sunt doar câteva exemple ale modernismului de secol 20 care coexistă în armonie cu cartierele medievale și
ruinele romane ale orașului de la țărmul Mediteranei. Așa cum spuneam, Barcelona nu înseamnă numai Gaudi ci și istorie medievală superb conservată
în cartierul Gotic sau bulevarde largi, pline de magazine perfecte pentru shopping. Și aici nu ne referim doar la cumpărături în magazine de lux ci și în
Mercat de la Boqueria (Las Ramblas), una dintre cele mai frumoase piețe ale Europei, unde spectacolul este unul aparte.

Ziua 5. 30 August 2020, Ajaccio

Deși Corsica este iremediabil legată de marele Napoleon care s-a născut la Ajaccio, aceasta nu înseamnă numai istorie. In Corsica poți vizita un parc de
țestoase, A Cupulatta, mai mult de 170 de exemplare sunt aici sau să petreci câteva ore la plajă bucurându-te de marea de cristal din Porticcio.

Ziua 6. 31 August 2020, Genova

Genova este unul dintre cele mai surprinzătoare orașe ale Italiei, bogat în artă și atracții turistice. Orașul său vechi – cel mai mare din Europa – este
un labirint complicat de străzi, unde printre magazine și restaurante, puteți întrezări palate din secolul al XVI-lea, clădiri în stil baroc și piațete.
Recomandări de vizitare? Piazza de Ferrari, Palatul Regal și Acvariul. Nu trebuie ratată Piazza San Matteo care găzduiește palatele familiei Doria, liderii
vieții politice din Genova timp de secole. Deși nu este la fel de cunoscută precum Milano sau Roma, Genova este un paradis pentru shopping, oferind
boutique-uri de lux, mall-uri și magazine de antichități.

Ziua 7. 01 Septembrie 2020, La Spezia

La Spezia, în sine un oraș cochet, este punct de plecare pentru a explora Cinque Terre (Cele 5 pamanturi) Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola și Riomaggiore, sunt cele cinci sate pitorești ale Rivierei Ligurice, considerate minuni naturale și incluse în patrimoniul Unesco.

Ziua 8. 02 Septembrie 2020, Cvitavecchia
Debarcare, transfer la Roma și zbor spre casă.
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Marea BalticĂ
Și Islanda
O călătorie în Europa de Nord poate
fi o experiență unică. Frumusețea și
istoria capitalelor Baltice sau fiordurile
Norvegiene văzute de pe puntea unui vas
de croazieră depășește orice așteptare.
Islanda este paradisul natural greu
de găsit în alt colț al lumii. Tărâmul
ghețarilor, al vulcanilor, al izvoarelor
termale fierbinți și râurilor înghețate
pline de somon poate fi un veritabil
cadou pentru suflet.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
Europa de nord
CAPITALE BALTICE

MSC MERAVIGLIA

Itinerariu
Ziua

12.06 – 21.06.2020 | 10 zile
Kiel | Copenhaga | Helsinki | St. Petersburg | Tallin

Cu zbor
din București,
Iași, cluj,
timișoara

De la

1399 €

/PERS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Port

•
•
•
•

Plecare

1

13/06/2020

Kiel, Germania

-

19:00

2

14/06/2020

Copenhaga, Danemarca

8:00

18:00

3

15/06/2020

Pe mare

-

-

4

16/06/2020

Helsinki, Finlanda

12:00

18:00

5

17/06/2020

St Petersburg, Rusia

7:00

21:00

6

18/06/2020

Tallin, Estonia

9:00

18:00

7

19/06/2020

Pe mare

-

-

8

20/06/2020

Kiel, Germania

7:00

-

cazare 7 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea;
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seară de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet avion cu bagaj de cală inclus, București – Hamburg și retur, Compania
Tarom;
transfer aeroport – hotel – port – hotel – aeroport;
1 noapte cazare cu mic dejun inclus în Hamburg, hotel 4*
1 noapte cazare cu mic dejun inclus în Lubeck, hotel 4*
însoțitor de grup (valabil doar la întrunirea numărului minim de 20 pasageri)
taxe portuare și taxe de aeroport.

Orar de zbor: TAROM
12.06.2020

București

14:50

 Hamburg

16:30

21.06.2020

Hamburg

12:35

 București

16:05
Finland
KOTKA
(Helsinki)
Russia
ST PETERSBURG
TALLINN
Estonia

Tariful nu include:
•
•
•
•

Sosire

Transfer: aeroport – port – aeroport
Supliment avion: 100 euro/ persoană pentru plecări din Iași, Cluj și Timișoara
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 20 persoane

Tariful include:
•
•

Data

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii
personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite în afara restaurantului bufet
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoană

Denmark
COPENHAGEN

Baltic
Sea

KIEL
(Lubeck)
Germany

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

1549 €

1609 €

1749 €

1849 €

1899 €

1949 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

1399 €

1459 €

1599 €

1699 €

1749 €

1799 €
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Ziua 1. 12 iunie 2020, Lubeck

Intâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni, zbor spre Hamburg și transfer către Lubeck, fosta capitală și regina Ligii Hanseatice. O bijuterie
istorică ce găzduiește clădiri de secol al XII-lea și priveliști de carte poștală. Cazare în Lubeck, hotel 4*.

Ziua 2. 13 iunie 2020, Kiel

Astăzi ne îndreptăm spre Kiel pentru a ne îmbarca pe MSC Meraviglia, cea mai mare navă a MSC Cruises. O minune a ospitalității italiene.

Ziua 3. 14 iunie 2020, Copenhaga

Copenhaga este, fără niciun dubiu, cea mai primitoare capitală a Europei de Nord. De la curajoșii vikingi, la castele antice și palate, la străduțe pavate,
case din lemn și o anumită sculptură a Micii Sirene, Copenhaga este o poveste modernă cu final fericit. Coloratul cartier Nyhavn cu cafenele și restaurantele sale, Palatul Amalienborg sau reședința de iarnă a regilor danezi, Gradinile Tivoli – cel mai faimos parc de distrancții din Danemarca sunt doar
câteva din minunile Copenhagăi.

Ziua 4. 15 iunie 2020, Zi pe mare

Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din
barurile de pe navă.

Ziua 5. 16 iunie 2020, Helsinki

Helsinki este cunoscut ca “Orașul Alb al Nordului” datorită numeroaselor clădiri din granit în nuanțe pale. 73% din suprafața orașului este acoperită de
apă, presărată cu insule și insulițe urbane. Piața Senatului, Catedrala și strada Mannerheim sunt opriri obligatorii pentru orice turist în Helsinki.

Ziua 6. 17 iunie 2020, Sankt Petersburg

Orașul, situat pe râul Neva, este unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii. Bogat în istorie, artă și frumos, Sankt Petersburg-ul merită vizitat cel
puțin o dată în viață. Cine nu a auzit oare de Muzeul Hermitage care găzduiește peste trei milioane de lucrări ale artiștilor italieni, francezi și olandezi
sau de Peterhof, fosta reședință de vară a lui Petru cel Mare? În Palatul Caterinei găsim cea de-a opta minune a lumii, după unele păreri, Camera de
Chihlimbar.

Ziua 7. 18 iunie 2020, Tallinn

Capitala Estoniei este pașnică pe cât plină de viață, absolut fotogenică și fermecătoare. Un oraș unde casele comercianților nobili, bisericile antice și
străduțele medievale creează o atmosferă aparte. Alegeți să vizitați Castelul Toompea, azi casă a Parlamentului, Biserica Ortodoxă Rusă a lui Alexandru
Nevsky sau Farmacia din secolul al XVlea.

Ziua 8. 19 iunie 2020, Zi pe mare

Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse concursuri și lectii de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu
atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.

Ziua 9. 20 iunie 2020, Hamburg

Azi debarcăm de pe MSC Meraviglia și ne cazăm în Hamburg. Un oraș modern caracterizat printr-o atmoferă Nordică, împresurat cu casele marilor
comercianți maritimi, zone de promenade superbe, mall-uri și cartiere cosmopolite. Cel mai verde oraș al Germaniei abia așteaptă să fie descoperit,
atmosfera este unică. Obiective precum Speicherstadt - cartierul depozitelor vechi de mai mult de 100 de ani, faimoasa biserică Sf. Mihail, Primăria,
renumitul district al felinarelor roșii – Reeperbahn, Lacul Alster situat în inima orașului sunt surse de povești nesfârșite.

Ziua 10. 21 iunie 2020, Hamburg - Bucuresti
Intâlnire cu însoțitorul de grup, transfer și zbor spre casă.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
Europa de nord
CAPITALE BALTICE

MSC SPLENDIDA

Itinerariu

06.09 – 18.09.2020 | 13 zile
Germania | Danemarca | Suedia | Finlanda | Estonia |
Rusia | Polonia

Cu zbor
din București

De la

1649 € /PERS.

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 9 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea;
un program bine planificat de activitati în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet avion cu bagaj de cala inclus, București – Hamburg și retur, Compania
Tarom;
transfer aeroport – hotel – port – hotel – aeroport;
1 noapte cazare cu mic dejun inclus în Hamburg, hotel 4*
însoțitor de grup (valabil doar la întrunirea numărului minim de 20 pasageri)
taxe portuare și taxe de aeroport.

Ziua

Data

Port

1

6/9/2020

2

7/9/2020

•
•
•
•

Plecare

Kiel, Germania

-

19:00

Copenhagen, Danemarca

8:00

18:00

3

8/9/2020

Navigare

-

-

4

9/9/2020

Visby, Suedia

7:00

17:00

5

10/9/2020

Stockholm, Suedia

9:00

16:00

6

11/9/2020

Tallin, Estonia

8:00

16:00

7

12/9/2020

St Petersburg, Rusia

8:00

23:59

8

13/09/2020

St Petersburg, Rusia

0:01

19:00

9

14/09/2020

Helsinki, Finlanda

7:00

15:00

10

15/09/2020

Gdynia, Polonia

13:00

21:00

11

16/09/2020

Navigare

-

-

12

17/09/2020

Kiel, Germania

7:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 20 persoane
Avion:
06.09.2020

București

 Hamburg

18.09.2020

Hamburg

 București

Finland
HELSINKI
STOCKHOLM

Tariful nu include:
•
•
•
•

Sosire

ST PETERSBURG
Russia

TALLINN
Estonia

VISBY
Sweden

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii
personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite în afara restaurantului bufet
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoana

Denmark

Baltic
Sea

COPENHAGEN
KIEL
(Lubeck)
Germany

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

1799 €

1849 €

1949 €

2049 €

2149 €

2249 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

1649 €

1699 €

1799 €

1899 €

1999 €

2099 €
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Ziua 1. 06 Septembrie 2020, Kiel

Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni, zbor spre Hamburg și transfer în
portul Kiel pentru a ne îmbarca pe MSC Splendida. Un exemplu splendid al ospitalității
italiene.

olandezi sau de Peterhof, fosta reședință de vară a lui Petru cel Mare? Sau că în Palatul
Caterinei găsim cea de-a opta minune a lumii, după unele păreri, Camera de Chihlimbar?
Nu putem concluziona decât că, Sankt Petersburg este definiția opulenței și un muzeu de
istorie în aer liber. Un oraș a cărui unicitate nu poate fi contestată.

Ziua 2. 07 Septembrie 2020, Copenhaga

Ziua 9. 14 Septembrie 2020, Helsinki

Copenhaga este, fără nici un dubiu, cea mai primitoare capitală a Europei de Nord. De la
curajosii vikingi, la castele antice și palate, la străduțe pavate, case din lemn și o anumită
sculptură a Micii Sirene, Copenhaga este o poveste modernă cu final fericit. Coloratul
cartier Nyhavn cu cafenele și restaurantele sale, Palatul Amalienborg sau reședința de
iarnă a regilor danezi, Grădinile Tivoli – cel mai faimos parc de distractii din Danemarca
sunt doar câteva din minunile orașului Copenhaga.

Ziua 3. 08 Septembrie 2020, Zi pe mare

Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la
SPA, piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.

Ziua 4. 09 Septembrie 2020, Visby, Suedia

Visby înseamnă trandafiri și ruine, cafenele, străduțe pietruite și atmosfera relaxantă a
nordului. Fie că escaladați zidurile cetății vechi sau vă plimbați pe străduțele orașului,
sigur veți găși ceva care să vă bucure privirea. Petreceți timp în Packhusplan, cea mai
veche piață a orașului sau urcați în Visborgs Slott, cetatea și punctul panoramic de unde
puteți zări portul sau aflați legenda tinerei care a fost zidită de vie în pereții Jungfrutornet
deoarece a trădat orașul oferind informații danezilor.

Ziua 5. 10 Septembrie 2020, Stockholm, Suedia

Putem afirma, fără nici un dubiu, că Stockholm este unul dintre cele mai frumoase orașe
ale Europei. Construit pe paisprezece insule, în locul unde apele dulci ale Lacului Malaren
le întâlnesc pe cele sărate ale Mării Baltice, Stockholm este o metropolă hi-tech cu
bulevarde largi și arhitectură elegantă. Stockholm este cunoscut pentru Gamla Stan - unul
dintre cel mai bine conservate centre vechi medievale din Europa și Muzeul Vasa – cel
mai vizitat muzeu din Scandinavia. Piesa centrală a muzeului este nava de luptă Vasa,
construită în 1628 și recuperată din apele portului Stocklom după 333 de ani.

Ziua 6. 11 Septembrie 2020, Tallin, Estonia

Capitala Estoniei este pașnică pe cât plină de viață, absolut fotogenică și fermecătoare.
Un oraș unde casele comercianților nobili, bisericile antice și străduțele medievale creează
o atmosferă aparte. Alegeți să vizitați Castelul Toompea, azi casă a Parlamentului, Biserica Ortodoxă Rusă a lui Alexandru Nevsky sau Farmacia din secolul al XVlea. Centrul vechi
din Tallinn, unul dintre cele mai bine păstrate orașe de tip Hanseatic din lume, este situat
la o scurtă distanță de hoteluri moderne, restaurante luxoase și mall-uri.

Helsinki este cunoscut ca “Orașul Alb al Nordului” datorită numeroaselor clădiri din granit
în nuanțe pale. 73% din suprafața orașului este acoperită de apă, presărată cu insule și
insulițe urbane. Piața Senatului, Catedrala și strada Mannerheim sunt opriri obligatorii
pentru orice turist în Helsinki.

Ziua 10, 15 Septembrie 2020, Gdynia, Polonia

Am ajuns în Golful Gdansk, o regiune fascinantă a Mării Baltice și Europei de Nord. În
Gdydia, de-a lungul cheiului sudic veți găsi două muzee foarte interesante: o fregată cu
trei catarge, Dar Pomorza, lansată în 1909 și folosită ca navă pentru școlirea marinei
germane și distrugătorul, Blyskawica, care a reușit să scape dintr-un atac german în
1939. Ați putea vizita și Gdansk un important oraș portuar cu o istorie bogată. Orașul
Vechi al acestuia găzduiește o macara din lemn, cea mai mare de acest tip din Europa.
Construită în 1444 macaraua a fost folosită pentru încărcarea și descărcarea navelor dar
și pentru a aranja catargele.

Ziua 11. 16 Septembrie 2020, Zi pe mare

Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse
concursuri și lecții de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție programul primit
în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.

Ziua 12. 17 Septembrie 2020, Hamburg

Azi debarcăm de pe MSC Meraviglia și ne cazăm în Hamburg. Un oraș modern caracterizat printr-o atmoferă Nordică, împresurat cu casele marilor comercianți maritimi, zone de
promenadă superbe, mall-uri și cartiere cosmopolite. Cel mai verde oraș al Germaniei abia
așteaptă să fie descoperit, atmosfera este unică. Obiective precum Speicherstadt - cartierul depozitelor vechi de mai mult de 100 de ani, faimoasa biserică Sf. Mihail, Primăria,
renumitul district al felinarelor roșii – Reeperbahn, Lacul Alster situat în inima orașului
sunt surse de povești nesfârșite.

Ziua 13. 18 Septembrie 2020, Hamburg - Bucuresti
Întalnire cu însoțitorul de grup, transfer și zbor spre casă.

Zilele 7 – 8. 12 – 13 Septembrie 2020, Sankt Petersburg,
Rusia

MSC Splendida va sta două zile în portul Sankt Petersburg. Orașul, situat pe râul Neva,
este unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii. Bogat în istorie, artă și frumos, Sankt
Petersburg-ul merită vizitat cel puțin o dată în viață. Cine nu a auzit oare de Muzeul
Hermitage care găzduiește peste trei milioane de lucrări ale artiștilor italieni, francezi și
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CROAZIERĂ DE GRUP:
Europa de nord
ISLANDA

MSC PREZIOSA

Itinerariu

24.07 – 04.08.2020 | 12 zile
Germania | Marea Britanie | Islanda

Cu zbor
din București

De la

1799 € /PERS.

•
•
•
•
•
•
•
•

Data

Port

Sosire

Plecare

Vineri

24/7/2020

Hamburg, Germania

-

22:00

Sâmbătă

25/7/2020

Navigare

-

-

Duminică

26/7/2020

Invergordon, Marea Britanie

07:00

18:00

Luni

27/7/2020

Navigare

-

-

Marți

28/7/2020

Reykjavik, Islanda

10:00

23:59

Miercuri

29/7/2020

Reykjavik, Islanda

00:01

18:00

Joi

30/7/2020

Isafjordur, Islanda

07:00

19:00

Vineri

31/7/2020

Akureyri, Islanda

07:00

18:00

Sâmbătă

1/8/2020

Navigare

-

-

Duminică

2/8/2020

Kirkwall, Marea Britanie

08:00

20:00

Luni

3/8/2020

Navigare

-

-

Marți

4/8/2020

Hamburg, Germania

06:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 20 persoane

Tariful include:
•
•

Ziua

cazare 11 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază, cina
(bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); apă, ceai,
lapte, cafea, în restaurantul bufet;
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul marii și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet de avion Otopeni – Hamburg și retur cu bagaj de cală inclus
transferuri aeroport – port – aeroport
taxele portuare și de aeroport
însoțitor de grup (pentru un grup minim de 20 persoane)

Orar de zbor: TAROM
24.07.2020

București

14:50

 Hamburg

16:30

04.08.2020

Hamburg

12:35

 București

16:05

ISAFJORDUR

Norwegian Sea

AKUREYRI
Iceland
REYKJAVIK

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii
personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite în afara restaurantului bufet
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoana

KIRKWALL
(Orkney Is.)
INVERGORDON
United
Kingdom North
Sea

HAMBURG
Germany

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

1949 €

2049 €

2199 €

2299 €

2449 €

2549 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

1799 €

1899 €

2049 €

2149 €

2299 €

2399 €
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Ziua 1. 24 iulie 2020, Hamburg, Germania

Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni, zbor spre Hamburg. Un oraș
modern caracterizat printr-o atmoferă Nordică, împresurat cu casele marilor comercinați
maritimi, zone de promenadă superbe, mall-uri și cartiere cosmopolite. Cel mai verde
oraș al Germaniei abia așteaptă să fie descoperit, atmosfera este unică. Obiective precum
Speicherstadt - cartierul depozitelor vechi de mai mult de 100 de ani, faimoasa biserică
Sf. Mihail, Primăria, renumitul district al felinarelor roșii – Reeperbahn, Lacul Alster situat
în inima orașului sunt surse de povești nesfârșite.

Ziua 2. 25 iulie 2020, Zi pe mare

Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la
SPA, piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.

Ziua 3. 26 Iulie 2020, Invergordon, Marea Britanie

soarelui în timp ce își răcorea picioarele în apa Fiordului. Fie credem legenda, fie știința
care spune că valea a fost săpată în timpul ultimei ere glaciare…

Ziua 8. 31 Iulie 2020, Akureyri, Islanda

Orașul Akureyri este reprezentativ pentru Tărâmul de Foc și Gheață și poarta către peisajele dramatice ale Islandei: cratere, lacuri vulcanice și cascade maiestuoase. Godafoss sau
Cascada Zeilor este una dintre cele mai frumoase și populare atracții ale Islandei, o cădere
de 12 m într-un canion săpat de răul Skjalfandafljot. Grădinile botanice unde puteți admira
mai mult de 7500 de plante și având majoritatea speciilor florei islandeze. Lacul Myvatn,
cel mai mare sanctuar de păsări al Europei unde întâlnim un amestec magic de vegetație
abundentă și peisaje modelate de lavă. Băile Naturale Myvatn vă oferă posibilitatea să vă
bucurați de peisaj în timp de va scufundați în ape calde, acoperiți de norii de abur care se
ridică dintr-o fisură adâncă a scoarței pământului. O experiență pentru trup și suflet.

În 1933 un ziarist cu inițiativă a adus în atenția lumii povestea unei apariții în Loch Ness.
Legenda a luat amploare și, chiar și în ziua de azi, oamenii scanează apele întunecate ale
lacului (Loch) pentru a o găsi pe Nessie, monstrul Loch Ness-ului. Legenda datează încă
din secolul al VI-lea și spune că celebrul monstru din Loch Ness trăiește într-o peșteră
așezată sub ruinele pitorescului Castel Urquhart. Bun venit în Invergordon, poartă către
Loch Ness, Highlands și zeci de castele. Printre acestea: Castelul Cawdor, încă locuit de
Conții de Cawdor și faimos pentru că o parte din acțiunea operei Macbeth de Shakespeare
se întâmplă aici; Castelul Mey, locuința reginei mamă Elizabeth din 1952 până în 1996;
Castelul Dunrobin este una dintre cele mai vechi case din Regatul Unit care a fost locuită
în mod continuu încă din 1300.

Ziua 9. 01 August 2020, Navigare

Ziua 4. 27 Iulie 2020, Zi pe mare

Ziua 11. 03 August 2020, Navigare

Zilele 5 - 6. 28 - 29 Iulie 2020, Reykjavik, Islanda

Ziua 12. 04 August 2020, Hamburg – BucureȘti.

Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse
concursuri și lecții de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție programul primit
în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant.
Islanda este tărâmul ghețarilor și vulcanilor, al câmpurilor de lavă și câmpiilor verzi, al
izvoarelor termale fierbinți și râurilor înghețate pline de somon. Un paradis natural care
găzduiește o cultură veche și complexă. Reykjavik este cel mai nordic oraș capitală al
lumii și poartă către minunile naturale ale Islandei. Laguna Albastră, un spa geotermal
exterior care are efecte miraculoase asupra pielii și Cascada de aur (Gullfoss) cel mai des
acoperită de curcubee și cu o cădere spectaculoasă de apă sunt cele mai vizitate obiective
din Islanda. Parcul Național Thingvellir, arie protejată și zonă de mare valoare istorică, geologică și culturală, include cel mai mare lac natural al Islandei și priveliști incredibile ale
riftului asociat cu Dorsala Medio-Atlantică, care marchează limita dintre plăcile tectonice
europeană și nord-americană. Pe lângă acestea, merită să petrecem timp și în capitala
Islandei, Reykjavik, un amestec fascinant de tradiție și tehnologie modernă.

Azi aveți timp să explorați nava de croazieră, să asistați la spectacole, să participați la
jocuri și să schimbați impresii “la cald” despre Islanda.

Ziua 10, 02 August 2020, Kirkwall, Marea Britanie

Kirkwall găzduiește una dintre cele mai frumoase clădiri medievale din intreaga Scoție –
Catedrala St. Magnus. Situată chiar în inima orașului, frumoasa catedrală din cărămidă
roșie a fost constuită de Viking-ul Rognvald în secolul al XII-lea și este numită de localnici
“Lumina Nordului”. Străduțe care parcă nu s-au alterat de-a lungul secolelor ne conduc
pașii către alte obiective precum Palatul Episcopului și Palatul Contelui.
Excursia noastră este aproape de sfârșit, profitați de faptul că suntem pe mare și magazinele de pe navă sunt deschise: este momentul pentru încheierea listei de cadouri. Sau
bucurați-vă de un masaj la SPA sau relaxare la Jacuzzi și piscina acoperită.
Întâlnire cu însoțitorul de grup, transfer și zbor spre casă. Încheiem călătoria noastră în
Islanda cunoscută și descrisă în nenumărate feluri: Țara de Foc și Gheață, Simfonie de
Elemente și Forță a Naturii, o Nirvana a Nordului și un Țărm al Zeilor, iar lista ar putea
continua la nesfârșit.

Ziua 7. 30 Iulie 2020, Isafjordur, Islanda

Azi ancorăm în Isafjordur, un mic oraș cu origini antice. Aici găsim cea mai veche casă
de pe teritoriul Islandei, construită în 1743. Trecutul iese în evidență și în vechiul oraș
Nedstikaupstadur, unde, pe la mijlocul secolului al XV-lea, comercianții islandezi și
norvegieni se întâlneau. Un spectacol al naturii găsim în Naustahvilft (în traducere scaunul
trolului), o depresiune de forma unei semilune încadrată de munții care înconjoară Fiordul
Isafjordur. Legenda spune că depresiunea a fost creată de un troll surprins de razele
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Caraibe și Hawaii
Lăsați-vă impresionați de apele de un
turcoaz greu de imaginat, de golfurile cu
nisip fin și de viața plină de culoare din
Caraibe.
Descoperiți farmecul palmierilor,
a florilor tropicale și ospitalitatea
veritabilă a oamenilor din Hawaii,
vizitând totodată și coasta de Vest a
SUA cu atmosfera ei aparte.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
CARAIBE

Itinerariu

MSC DIVINA
28.02-10.03.2020 | 12 zile
Miami | Curaçao | Aruba | Jamaica |
Insulele Cayman | Bahamas

Cu zbor
din București

De la

1699 € /PERS.

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Port

Sosire

Plecare

28/02/2020

Miami, United States

-

20:00

2

29/02/2020

In the sea

-

-

3

1/3/2020

In the sea

-

-

4

2/3/2020

Willemstad, Curaçao

9:00

23:59

5

3/3/2020

Willemstad, Curaçao

0:01

18:00

6

4/3/2020

Oranjestad, Aruba

8:00

18:00

7

5/3/2020

In the sea

-

-

8

6/3/2020

Ocho Rios, Jamaica

8:00

17:00

9

7/3/2020

George Town, Cayman Islands

8:00

18:00

10

8/3/2020

In the sea

-

-

11

9/3/2020

Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas

9:00

23:00

12

10/3/2020

Miami, United States

6:00

-

28.02.2020 Otopeni

 Charles de Gaulle
28.02.2020 Charles de Gaulle  Miami
 Charles de Gaulle
10.03.2020 Miami
11.03.2020 Charles de Gaulle  Otopeni

cazare 11 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cina și în anumite seri, o gustare sau bufet noaptea; apă, ceai, cafea în
restaurantul bufet;
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi).
bilet avion, București – Miami – București, companie AIR France, cu bagaj de
cală inclus 23 kg;
transfer aeroport – navă – aeroport;
însoțitor de grup român (pentru un grup minim de 30 persoane);
taxe portuare și taxe de aeroport

06:05 – 08:30
10:10 – 14:10
17:40 – 07:15
09:40 – 13:35

USA
MIAMI
(Florida)

Tariful nu include:
•
•
•
•

Data

1

Orar de zbor: AIR FRANCE

Tariful include:
•
•

Ziua

GEORGE TOWN
Cayman Islands

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii
personalizate)
internetul
asigurarea medicală
service charge 12 USD/zi/persoană
visa SUA obligatorie.

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE
Bahamas

Atlantic Ocean

OCHO RIOS
Jamaica

Caribbean Sea
ORANJESTAD
Aruba

WILLEMSTAD
Curacao

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

Bella

Fantastica

STANDARD

1799 €

1959 €

2059 €

2199 €

2359 €

2499 €

EARLY BOOKING - până la 15.11.2019

1699 €

1859 €

1959 €

2099 €

2259 €

2399 €
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Ziua 1. 28 Februarie 2020, Miami
Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni și zbor, via Paris, către
Miami. Îmbarcare pe MSC Divina.
Zilele 2 - 3. 29 Februarie - 01 Martie 2020, Navigare
Navigăm și ne relaxăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru
sau să ne bucurăm de soare și SPA, piscine sau să savurăm un cocktail delicios
într-unul din barurile de pe navă.
Zilele 4 - 5. 02 - 03 Martie 2020, Willemstad, Curaçao
Curacao înseamnă case istorice situate pe plantații întinse dar și munți, flamingo
roz și, nu în ultimul rând, plaje superbe mărginite de palmieri. Colorat și pitoresc,
așa poate fi descris Willemstad, capitala și cel mai important oraș din Curacao.
Cartierul istoric și casele coloniale, dovadă a moștenirii olandeze sunt declarate
monument Unesco și reprezintă un amestec reușit de ingrediente europene și
tropicale.
Ziua 6. 04 Martie 2020, Oranjestad, Aruba
Experimentați în întregime frumusețea naturală a Arubei printr-o vizită la Ferma
de Fluturi. O grădină tropicală, plină de creaturi colorate și diferite. O vizită în
Aruba nu ar fi suficientă fără câteva ore de relaxare pe una din plajele sale. Nisip
fin încadrat de toate nuanțele de albastru – turcoaz și cristal. Și, să nu uităm,
muzica și voia bună a locuitorilor din zona Mării Caraibilor.

aceste creaturi marine, sau una la Ferma de țestoase care găzduiește sute de
astfel de broscuțe. Sau relaxați-vă pe superba plajă Seven Mile.
Ziua 10, 08 Martie 2020, Navigare
Plajă, piscină și soare pe punțile exterioare ale MSC Divina.
Ziua 11. 09 Martie 2020, Ocean Cay MSC Marine Reserve,
Bahamas
Destinația exclusivă a MSC în Bahamas, Ocean Cay Marine Reserve. Aici puteți
petrece experiențe singulare pe o insulă caraibiană autentică, conectându-vă
cu lumea naturală, înconjurați de spiritul Insulelor Bahamas și un mediu eco
prietenos. Pe Ocean Cay puteți face plajă, snorkeling sau să vă plimbați cu
caiacul. Activitățile sunt nenumărate.
Ziua 12. 10 Martie 2020, Miami
Debarcare de la bordul MSC Divina. Miami oferă nu doar ceva ci multiple
posibilități de petrecere a timpului liber: animația oferită de Calle Ocho, energia
“cofeinizată” din Little Havana, hotelurile luxoase din Miami Beach și locațiile
istorice din Coral Gables. Pentru iubitorii de cumpărături Miami este un paradis
oferind mall-uri interminabile și boutique-urile, mici afaceri de familie, din
Coconut Grove. Transfer și zbor spre casă.

Ziua 7. 05 Martie 2020, Navigare
Zilele pe mare înseamnă o multitudine de activități cu echipa de divertisment.
Diverse concursuri și lecții de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție
programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întamplă ceva interesant.
Ziua 8. 06 Martie 2020, Ocho Rios, Jamaica
Ocho Rios se află pe coasta Nordica a Jamaicăi și este recunoscut pentru
produsele artizanale care se produc aici (ceramică, obiecte împletite, sculpturi
din lemn etc). Dunn River Falls este una dintre comorile naturale naționale
ale Jamaicăi. Cascadele care se întind pe o lungime de aprox. 200 m pot fi
“escaladate”. Luați cu dvs. pantofi pentru apă și începeti aventura. James Bond
Beach este situată la 20 minute de mers cu mașina din Ocho Rios, în orașul
Oracabessa și se presupune că a fost locul preferat al lui Ian Fleming. Aici au fost
scrise 14 din faimoasele sale thrillere “007”.
Ziua 9. 07 Martie 2020, George Town, Cayman Islands
Orașul George Town este locul unde ne putem petrece timpul navingând pe
Marea Caraibilor cu bărci de lux cu partea de jos din sticlă, face tururi în distilerii
de rom sau mergând în zona duty free pentru cumpărături etc. Alegeți între o
vizită în “orașul” pisicilor de mare, o zonă unde puteți hrăni și interacționa cu
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CROAZIERĂ DE GRUP:
CARAIBE

MSC PREZIOSA

Itinerariu
Ziua

08.03 – 22.03.2020 | 15 zile
Guadeloupe | Insulele Virgine | St. Maarten | Dominica
| St Kitts & Nevis | Antigua & Barbuda | Martinique |
Santa Lucia | Barbados | Port of Spain | Grenada | St
Vincent & The Grenadines

Cu zbor
din București

De la

2399 € /PERS.

Orar de zbor: AIR FRANCE
08.03.2020 Otopeni
08.03.2020 Orly
22.03.2020 Pointe-a-Pitre

 Charles de Gaulle 06:05 – 08:30
 Pointe-a-Pitre
11:45 – 15:25
 Orly
21:10 – 10:15 (+1 zi)

23.03.2020 Charles de Gaulle  Otopeni

18:20 – 22:10

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 14 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seara de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet avion cu bagaj de cală inclus, București – Pointe-a-Pitre și retur,
Compania Air France;
transfer aeroport – port – aeroport;
insoțitor de grup (valabil doar la întrunirea numărului minim de 30 pasageri)
taxe portuare și taxe de aeroport.

Data

Port

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite pe navă
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoană
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Plecare

1

08/03/2020

Pointe-a-Pitre, Guadeloupe

-

19:00

2

09/03/2020

Road Town, Virgin Islands, Bri

10:00

19:00

3

10/03/2020

Philipsburg, St. Maarten

08:00

19:00

4

11/03/2020

Roseau, Dominica

09:00

19:00

5

12/03/2020

Basseterre, St Kitts & Nevis

09:00

19:00

6

13/03/2020

St. John's, Antigua and Barbuda

08:00

18:00

7

14/03/2020

Fort de France, Martinique

08:00

23:00

8

15/03/2020

Pointe-a-Pitre, Guadeloupe

08:00

19:00

9

16/03/2020

Castries, Saint Lucia

09:00

18:00

10

17/03/2020

Bridgetown, Barbados

08:00

20:00

11

18/03/2020

Port of Spain

09:00

18:00

12

19/03/2020

Saint George, Grenada

09:00

18:00

13

20/03/2020

Kingstown, St Vincent & The Grenadines

09:00

18:00

14

21/03/2020

Fort de France, Martinique

08:00

23:00

15

22/03/2020

Pointe-a-Pitre, Guadeloupe

08:00

-

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane
British Virgin Islands
ROAD TOWN
St Maarten
(Tortola)
PHILIPSBURG
Antigua and Barbuda
BASSETERRE
ST JOHN’S
St Kitts & Nevis
POINTE-À-PITRE
Guadeloupe
ROSEAU
Dominica
Caribbean Sea
Saint Lucia
FORT-DE-FRANCE
CASTRIES
Martinique
Saint Vincent & The Grenadines
BRIDGETOWN
KINGSTOWN
Barbados
SAINT GEORGE
Grenada
PORT OF SPAIN
Trinidad and Tobago

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosire

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Bella

Fantastica

STANDARD

2499 €

2799 €

2899 €

EARLY BOOKING - până la 15.11.2019

2399 €

2699 €

2799 €

Ziua 1. 08 Martie 2020, Pointe a Pitre, Guadeloupe
Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni și zbor spre Pointe-a-Pitre,
destinația noastră. Pointe a Pitre, numit și New Orleans-ul Caraibelor, este cel
mai mare oraș și centrul comercial al Insulelor Guadeloupe.
Ziua 2. 09 Martie 2020, Road Town, Virgin Islands
Road Town este capitala Insulelor Virgine Britanice, un oraș micuț și pitoresc.
Locația este ideală pentru pasionații de scufundări și snorkeling, pentru
cei iubitori de petreceri la apusul soarelui și pentru cei care preferă apele
învolburate. Vizitați 1780 Lower Estate Sugar Works Museum – fabrica de
zahăr construită în 1780 de sclavi, astăzi clădirea adăpostește un muzeu. Puteți
totodată să înotați cu delfinii.
Ziua 3. 10 Martie 2020, Philipsburg, St. Maarten
Descoperită de către Cristofor Columb în 1493. St. Marteen se împarte între
două culturi distincte, cea olandeză și cea franceză. Insula St. Maarten este
cunoscută pentru Ferma de Fluturi, unde puteți păși printre fluturi exotici rari,
specii din întreaga lume, flori și cascade cu apă proaspătă. Plaja Maho, adiacentă
aeroportului Princess Juliana, este locul unde puteți vedea un avion Boeing 747400 operat de KLM trecând la o distanță mică deasupra capului.
Ziua 5. 12 Martie 2020, Basseterre, St. Kitts & Nevis
Cristofor Columb este răspunzător și pentru descoperirea Sfântul Kitts și Nevis,
în 1493. când zona era populată doar de triburile de nativi, colonizați abia în
1623 de către britanici. Ei au creat calea ferată panoramică Sf. Kitts – una dintre
puținele căi ferate rămase în Caraibe. Încă din 2003 trenurile dezvăluie turiștilor
frumusețea insulei: vegetația luxuriantă, sate, canioane, plantații de trestie de
zahăr și păduri tropicale.
Ziua 6. 13 Martie 2020, St. John’s, Antigua & Barbuda
St. John este capitala și cel mai mare oraș din Antigua și Barbuda. O mulțime de
plaje mici alcătuiesc această insulă unde se află stațiuni turistice mari și mici,
modeste, dar și luxuriante. În portul de aici se pot admira iahturile și moștenirea
culturală aparținând fostelor colonii.
Ziua 7. 14 Martie 2020, Fort de France, Martinica
“Estul întâlnește Vestul” în Martinica, locul unde suveranitatea franceză a ajutat
la stilizarea tradiției Creole într-un mod unic. Arhitectura pariziană de început de
secol XX, importanța acordată sofisticatei mode franceze și mândria patriotică
franceză se intersectează cu sunete de dans afro-Caraibiene, muzică Zouk și
arome din bucătăria creolă. Habitation Clement (la 25 km de Fort de France) este
singura plantație istorică din Martinica deschisă complet publicului.
Ziua 8. 15 Martie 2020, Pointe-a-Pitre, Guadeloupe
În Pointe a Pitre, satul de pescari Deshaies – situat pe coasta de nord vest a
insulei Basse-Terre - păstrează încă vegetația primitivă existentă și în anul 1493
când în zonă a acostat Cristofor Columb. După vegetația luxuriantă din Grădinile
Botanice Deshaies, plaja Grande Anse este locul perfect pentru a încheia o zi în
Caraibe. Nisipul auriu și palmierii de cocos creează un tablou în care contrastul
de culori îți ia răsuflarea.

Ziua 9. 16 Martie 2020, Castries, Santa Lucia
Plaje, stațiuni de vis și dealuri cu păduri întinse, alcătuiesc triunghiul atracțiilor
pe această insulă populară în rândul francezilor și al celor care vin aici să își
petreacă luna de miere. Scufundările, plimbările, kite-surfing-ul și natura sunt
propunerile insulei pentru cei ce acostează în port. Vulcanul La Soufriere – este
considerat singurul vulcan “drive in” din lume pentru că șoseaua merge până la
vulcan și chiar îl și traversează.
Ziua 10, 17 Martie 2020, Bridgetown, Barbados
Accentul britanic este ceva obișnuit pe această insulă scăldată de valurile
Oceanului Atlantic. Loc de naștere al Rihannei, Barbados-ul permite practicarea
a numeroase activități, dintre cele mai diverse. Pe lângă plajele spectaculoase,
Peștera Harrison – un magnific fenomen al naturii, care se întinde pe o distanță
de 4.8 km, este casa unor formațiuni calcaroase deosebite și poate fi o excursie
interesantă.
Ziua 11. 18 Martie 2020, Port of Spain Trinidad & Tobago
Port of Spain este capitala și principalul oraș port al Trinidad și Tobago, în Indiile
de Vest. Acesta găzduiește clădirile denumite “Cele 7 Magnifice”. Magnificele
au fost construite în perioada Victoriană. Queen’s Royal College; Reședința
Episcopului Anglican (Hayes Court); Reședința Arhiepiscopului Romano – Catolic,
Whitehall, biroul primului ministru; Mille Fleurs, fostă reședință privată, Roomor
(Casa Ambard), reședință privată; Stollmeyer’s Castle, reședință privată modelată
după Castelul Balmoral.
Ziua 12. 19 Martie 2020, Saint George, Grenada
Saint George, capitala Grenadei, este o destinație Caraibiană foarte căutată și
un oraș care s-a dezvoltat reușind totuși să-și păstreze cultura și frumusețea
naturală. Este cunoscut pentru Parcul de sculpturi subacvatice - unul dintre cele
mai populare locuri de snorkeling.
Ziua 13. 20 Martie 2020, Kingstown, St Vincent & The
Grenadines
Kingstown este capitala și un important port din zona Caraibilor. Clădiri din
secolul al 19lea în care includem Catedrala Sf. George, recunoscută pentru
vitraliile sale
Ziua 14. 21 Martie 2020, Fort de France, Martinica
Ne reîntoarcem în Fort de France, capitala Martinicăi, având cca 150.000
locuitori, și unul dintre cele mai mari orașe din această zonă a Mării Caraibilor.
sau Fortul Charlotte unde avem posibilitatea să vedem în picturi istoria
caraibienilor negri pot face parte din itinerariu. O oprire la o distileria de rom este
obligatorie.
Ziua 15. 22 Martie 2020, Pointe a Pitre, Guadeloupe
Debarcăm de pe MSC Preziosa, transfer și zbor spre casă.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
Hawaii și
Circuit pe Coasta de Vest

NORWEGIAN PRIDE OF AMERICA
01.09 – 16.09.2020 | 15 zile

HAWAII | LAS VEGAS | SAN FRANCISCO | LOS ANGELES

Cu zbor
din București

De la

5299 € /PERS.

Itinerariu
Ziua

Data

Port

Sosire

Plecare

1

5.09.2020

Honolulu

…

19:00

2

6.09.2020

Kahului (MAUI)

8:00

…

3

7.09.2020

Kahului (MAUI)

….

18:00

4

8.09.2020

Hilo

8:00

18:00

5

9.09.2020

Kona

7:00

17:30

6

10.09.2020

Nawiliwili (KAUAI)

8:00

…

7

11.09.2020

Nawiliwili (KAUAI)

…

14:00

8

11.09.2020

Navigare

14:01

…

9

12.09.2020

Honolulu

7:00

Orar de zbor: KLM
01.09.2020 Otopeni
01.09.2020 Amstedam
16.09.2020 San Francisco
17.09.2020 Amstedam

 Amstedam
 Las Vegas
 Amstedam
 Otopeni

07:00 – 08:55
12:35 – 14:15
16:30 – 11:50
13:35 – 17:20

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane

NAWILIWILI

HONOLULU
KAHULUI

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 nopți cazare în funcție de tipul de cabină ales cu pensiune completă la
bordul navei Pride of America
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră: divertisment zi și
noapte, spectacole de comedie;
utilizarea echipamentelor de fitness, teren de sport, piscine, Jacuzzi;
2 nopți cazare cu mic dejun la hotel 4* în Las Vegas
2 nopți cazare cu mic dejun la hotel 4* în Los Angeles
3 nopți cazare cu mic dejun la hotel 4* în San Francisco
bilete de avion București - Las Vegas, Los Angeles Honolulu, Honolulu – San
Francisco și San Francisco – București cu 1 bagaj de mâna și 1 bagaj de cală
incluse;
transfer aeroport – hotel – port – aeroport
taxele portuare și de aeroport

Tariful nu include:
•
•
•
•

articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
internetul
asigurarea medicală
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HILO
KONA
Kilauea Volcano

Paciﬁc Ocean

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Cabină interioară Cabină exterioară Cabină cu balcon
STANDARD

5499 €

5849 €

6149 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

5299 €

5699 €

5999 €

Ziua 1. 01 Septembrie 2020, București – Las Vegas
Întâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru zborul nostru către Las
Vegas. Cazare cu mic dejun la hotel 4* în Las Vegas.
Ziua 2. 02 Septembrie 2020, Las Vegas
Las Vegas este o oază de răsfăț în plin deșert, este hipnotic și plin de promisiuni.
Sunt doar câteva locuri în lume unde poți vedea atâtea show-uri susținute de megastaruri, spectacole Cirque du Soleil sau Las Vegas The Show. Las Vegas pulsează
cu energie 24/7. ziua puteți vizita Muzeul Liberace, găzduit de vila Thriller care
i-a aparținut lui Michael Jackson sau să vedeți personaje îndrăgite precum Harry
Potter sau Jack Sparrow expuse în Muzeul de Ceară Madame Tussauds. Seara este
momentul imersiunii în lumea fascinantă a cazinourilor. Cine nu a auzit oare de
Bellagio? Cazare Las Vegas (hotel 4*)
Ziua 3. 03 Septembrie 2020, Las Vegas – Los Angeles
Mic dejun și plecare către Los Angeles unde vom petrece 2 nopți, hotel 4*.
Ziua 4. 04 Septembrie 2020, Los Angeles
Los Angeles este orașul american în care creativitatea și dispoziția însorită sunt la
ele acasă. Casă a Hollywood-ului, acesta este orașul care încurajează gândurile fantastice fie că vorbim despre artă sau arhitectură sau preparate culinare. Bulevardul
Hollywood cu al său Walk of Fame sau Universal Studios, singurul parc tematic de
televiziune care oferă o experiență autentică vizitatorilor asupra cum se fac filmele
sau Beverly Hills, unde cei bogați și faimoși locuiesc, reprezintă doar o parte din
ceea ce înseamnă Los Angeles.
Ziua 5. 05 Septembrie 2020, Los Angeles - Hawaii
Mic dejun, transfer și zbor către Honolulu.
Ziua 6. 06 Septembrie 2020 (07 PM), Honolulu, Hawaii
Îmbarcare pe nava Pride of America, prima zi a croazierei noastre prin Hawaii.
Imensul albastru al Pacificului și uluitorii munți Koolau servesc drept decor pentru
cel mai mare oraș din Hawaii. Cazare cu pensiune completă pe nava de croazieră
Pride of America.
Ziele 7 – 8. 07 Sep. (08 AM) – 08 Sep. 2020 (06 PM), Kahului,
Maui
O frumusețe naturală în surplus a insulei și o ospitalitate veritabilă a oamenilor
au făcut ca Maui să devină foarte populară printre turiști. Explorați fascinanta
istorie a orașului Lahaina. Petreceți vremea pe o plajă superbă sau jucați golf pe
unele dintre cele mai frumoase terenuri de golf din lume. Știați că Molokini este
considerat a fi unul dintre top 10 locuri de snorkeling din lume? Sau că în aceeași
zi aveți posibilitatea să stați pe o plajă sau urca la 3000 m altitudine pe masivul
vulcanic Haleakala? Sau petrece ziua prin păduri tropicale luxuriante și de-a lungul
curgerilor de apă punctate din loc în loc de cascade ce se revarsă în piscine naturale
perfecte pentru înot? Obligatoriu este să mergeți la plajă pentru că ce ar însemna

o zi în paradis fără să petreci măcar un pic de timp pe nisipul auriu din Wailea?
Cazare cu pensiune completă pe nava Pride of America.
Ziua 8. 08 Septembrie 2020 (08 AM – 06 PM), Hilo, Hawaii
Întregul oraș Hilo este ca o seră imensă de flori tropicale spectaculoase. Clădiri
istorice, cu o arhitectură unică, așteaptă să fie vizitate. La doar 30 de mile de oraș,
Parcul Național Hawaii este casă a vulcanului încă activ, Kilauea. Hamakua este
zona care amintește cel mai mult de vechiul Hawaii, împânzită cu cascade care-ți
taie răsuflarea, văi superbe și orașe originale. Cazare cu pensiune completă pe nava
Pride of America.
Ziua 9. 09 Septembrie 2020, (07 AM – 05:30 PM) Kona, Hawaii
Kona oferă o experiență hawaiiană fundamentală. Soare, vreme caldă și ape albastru cristal ne atrag spre distracții marine. Snorkeling printr-un caleidoscop de viață
maritimă tropicală, surfing sau plimbare cu caiacul, plimbări pe plaje cu nisip negru,
observare de balene....distracțiile sunt nenumărate.
Ziele 10 – 11. 10 Sep. (08 AM) – 11 Sep. 2020 (02 PM), Nawiliwili, Kauai
Numit după copacii Wiliwili care odată mărgineau portul, Nawiliwili este poartă
către ceea ce mulți consideră a fi cea mai frumoasă insulă a Hawaii-ului. Pe “Insula
Grădină”, natura este adevăratul star, de la dramaticii munți Kokee până la pădurile
tropicale din Haena. Canionul Waimea și peisajele luxuriante care mărginesc Râul
Wailua, inclusiv Grota Ferigilor, completează imaginea paradisiacă a Kauai. Nu
ratați petrecerile, “luau” este o adevărată extravaganță culturală. “Luau” include o
cină cu delicatese tradiționale, dansuri “hula” și foc de tabără. Cazare cu pensiune
completă pe Pride of America.
Ziua 12. 12 Septembrie 2020 (07 AM), Honolulu – San Francisco
Mic dejun, debarcare, transfer către aeroportul din Honolulu și zbor către San
Francisco. Cazare în hotel de 4*, San Francisco.
Zilele 13 – 14 Septembrie 2020, San Francisco
Telecabine, Podul Golden Gate ridicându-se din ceață – bun venit în San Francisco,
în mod cert cel mai romantic și cosmopolit oraș al Statelor Unite. San Francisco are
de toate: o istorie colorată, restaurante superbe, muzee sofisticate, magazine de
renume mondial și un aer subtil de romantism. San Francisco găzduiește una dintre
structurile iconice ale lumii – Podul Golden Gate. Alcatraz, cândva închisoare pentru
gangsteri precum Al Capone, această insulă legendară a fost primul far al Coastei
de Vest, fortăreață în Războiul Civil, închisoare federală și sanctuar de păsări. În
Sonoma și Napa Valley toți iubitorii de vinuri bune, experți sau nu, sunt așteptați în
peste 400 de crame. Cazare în hotel de 4*, San Francisco.
Ziua 15. 15 Septembrie 2020, San Francisco - Bucuresti
Întâlnire cu însoțitorul de grup, transfer și zbor spre casă. Ajungem la București pe
16.09.2020.
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America
de Nord și Sud
Descoperiți coasta Atlantică a Americii
de Nord, de la frumusețea stâncoasă și
accidentată a coastei din Nova Scotia,
la energia orașului care nu doarme
niciodată - New York.
America de Sud, cea plină de culoare,
este călătoria la „capătul lumii”, cu
o diversitate amețitoare de culturi
și obiective, ce cu siguranță va fi o
experiență de neuitat.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
SUA - CANADA

MSC MERAVIGLIA

Itinerariu

28.09 – 13.10.2020 | 15 zile
Statele unite ale Americii | Canada

Cu zbor
din București

De la

28.09.2020 Viena
12.10.2020 New York
13.10.2020 Viena

Data

Port

Sosire

Plecare

1-3

29/09 – 02/10/2020

Cazare New York

-

-

Croaziera

2799 € /PERS.

Orar de zbor: Austrian Airlines
28.09.2020 Otopeni

Ziua

4

2/10/2020

New York, SUA

-

19:00

5

3/10/2020

Zi pe mare

-

-

6

4/10/2020

Bar Harbor, SUA

8:00

18:00

7

5/10/2020

Saint John, Canada

7:00

16:00

8

6/10/2020

Halifax, Canada

10:00

18:00

9

7/10/2020

Sydney, Canada

10:00

18:00

10

8/10/2020

Zi pe mare

-

-

 Viena
 New York

06:40 – 07:20

11

9/10/2020

Portland, SUA

7:00

19:00

10:40 – 14:15

12

10/10/2020

Boston, SUA

7:00

19:00

 Viena
 Otopeni

17:35 – 08:20

13

11/10/2020

Zi pe mare

-

-

10:00 – 12:40

14

12/10/2020

New York, SUA

9:00

-

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 10 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază,
cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); în
restaurantul bufet: apă, ceai, lapte, cafea
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seară de gală cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi);
bilet avion cu bagaj de cală inclus, București – New York și retur;
transfer aeroport – hotel - port – hotel - aeroport;
3 nopți cazare cu mic dejun inclus în New York
însoțitor de grup (valabil doar la întrunirea numărului minim de 20 pasageri)
taxe portuare și taxe de aeroport.

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 20 persoane

Canada
SYDNEY
ST JOHN
HALIFAX
BAR HARBOR

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite pe navă
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoană

PORTLAND
BOSTON
Atlantic Ocean

NEW YORK
USA

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină
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Cabină interioară

Cabină exterioară

Cabină cu balcon

Bella

Fantastica

Fantastica

Fantastica

STANDARD

2949 €

3009 €

3249 €

3509 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

2799 €

2859 €

3099 €

3359 €

Ziua 1. 28 Septembrie 2020, Bucuresti
Intâlnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru îmbarcare pe zborul
nostru spre New York.
Zilele 2 - 4. 29 Septembrie – 01 Octombrie 2020, New York,
SUA
Pentru a ne bucura din plin de New York, vom fi cazați 3 nopți (hotel 3*) în
cartierul Manhattan. New York este un epicentru al artei, o unitate de măsură
pentru arhitectura, capitala shopping-ului, trendsetter și lista ar putea continua
la nesfâșit. Un oraș cu o vibrație aparte, plin de viață. Cu ce să începem? Statuia
Libertății – simbolul democrației, Empire State Building – clădirea de 102 etaje
în stil Art Deco, Parcul Central – o oază de verdeață înconjurată de zgârie nori,
Podul Brooklyn – unul dintre cele mai vechi și fotografiate poduri din SUA, Times
Square plină de reclame luminoase care crează o explozie de culoare sau Gara
Centrală – construită în 1913. o clădire somptuoasă din perioada când călătoria
cu trenul era un lux, toate sunt obligatorii pentru o vizită în orașul care nu doarme
niciodată.
Ziua 5. 02 Octombrie 2020, New York, SUA
Imbarcare pe MSC Meraviglia, prima zi a croazierei noastre. MSC Meravigla este
o combinație sofisticată de tehnologie de ultimă oră, dragoste de mare, design
somptuos, confortabil și practic, având ca rezultat o navă de croazieră care își va
uimi pasagerii.După formalitățile de îmbarcare veți mai avea timp la dispoziție
pentru a vizita New York-ul. Dacă vreți să vedeți cum arată nava spațială
Enterprise, faceți un tur în zona dedicată nasa din muzeul Intrepid, găzduit de
portavionul militar cu același nume.
Ziua 6. 03 Octombrie 2020, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau Cirque du
Soleil (în funcție de program) sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să savuram
un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.
Ziua 7. 04 Octombrie 2020, Bar Harbor, SUA
Bar Harbour este o încântare de oraș. Locul preferat al milionarilor și miliardarilor
americani precum J.P Morgan și Rockefellers, care și-au făcut case de vacanță
aici ne așteaptă cu o natură minunată. Un parc natural ușor accesibil – Acadia
National Park, case din lemn albe sau colorate, așa cum vedem în filmele
americane și plimbări cu barca pentru a urmări balenele în mediul lor natural.
Ziua 8. 05 Octombrie 2020, Saint John, Canada
Saint John este cunoscut pentru Cascadele Reversibile, o serie de vârtejuri pe
care le face râul St. John la vărsarea în Golful Fundy. Insă pe timpul fluxului, unul
dintre cele mai mari din lume, se produce un fenomen unic – acesta este atât de
puternic încât schimbă direcția apelor râului.

Ziua 9. 06 Octombrie 2020, Halifax, Canada
În voiajul său din Southampton spre New York, RMS Titanic a lovit un iceberg și,
în mai puțin de 3 ore, nava care se presupunea a fi imposibil de scufundat a ajuns
în adâncurile Atlanticului. Povestea Titanicului, unul dintre cele mai mari dezastre
ale secolului al XX-lea, continuă să captiveze interesul și emoțiile oamenilor chiar
și în ziua de azi. Halifax a jucat un rol cheie în recuperarea supraviețuitorilor și a
celor neînsuflețiți. Muzeul Maritim al Atlanticului, localizat pe promenada orașului
Halifax, găzduiește o colecție permanentă de obiecte de pe Titanic.
Ziua 10, 07 Octombrie 2020, Sydney, Canada
Micuț dar plin de caracter, Sydney este orașul în care locuitorii și-au transformat
casele în muzee. O experiență frumoasă să vedem cum locuiau, în secolul al XVIIIlea, reverendul Crossit și familia sa. Sau să vizităm camera Victoriană din casa
Jost, un comerciant bogat din Cape Breton.
Ziua 11. 08 Octombrie 2020, Zi pe mare
Azi putem să ne bucurăm de unul dintre cele mai complexe Aqua Parcuri găsite
pe o navă de croazieră, vremea să fie bună.
Ziua 12. 09 Octombrie 2020, Portland, SUA
Orașul păstrează mare parte din arhitectura de secol 19 și savoarea și caracterul
comerțului așezării pescărești din 1632. Străzi pietruite, un cartier dedicat
artelor și un port plin de activitatate. Una dintre experiențele specifice Portlandului este excursia cu barca în Casco Bay pentru a vedea cum se pescuiesc și se
selectează homarii. La fel, vă recomadăm o vizită la Conacul Victoria, renumit
pentru arhitectua și interioarele originale și considerate a fi una dintre cele mai
importante case istorice de secol 19. la nivel național.
Ziua 13. 10 Octombrie 2020, Boston, SUA
Fie că doriți să îl explorați pe apă sau pe uscat, orașul Boston are multe de oferit.
Boston ocupă un loc cheie în istoria Independenței Americane și aici puteți urma
“Calea Libertății” care include obiective cheie precum Capitoliul Massachusetts,
libraria Old Corner sau locul masacrului din Boston. Un oraș modern, o capitală
culturală și un muzeu în aer liber al istoriei americane.
Ziua 14. 11 Octombrie 2020, Zi pe mare
Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment.
Diverse concursuri și lectii de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție
programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întamplă ceva interesant.
Ziua 15. 12 Octombrie 2020, New York
Debarcare, transfer și zbor spre casă. Ajungem la București pe 13.10.2020.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
America de Sud

HOLLAND WESTERDAM

Ziua 1. 12 Noiembrie 2020, Bucuresti – Buenos Aires
Întâlnire cu insoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru zborul nostru către Buenos
Aires.

12.11 – 29.11.2020 | 17 zile
Fiordurile Chiliene | Capul Horn | Țara de Foc |
Strâmtoarea Magellan | Aleea Ghețarilor

Cu zbor
din București

De la

3899 € /PERS.

Avion:
12.11.2020
29.11.2020

București

 Buenos Aires

Santiago de Chile
București

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 20 persoane
Bonus: Excursie în Valparaiso și Vina del Mar
Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 14 nopți la bordul navei de croazieră în functie de tipul de cabină ales
pensiune completă la bordul navei, ceai, cafea și apă servite pe parcusul
meselor principale;
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră
cazare 1 noapte cu mic dejun la hotel 4* în Santiago de Chile
excursie Valparaiso – Vina del Mar
taxe portuare și de aeroport
însoțitor de grup român (pentru un grup minim de 20 persoane)

Zilele 2 - 3. 13 - 14 Noiembrie 2020, Buenos Aires, Argentina
Îmbarcare pe Ms Westerdam. Capitala Argentinei oferă vizitatorilor săi o mulțime de
atracții și bijuterii arhitecturale și continuă să fascineze cu energia sa haotică. Nu ratați
o dupa amiază exclusivistă la un spectacol de tango sau turul panoramic al orasului
care începe din San Telmo și La Boca continuând spre Plaza De Mayo pentru a vizita
Casa Rosada (Cladirea Guvernului), încheind pe Boulevard 9 de Julio unde se află Colon
Theatre. Plecarea navei din port: 6 PM
Ziua 4. 15 Noiembrie 2020, Montevideo, Uruguay
Capitala Uruguaiului este un oraș cu o atmosferă cosmopolită. Centrul orașului cu
zgârie norii săi este un tezaur de clădiri Art Deco. Odată ajunși aici nu uitați să vizitați
și Ciudad Vieja (Orașul Vechi) cu clădirile sale coloniale meticulos restaurate, Punta del
Este și Colonia del Sacramento (patrimoniu Unesco construit la 1680 de portughezi)
aflate la aproximativ 2 ore de Montevideo.
Zilele 5 – 6. 16 – 17 noiembrie 2020, Navigare
Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități, diverse concursuri și lecții. Doar
să citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva
interesant.

SAN ANTONIO
(Santiago)

BUENOS AIRES
MONTEVIDEO

PUERTO MONTT

PUNTA ARENAS
Paciﬁc Ocean

USHUAIA

STANLEY
(Falkland Is / Malvinas)

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
internetul
asigurarea medicală
taxa pentru servicii la bord: $14.50/ pers/zi pentru pasagerii non suite și
$16.00/zi/ pers. pentru oaspeții suitelor.
excursii la țărm, cheltuieli la bord, băuturile servite pe navă
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TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară

Cabină cu balcon

STANDARD

4049 €

4849 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

3899 €

4699 €

Ziua 6. 18 Noiembrie 2020, Falkland, Insulele Malvine
Stanley, capitala cea mai sudică a lumii este situată în Arhipelagul Falkland,
format din două insule principale Est și Vest Falkland. Stanley este mândru de
patrimoniul său britanic, insulele fiind revendicate pentru prima oară de englezi
la 1765. În primii ani ai colonizării, acestea au fost folosite ca bază pentru navele
de vânătoare a balenelor. Astăzi în acest teritoriu, pescuitul și turismul sunt
baza economiei. Este o oportunitate exclusivă de a vedea pinguinii regali, pe cei
imperiali și alte specii interesante.
Ziua 7. 19 Noiembrie 2020, Strâmtoarea Magellan
Înainte de Canalul Panama, era strâmtoarea Magellan. Strâmtoarea ce unește
Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific taie vârful Continentului Sud American de
Insula Țara de Foc. Aceasta a fost singura opțiune pentru transportul maritim
între cele două oceane până la construirea Canalului Panama în 1914.
Ziua 8. 20 Noiembrie 2020, Punta Arenas
Fiordurile Chiliene
„Capătul lumii”este o noțiune care a incântat dintotdeauna călătorii și i-a
chemat către ținuturile australe ale globului. Punta Arenas, cel mai sudic oraș
al Patagoniei și capitala regiunii chiliene Magallanes și Antartica, este scăldat
de apele reci ale Strâmtorii Magellan. Foarte mulți călători trec grăbiți prin
Punta Arenas, tratându-l ca pe un popas în drumul lor spre peisajele incredibil
de frumoase din Torres del Paine National Park și alte atracții în Patagonia.
Puteți vizita Isla Magdalena un habitat nealterat cu pinguini, cormorani și multe
alte păsări sau să vă plimbați cu caiacul prin Strâmtoarea Magellan sau pur și
simplu să vizitați orașul și să poposiți în Plaza de Armas cunoscut pentru Clădirile
Guvernului, grădinile bine întreținute și memorialul lui Ferdinand Magellan.
Canalul Cockburn. Linia de coastă de aici este bogată în fiorduri și ghețari.
Fiordul Pia este deosebit de frumos cu zeci de cascade și o mare plină de bucăți
imense de gheață.
Canalul Beagle. Traversând canalul Beagle, care poartă numele vasului care l-a
purtat pe Charles Darwin în expediția sa - HMS Beagle, veți descoperi o regiune
sălbatică și îndepărtată, ce pare nepertubată. În aceste fiorduri chiliene, gheața
și-a croit drum printre munți, formând un peisaj unic și de-a dreptul spectaculos.
Aleea Ghețarilor. Cea mai uimitoare întindere a Canalului Beagle, este Aleea
Ghețarilor, de-a lungul țărmului nordic al canalului. Cei mai mulți dintre ghețari
au fost numiți după țările din Europa - Olanda, Italia, Germania, Spania și Franța
- de exploratorii secolului al XIX-lea. Sunetul extraordinar al gheții albastre ce
se rostogoleste în apă se combină cu sunetele balenelor cu cocoașă sau cele ale
coloniilor de foci și pinguini.
Ziua 9. 21 Noiembrie 2020, Ushuaia, Argentina
Ushuaia este capitala regiunii Tierra del Fuego un veritabil caleidoscop de
ghețari, munti, păduri și lacuri. Nimic nu poate egala poziția la antipozi, unde
drumurile lumii se sfârșesc și unde începe, într-un fel o noua lume...Antarctica.
Peisajele superbe pot fi contemplate mergând în excursii la Parcul Național Tierra
del Fuego, Canalul Beagle, Lacul Escondido sau cu trenul până la...Capătul Lumii.

Ziua 10, 22 Noiembrie 2020, Navigare Capul Horn
Capul Horn, cel mai sudic punct al Americii de Sud, face parte din Arhipelagul
Țării de Foc. De asemenea, insula se află în partea de nord a Strâmtorii Drake
și a fost numită după orașul Hoorn din Olanda. Capul Horn marchează locul în
care Oceanul Pacific întalneste Oceanul Atlantic și linia dintre America de Sud
și Antarctica. Lânga Capul Horn se află două faruri, unul dintre ele fiind cel mai
sudic far, ca situare, din lume.
Ziua 11. 23 Noiembrie 2020, Navigare Canalul Sarmiento
Băstinașii Kawesqar au locuit în această regiune pentru mai mult de 6.000 de
ani, dar canalul a fost numit după numele exploratorului spaniol Pedro Sarmiento
de Gamboa, care a navigat în zona între 1579 și 1580.
Ziua 12. 24 Noiembrie 2020, Navigare Fiordurile Chiliene
Partea de sud a coastei Chiliene are un mare număr de fiorduri și canale, acestea
fiind singurele porti de acces către această regiune a Patagoniei. Cu cât mergi
mai spre sud cu atât canalele devin mai înguste și dramatismul lor crește.
Ziua 13. 25 Noiembrie 2020, Puerto Montt, Chile
Puerto Montt, capitala regiunii Los Lagos, este adesea numit poarta de acces
spre lacurile glaciare și parcurile naționale din Chile. Portul este, lăcașul unei
așezări germane vechi de peste 100 de ani, precum și a comunităților indigene
Mapuche. O plimbare în jurul Puerto Varas cu vedere spre Lacul Llanquihue, unul
dintre cele mai mari lacuri din Chile, sau o masă copioasă în satul de pescari
Angelmo sunt activitățile preferate de turiștii care ajung în Puerto Montt.
Ziua 14. 26 Noiembrie 2020, Zi pe mare
Cu busola orientată către nord și cu imagini și experiențe de neuitat în suflet,
avem o nouă interpretare a Fiordurilor, Țării de Foc și a Patagoniei.
Ziua 15. 27 Noiembrie 2020, San Antonio – Valparaiso, Chile
Debarcare și excursie inclusă în Valparaiso și Vina del Mar. Pitorescul oraș
Valparaiso este locul unde priveliștile amețitoare se combină cu cartiere pline de
culoare și străzile pline de farmec din Piața Sotomayor și port. Traversăm coasta
și ajungem în “orașul grădină”, Vina del Mar ce captivează prin arhitectura sa,
străzi și palate. Vom vizita plajele, promenada și emblematicul ceas din flori.
Transfer în Santiago de Chile și cazare la hotel 4* în Santiago de Chile.
Zilele 16 - 17. 28 – 29 Noiembrie 2020, Santiago de Chile Bucuresti
Surprinzător, cosmopolit, plin de energe și sofisticat, Santiago este o oprire
obligatorie pentru oricine ajunge în Chile. Un oraș unde fiecare cartier are
savoarea sa unică și excentricitate din belșug nu are cum să nu te captiveze.
Sufletul și piața principală a capitalei statului Chile este Plaza de Armas. Piața,
folosită în trecut pentru coride, găzduiește imresionanta Catedrală Metropolitană,
construită în stil neoclasic și baroc, între 1748 și 1800. Transfer și zbor spre
casă.
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Asia de Sud - Est
și Japonia
Dacă vă doriți o călătorie în care cultura
și tradițiile antice ale Asiei se îmbină
perfect cu peisaje feerice și orașe
futuriste, atunci nu ezitați să încercați o
croazieră în Asia de Sud-Est.
De la impresionanta insulă-țară-oraș
Singapore, la frumusețea insulelor
din Thailanda, până la ultra-moderna
și tehnologizata Japonia, cu siguranță
vă veți întoarce acasă cu povești
impresionante.
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CROAZIERĂ DE GRUP:
Asia
Crăciun și Revelion

Costa Mediterranea

Itinerariu

24.12.2020 – 10.01.2021 | 17 zile
Singapore | Thailanda | Malaezia

Cu zbor
din București

De la

2399 € /PERS.

Avion:
24.12.2020 București
09.01.2021

Singapore

Ziua

Data

Port

Sosire

Plecare

1

26-12

2

27-12

Singapore (Singapore)

-

20:00

Zi pe mare

-

-

3

28-12

Koh Samui (Thailanda)

8:00

18:00

4

29-12

Laem Chabang (Thailanda)

7:00

-

5

30-12

Laem Chabang (Thailanda)

-

18:00

6

31-12

Sihanoukville (Cambodia)

9:00

18:00

7

01-01

Cruising

-

-

8

02-01

Singapore (Singapore)

9:00

20:00

9

03-01

Cruising

-

-

10

04-01

Langkawi (Malaezia)

8:00

19:00

11

05-01

Phuket (Thailanda)

7:00

-

12

06-01

Phuket (Thailanda)

-

18:00

13

07-01

Penang (Malaezia)

8:00

18:00

14

08-01

Klang (Malaezia)

8:00

18:00

15

09-01

Singapore (Singapore)

9:00

-

 Singapore
 București

LAEM CHABANG

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 25 persoane

KOH SAMUI

Tariful include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare 14 nopți la bordul navei de croazieră în functie de tipul de cabină ales
Pensiune completă la bordul navei, ceai, cafea și apă (la dozator) în
restaurantul bufet;
Un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara
Participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră
Cazare 1 noapte cu mic dejun la hotel 4* în Singapore
Transfer aeroport – hotel – port - aeroport
Taxe portuare și de aeroport
Însoțitor de grup român (pentru un grup minim de 25 persoane)
Bilet de avion București - Singapore - București, cu bagaj de mână și bagaj
de cală, incluse.

SIHANOUKVILLE

PHUKET
LANGKAWI

PENANG

SINGAPORE
PORT KLANG / KUALA LUMPUR

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•

Excursii la țărm
Servicii medicale la bord
Articolele puse la vanzare în magazinele de la bord
Internetul
Asigurarea medicală
Taxa pentru servicii la bord: 10 euro/ pers/zi
Cheltuieli la bord, băuturile servite pe navă.
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TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară Cabină exterioară Cabină cu balcon

STANDARD

2599 €

2999 €

3199 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

2399 €

2799 €

2999 €

Ziua 1. 24 Decembrie 2020, Bucuresti - Singapore
Întâlnire cu insoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru zborul nostru către
Singapore
Ziua 2. 25 Decembrie 2020, Singapore – CRăCIUN FERICIT.
Impresionanta insulă-țară-oraș te va uimi din primele clipe în care vei păși pe
teritoriul său, începând cu aeroportul Changi, unul dintre cele mai mari din lume, o
adevărată atracție turistică în sine. Cazare cu mic dejun la hotel 4* în Singapore.
Ziua 3. 26 Decembrie 2020, Singapore
Mic dejun, transfer și îmbarcare pe Costa Mediterranea, prima zi a croazierei noastre în Asia. Asia înseamnă pace, spiritualitate, bucuria vieții și, nu în ultimul rand,
aventură. Singapore, Thailanda, Malaezia ne întâmpină cu zâmbete prietenoase, o
cultură fascinantă, ape turcoaz și mult soare. Plecarea navei din port: 8PM
Ziua 4. 27 Decembrie 2020, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne
relaxăm la piscine. Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de
divertisment. Doar să citiți cu atenție programul primit în cabină.
Ziua 5. 28 Decembrie 2020, Koh Samui Thailanda
Insula Koh Samui a fost binecuvântată cu o abundență de resurse naturale, plaje cu
nisip alb, recife de corali care atrag anual milioane de turiști de pretutindeni. Plajele
principale de pe insulă sunt Chaweng și Lamai. Cei mai curajoși pot face scufundări,
fauna și plantele subacvatice sunt cu adevărat deosebite.
Zilele 6 - 7. 29 – 30 Decembrie 2020, Laem Chabang, Thailanda
Laem Chabang este cel mai mare port al țării iar frumusețea plajelor și viața de
noapte or să vă uimească. De aici puteți merge în numeroase excursii în Bangkok:
capitala țării care este unul dintre cele mai importante orașe. Cele mai importante
obiective turistice din oraș sunt: Grand Palace, Templul lui Buddha – Wat Pho, Templul lui Buddha de Smarald, Wat Arun – Templul Zorilor, Templul lui Buddha de Aur
– Wat Traimit, Muntele de Aur – Wat Saket, Templul Suthat, Palatul Vimanmek.
Ziua 8. 31 Decembrie 2020, Sihanoukville, Cambodgia –
LA MULțI ANI.
Situat în partea de est a Golfului Thailandei, Sihanoukville este renumit pentru plajele și cazinourile sale. A fost fondat în 1964 și este mult mai urban și modern decât
alte orașe cambodgiene. O excursie la Phnom Penh pentru a vizita Palatul Regal
sau la satul Kampot cu peisaje compuse din câmpuri de orez și arhitectura colonială
clasică franceză. Seara petrecem noul an în restaurantul a la carte.
Ziua 9. 01 Ianuarie 2021, Zi pe mare
Începem noul an relaxându-ne pe Costa Mediterranea și bucurându-ne de căldura
Asiei.

Ziua 10, 02 Ianuarie 2021 (09AM – 8PM), Singapore
Marina Bay, cea mai importantă și cunoscută zonă din Singapre, locul preferat pentru turiști dar și locuitori, găzduiește una din clădirile iconice ale orașului – hotelul
Marina Bay Sands. În aceeasi zonă găsim Gardens by the Bay – grădini imense cu
sere, plante și frumusețe naturală oriunde ne-am arunca privirea.
Ziua 11. 03 Ianuarie 2021, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.
Ziua 12. 04 Ianuarie 2021, Langkawi, Malaezia
Langkawi este un arhipelag de 99 insule din Marea Andaman și au statutul de
Geoparc Mondial fiind pe lista UNESCO. Peisaje uimitoare, carsturi, peșteri și fosile
rezultate dintr-o moștenire geologică de peste 500 milioane de ani.
Zilele 13 - 14. 05 - 06 Ianuarie 2021, Phuket, Thailanda
Insula Phuket este una dintre cele mai mari insule ale Thailandei, dar și una dintre
cele mai frumoase, numită adesea „Perla Sudului” cu plaje cu nisip alb, golfuri
linistite și păduri tropicale. Cele mai importante atracții turistice sunt bineînțeles
plajele Patong, Karon, Kata etc. Wat Chalong este cel mai vizitat templu budhist din
Phuket, datează de 150 ani și găzduiește 36 de buddha de aur.
Ziua 15. 07 Ianuarie 2020, Penang, Malaezia
Deși este cel mai mic stat din Malaezia, Insula Penang este una dintre cele mai
vibrante și cosmopolite destinații din Asia. Insula este bogată în plaje pline de
palmieri, sate pescărești, junglă muntoasă, faună sălbatică și livezi cu arbori de
nucșoară. Penang a servit de mult timp ca punct de legătură între marile regate ale
Asiei și a fost un important centru de desfacere pentru piețele Europei și Orientului
Mijlociu. Pentru a descrie perfect orașul Penang combinați trei culturi distincte și
antice: chineză, indiană și britanică cu cea indigenă.
Ziua 16. 08 Ianuarie 2020, Klang, Malaezia
Klang, numit și Kelang, este un oraș cu o lungă istorie în comerț și rezultat dintr-un
amestec vibrant al celor trei mari grupuri etnice ale Malaeziei - malaezienii, chinezii
și indienii. Faceți un pas înapoi în timp vizitând centrul Klang. Purtat de istorie și
tradiție, acest oraș fermecător păstrează nenumărate amintiri ale trecutului său
distinct, de la clădiri istorice, temple hinduse, moschei și galerii regale, până la
arhitectura colonială a cartierelor comerciale și a piețelor colorate ale„Marii Indii”.
Nu ratati o excursie la Kuala Lumpur sau o vizită la Pesterile Batu, sunt o bogație
de culoare.
Ziua 17. 09 Ianuarie 2020, Singapore - Bucuresti
Debarcare, transfer și zbor spre casă.
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Costa Mediterranea

Itinerariu

08.01.2021 – 23.01.2021 | 16 zile
Singapore | Thailanda | Malaezia

Cu zbor
din București

De la

1799 € /PERS.

Avion:
08.01.2021

București

23.01.2021

Singapore

Ziua

Data

Port

1

09-01

2

10-01

•
•
•
•
•

20:00

-

-

11-01

Koh Samui (Thailanda)

8:00

18:00

Laem Chabang (Thailand)

7:00

-

5

13-01

Laem Chabang (Thailand)

-

18:00

6

14-01

Sihanoukville (Cambodgia)

9:00

18:00

7

15-01

Zi pe mare

-

-

8

16-01

Singapore (Singapore)

9:00

20:00

9

17-01

Zi pe mare

-

-

10

18-01

Langkawi (Malaezia)

8:00

19:00

11

19-01

Phuket (Thailanda)

7:00

-

12

20-01

Phuket (Thailanda)

-

18:00

13

21-01

Penang (Malaezia)

8:00

18:00

14

22-01

Klang (Malaezia)

8:00

18:00

15

23-01

Singapore (Singapore)

9:00

-

 Singapore
 București

LAEM CHABANG

Excursii la țărm
Servicii medicale la bord
Articolele puse la vanzare în magazinele de la bord
Internetul
Asigurarea medicală
Taxa pentru servicii la bord: 10 euro/ pers/zi
Cheltuieli la bord, băuturile servite pe navă.

SIHANOUKVILLE

KOH SAMUI

Cazare 14 nopți la bordul navei de croazieră în functie de tipul de cabină ales
Pensiune completă la bordul navei, ceai, cafea și apă (la dozator) în
restaurantul bufet;
Un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o
mare varietate de oferte de divertisment seara
Participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră
Transfer aeroport – hotel – port - aeroport
Taxe portuare și de aeroport
Însoțitor de grup român (pentru un grup minim de 25 persoane)
Bilet de avion București - Singapore - București, cu bagaj de mână și bagaj
de cală, incluse.
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-

Zi pe mare

12-01

PHUKET
LANGKAWI

PENANG

SINGAPORE
PORT KLANG / KUALA LUMPUR

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•

Singapore (Singapore)

3

Tariful include:

•

Plecare

4

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 25 persoane

•
•

Sosire

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină

Cabină interioară Cabină exterioară Cabină cu balcon

STANDARD

1999 €

2399 €

3599 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

1799 €

2199 €

2399 €

Ziua 1. 08 Ianuarie 2021, Bucuresti - Singapore
Întâlnire cu insoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru zborul nostru către
Singapore
Ziua 2. 09 Ianuarie 2021, Singapore
Impresionanta insulă-țară-oraș te va uimi din primele clipe în care vei păși pe
teritoriul său, începând cu aeroportul Changi, unul dintre cele mai mari din lume,
o adevărată atracție turistică în sine. Fie că e vorba de o clădire futuristă, un parc
deosebit sau un monument, Singapore te va surprinde la orice pas. îmbarcare pe
Costa Mediterranea, prima zi a croazierei noastre în Asia. Plecarea navei din port:
8PM
Ziua 3. 10 Ianuarie 2021, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.
Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Doar
să citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întamplă ceva
interesant.

Ziua 8. 15 Ianuarie 2021, Zi pe mare
Astăzi ne relaxăm pe Costa Mediterranea bucurându-ne de căldura Asiei.
Ziua 9. 16 Ianuarie 2021, Singapore
Marina Bay, cea mai importantă și cunoscută zonă din Singapre, locul preferat pentru turiști dar și locuitori, găzduiește una din clădirile iconice ale orașului – hotelul
Marina Bay Sands. În aceeasi zonă găsim Gardens by the Bay – grădini imense cu
sere, plante și frumusețe naturală oriunde ne-am arunca privirea.
Ziua 10. 17 Ianuarie 2021, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la piscine sau să savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.
Ziua 11. 18 Ianuarie 2021, Langkawi, Malaezia
Langkawi este un arhipelag de 99 insule din Marea Andaman și au statutul de
Geoparc Mondial fiind pe lista UNESCO. Peisaje uimitoare, carsturi, peșteri și fosile
rezultate dintr-o moștenire geologică de peste 500 milioane de ani, insula conține
formațiuni unice care ne uimesc și pun imaginația la încercare.

Ziua 4. 11 Ianuarie 2021, Koh Samui Thailanda
Insula Koh Samui a fost binecuvântată cu o abundență de resurse naturale, plaje cu
nisip alb, recife de corali care atrag anual milioane de turiști de pretutindeni. Plajele
principale de pe insulă sunt Chaweng și Lamai, zone care impresionează printr-un
farmec aparte. Cei mai curajoși pot face scufundări, lumea din adâncuri este de o
complexitate uriașă, iar fauna și plantele subacvatice sunt cu adevărat deosebite.

Zilele 12 - 13. 19 - 20 Ianuarie 2021, Phuket, Thailanda
Insula Phuket este una dintre cele mai mari insule ale Thailandei, dar și una dintre
cele mai frumoase, numită adesea „Perla Sudului”cu plaje cu nisip alb, golfuri
linistite și păduri tropicale. Cele mai importante atracții turistice de aici sunt plajele
Patong, Karon, Kata etc. Wat Chalong este cel mai vizitat templu budhist din
Phuket, datează de 150 ani și găzduiește 36 de buddha de aur.

Zilele 5 - 6. 12 – 13 Ianuarie 2021, Laem Chabang, Thailanda
Laem Chabang este cel mai mare port al țării iar frumusețea plajelor și viața de
noapte or să vă uimească. De aici puteți merge în numeroase excursii în Bangkok:
capitala țării care este unul dintre cele mai importante orașe, nu doar din punct de
vedere cultural, economic și administrativ ci și turistic. În Bangkok veți descoperi
atât un oraș modern, cât și unul tradițional, în care cele două influențe se îmbină
perfect. Cele mai importante obiective turistice din oraș sunt: Grand Palace,
Templul lui Buddha înclinat – Wat Pho, Templul lui Buddha de Smarald, Wat Arun
– Templul Zorilor, Templul lui Buddha de Aur – Wat Traimit, Muntele de Aur – Wat
Saket, Templul Suthat, Palatul Vimanmek.

Ziua 14. 21 Ianuarie 2020, Penang, Malaezia
Deși este cel mai mic stat din Malaezia, Insula Penang este una dintre cele mai
vibrante și cosmopolite destinații din Asia. Insula este bogată în plaje pline de
palmieri, sate pescărești, junglă muntoasă, faună sălbatică și livezi cu arbori de
nucșoară. Pentru a descrie perfect orașul Penang combinați trei culturi distincte și
antice: chineză, indiană și britanică cu cea indigenă.

Ziua 7. 14 Ianuarie 2021, Sihanoukville, Cambodgia
Situat în partea de est a Golfului Thailandei, Sihanoukville este renumit pentru
plajele și cazinourile sale. A fost fondat în 1964 și este mult mai urban și modern
decât alte orașe cambodgiene. Este recomandată o excursie la Phnom Penh pentru
a vizita Palatul Regal sau la satul Kampot cu ale sale peisaje compuse din câmpuri
de orez și arhitectura clasică franceză colonială.

Ziua 15. 22 Ianuarie 2020, Klang, Malaezia
Klang, numit și Kelang, este un oraș cu o lungă istorie în comerț și rezultat dintr-un
amestec vibrant al celor trei mari grupuri etnice ale Malaeziei - malaezienii, chinezii
și indienii. Faceți un pas înapoi în timp vizitând centrul Klang. Purtat de istorie
și tradiție, acest oraș păstrează amintiri ale trecutului său, de la clădiri istorice,
temple hinduse, moschei și galerii regale, până la arhitectura colonială a cartierelor
comerciale și a piețelor colorate ale„Marii Indii”. Nu ratați o excursie la Kuala
Lumpur sau o vizită la Pesterile Batu, sunt o bogație de culoare.
Ziua 16. 23 Ianuarie 2020, Singapore - București
Debarcare, transfer și zbor spre casă.

CROAZIERE DE GRUP 41

CROAZIERĂ DE GRUP:
Asia
JAPONIA

MSC BELLISSIMA

Itinerariu
Ziua

15.10 - 27.10.2020 | 12 zile
Tokyo | Wakayama | Hiroshima | Matsuyama | Gangjeong /
Insula Jeju | Yokkaichi

Cu zbor
din București

De la

2599 € /PERS.

Data

Port

Sosire

Plecare

1

17/10/2020

Tokyo, Japonia

-

17:00

2

18/10/2020

Wakayama, Japonia

14:00

23:59

3

19/10/2020

Wakayama, Japonia

0:01

15:00

4

20/10/2020

Hiroshima, Japonia

9:00

23:59

5

21/10/2020

Hiroshima, Japonia

0:01

2:00

6

21/10/2020

Matsuyama, Japonia

7:00

19:00

7

22/10/2020

Zi pe Mare

-

-

8

23/10/2020

Gangjeong/ Insula Jeju, Coreea de Sud

7:00

19:00

9

24/10/2020

Zi pe Mare

-

-

10

25/10/2020

Yokkaichi, Japonia

8:00

17:00

11

26/10/2020

Yokohama, Japonia

7:00

-

Avion:
Tariful include:

15.10.2020

București

•
•

27.10.2020

Tokyo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cazare 9 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales;
toate mesele la bordul navei: micul dejun, prânzul, ceaiul de după amiază, cină
(bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru prânz și cină); apă, ceai,
lapte, cafea (la dozator, doar în restaurantul bufet)
un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul marii și o
mare varietate de oferte de divertisment seara;
petrecerea de bun venit oferită de căpitan; seară de gala cu o cină specială;
utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness;
participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră (piscine, jacuzzi).
bilet avion cu bagaj de cală inclus, București - Tokyo și retur;
1 noapte cazare la hotel 3* în Tokyo
transfer aeroport – port – aeroport;
însoțitor de grup (valabil doar la întrunirea numărului minim de 30 pasageri)
taxe portuare și taxe de aeroport

Tariful nu include:
•
•
•
•
•
•
•
•

servicii medicale la bord
articolele puse la vânzare în magazinele de la bord
excursiile opționale la țărm
accesul la centrul de înfrumusețare și Spa (tratamente și servicii personalizate)
băuturile alcoolice și non alcoolice servite pe navă
internetul
asigurarea medicală
service charge 10 Eur/zi/persoană

 Tokyo
 București

Transfer: aeroport – port – aeroport
Însoțitor (limba română) pentru grup de minim 30 persoane

Japan

WAKAYAMA
Korea
HIROSHIMA YOKKAICHI

TOKYO
YOKOHAMA

GANGJEONG
MATSUYAMA

Pacic Ocean

TARIFE ÎN EURO/PERSOANĂ/LOC ÎN CABINĂ - Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Tip de cabină
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Cabină interioară Cabină exterioară Cabină cu balcon
Fantastica

Fantastica

Fantastica

STANDARD

2799 €

3099 €

3399 €

EARLY BOOKING - până la 15.01.2020

2599 €

2899 €

3199 €

Ziua 1. 15 Octombrie 2020, Bucuresti
Întalnire cu însoțitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru îmbarcare pe zborul
nostru spre Tokyo.
Ziua 2. 16 Octombrie 2020, Tokyo - Japonia
Ajungem în Tokyo și ne cazăm la un hotel de 3* din metropola Japoneză. Tokyo
este o combinație incredibilă de elemente tradiționale și pasiune pentru nou.
Orașul în sine este o încantare pentru vizitatori, este organic, se schimbă
constant. Shinjuku este polul vieții de noapte cu baruri pentru karaoke, cluburi
de jazz și pub-uri. Piata Tsukiji oferă o experiență culinară japoneză autentică,
Harajuku este locul perfect pentru iubitorii de shopping iar Altarul Meiji-jingu
pare la o lume distanță de orașul propriu zis. Meiji-jingu este un loc de cult și un
memorial dedicat impăratului Meiji dar și scenă pentru festivaluri tradiționale
și ritualuri. Templul budist Senso-ji a fost casa spirituală pentru stramoșii și
locuitorii din Tokyo pentru mai bine de 1000 de ani.
Ziua 3. 17 Octombrie 2020, Tokyo Japonia
Check-out hotel și transfer în port. Îmbarcare pe MSC Bellissima, prima zi a
croazierei noastre.
Zilele 4 - 5. 18 – 19 Octombrie 2020, Wakayama, Japonia
Prefectura Wakayama este descrisă ca “inima spirituală a Japoniei”, o regiune
mai puțin cunoscută însă încărcată de cultură și istorie și de un șarm unic, cu o
natură ce se schimbă dramatic de la munți stâncoși la plaje imaculate. Cascada
Nachi, cu căderea cea mai inaltă din Japonia și considerată intruchiparea unei
zeități Shinto sau Kumano Kodo, unul dintre cele două locuri de pelerinaj din
Patrimoniul Unesco la nivel mondial contribuie la caracterul spiritual al zonei.
Orasul Wakayama găzduiește încă moșteniri din epoca feudală a Japoniei.
Castelul, care domină orasul, a fost construit în 1585 sub comanda lui Toyotomi
Hideyoshi și a fost baza clanului Tokugawa, familia al cărei nume este legat de
reunificarea Japoniei. Pe lânga artefacte și valoarea istorică, vizitatorii castelului
se pot relaxa și savura o ceașcă de ceai verde tradițional japonez.
Zilele 6 - 7. 20 - 21 Octombrie 2020, Hiroshima, Japonia
În 6 august 1945. istoria mondială a fost irevocabil marcată de bomba atomică
lansată la Hiroshima. Numele de cod al bombei “Little Boy” (Băiețelul) este în
antiteză cu distrugerea provocată, detonarea acesteia a lăsat jumatate de oraș
în ruină și în flăcări. Astăzi, Hiroshima nu este doar un monument reprezentativ
pentru distrugerea ce poate fi provocată de om dar și voința aceluiași spirit
uman de a depăși tragediile. În inima orașului veți descoperi Parcul Memorialul
Păcii și Domul Bombei Atomice. Castelul Hiroshima, Grădinile Shukkeien, Parcul
Kikko și Podul Kintai sunt alte obiective care ar trebui să fie pe lista noastră. O
zonă frumoasă și mult mai serenă descoperim în apropiata insulă Miyajima, unul
din top trei locuri pitorești ale Japoniei. Insula găzduiește Altarul Itsukushima
considerat a fi o comoară națională.

Ziua 7. 21 Octombrie 2020, Matsuyama, Japonia
Matsuyama este un colț de liniște unde te poți relaxa în apele vindecătoare
ale izvoarelor termale, să-ți satisfaci poftele dulci cu prajituri japoneze și să
descoperi bogata tradiție literară a regiunii. Cel mai mare oraș al Insulei Shikiku,
Matsuyama s-a dezvoltat în jurul cetății sale de secol 17. Mărginită de arbori de
cireș, fortăreața este un muzeu de arme și armuri, caligrafie și artă. O vizită la
Dogo Onsen trebuie inclusă, aici găsim cele mai vechi izvoare termale amenajate
din Japonia. Ar fi indicată și o gustare în care să degustați faimoasele tarte
Matsuyama și “botchan dango” (gogoși din orez în pasta de fasole roșie).
Ziua 8. 22 Octombrie 2020, Zi pe mare
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau Cirque du
Soleil (în funcție de program) sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să savurăm
un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă.
Ziua 9. 23 Octombrie 2020, Gangjeong/ Insula Jeju, Coreea de
Sud
Insula Jeju, numită și Insula Zeilor, este un loc popular de vacanță pentru coreeni
și japonezi. Mixtura de rocă vulnică și climatul temperat, fac Insula Jeju similară
cu Insulele Hawaii. Vizitatorii Jeju se pot cățăra pe Halla-san, cel mai înalt vârf
din Coreea de Sud sau bucura de plaje cu nisip superbe. Însă, cea mai interesantă
caracteristică a insulei este labirintul de tunele și peșteri formate de lava
vulcanică.
Ziua 10, 24 Octombrie 2020, Zi pe mare
Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment.
Diverse concursuri și lecții de dans, de gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție
programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se intamplă ceva interesant.
Ziua 11. 25 Octombrie 2020, Yokkaichi, Japonia
Yokkaichi este poarta maritimă a orasului Nagoya. Cu o istorie îndelungată și
plină de onoare, orașul Nagoya ne întâmpină cu un castel de la 1612. cu altare
sacre și cu străzi pe care odată au pășit samurai. În același oraș vom găsi și
modernul – zgârie nori, parcuri tematice și zone comerciale, fațete ale unui oraș
de secol 21. Pentru cei pasionați de spiritualitate, Altarul Ise este situat într-o
pădure seculară și înconjurat de lacuri și iazuri, un complex Shinto unic, vechi de
peste 2000 de ani și care este compus din mai mult de 100 de altare individuale.
Ziua 12. 26 Octombrie 2020, Yokohama, Japonia
Debarcare, transfer și zbor spre casă. Ajungem la Bucuresti pe 27.10.2020.
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Cu noi În jurul lumii
Într-o vacanȚĂ confortabilĂ,
aventuroasĂ, luxoasĂ

MSC GRANDIOSA
MSC Grandiosa, inaugurată în noiembrie 2019. este cea mai nouă navă MSC și o
expresie a eleganței italiene. Designul interior a fost studiat în fiecare detaliu, de la
scările cu cristale Swarovski la promenada interioară, perfectă pentru o plimbare de
seară, o cină “în oraș” sau shopping. Pe lângă acestea, MSC anunță cu mândrie faptul
că Grandiosa este gazdă a douăzeci și șase dintre lucrările orignale ale marelui pictor
impresionist Edgar Degas. Nu rămâne decât să faceți o oprire la L’Atelier Bistrot.

MSC MERAVIGLIA
MSC Meravigla este o combinație sofisticată de tehnologie de ultima oră, dragoste de
mare, design somptuos, confortabil și practic, având ca rezultat o navă de croazieră
uimitoare. De exemplu, întregul plafon al promenadei interioare va fi acoperit cu un
ecran LED gigant, un cer digital capabil să transmită priveliști, evenimente, răsărituri și
apusuri de soare. Iar Carousel Lounge a fost creat pentru ca Cirque du Soleil să pună în
scenă spectacolele Sonor și Viaggio, create în exclusivitate pentru MSC Meraviglia.

MSC BELLISSIMA
BELLISSIMA, a fost lansată în martie 2019 și este prima din noua generație de nave
MSC, dotată cu tehnologii inovatoare precum MSC for Me și asistentul personal digital
Zoe. MSC for Me interconectează oaspeții, echipajul și nava, tehnologie creată pentru
a vă bucura și mai mult timpul petrecut la bord. ZOE este ultima interfață interactivă a
MSC for Me, se regăsește în fiecare cabină și îi puteți pune sute de întrebări legate de
viața la bord, îți poate face rezervări la restaurant și excursii, verifică plățile și multe altele.

MSC SEAVIEW
MSC Seaview s-a lansat în 2018, poate găzdui la bordul său 5429 pasageri și este
concepută în așa fel încât oaspeții săi să se bucure din plin de soarele Mediteranei, prin
elementele speciale de design precum Promenada 360 grade cu balustrade de sticlă
care înconjoară întreaga navă. Această zonă este locul unde vă puteți plimba în aer liber,
mânca și bea al fresco de la o varietate de baruri și restaurante sau cumpăra în buticuri,
în timp ce va bucurați de mare cât poate cuprinde ochiul.

MSC DIVINA
MSC Divina, readuce eleganța și opulentă navelor de pasageri ale epocii de aur într-o
nouă viziune. O interpretare spațioasă, ultramodernă ce te învăluie în confort și o varietate
de facilități sportive și de relaxare. Lăsați-vă privirea să se bucure de anvergura și stilul
oferite: teatrul gen Broadway, opulența MSC Aurea Spa și exclusivistul MSC Yacht Club.
Descoperiți Royal Suite-ul Sophia Loren. Oaspeții apartamentului 16007. se pot bucura
de glamourul și stilul unui apartament proiectat pentru și cu ajutorul Sophiei Loren.
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MSC SPLENDIDA
MSC Splendida oferă oaspeților săi un paradis feeric, norocoșii pasageri putându-se
bucura de ‘un voiaj’ minunat și nu de o simplă ‘călătorie’. Veți iubi muzica live din
multitudinea de baruri și lounge-uri, specialitățile oferite în restaurantele și divertismentul
de la bord. După o zi plină de vizite, încercați MSC Aurea Spa și lăsați-va cuprinși de magia
masajelor balineze sau tratamentelor subacvatice holistice – procedee moștenite din
vremea romanilor, saune, băi turcești, solare, spații pentru relaxare.

MSC PREZIOSA
Pasagerii care pășesc la bordul MSC Preziosa vor fi încântați de design-ul clasic, elegant
și atenția la detaliu. O scară cu cristale Swarovski, o piazza italiană din piatră și o piscină
a infinitului sunt doar câteva dintre motivele pentru care MSC Preziosa este considerată
o operă de artă. Baruri cu muzică live, magazine, galerii foto și de artă, centru SPA, teatru
și cinema 4D sunt alte facilități pe care MSC Preziosa le pune la dispoziție pasagerilor săi.
Decoperiți-le la propriul pas pe măsură ce navigați mările și oceanele lumii.

COSTA MEDITERRANEA
Costa Mediterranea este o navă inspirată din poveștile civilizațiilor care au trăit pe
țărmurile Marii Mediterane, inclusiv farmecul Egiptului și mitologia Greacă și, în mod
special, de frumusețea Italiei. Mobilă în stil baroc și renascentist îmbracă interioarele,
arta care a făcut Italia cunoscută în întreaga lume este reprodusă pe pereți, iar cele
douăsprezece punți exterioare sunt dedicate personajelor din legende și istorie și locul
perfect pentru a aprecia căldura soarelui și magia stelelor.

MS WESTERDAM
Recent renovată, nava Westerdam oferă acum oaspeților săi facilități precum baruri,
locuri de divertisment, restaurante și apartamente complet modernizate. La bord,
bucurați-vă de divertismentul live cu Music Walk ™, inclusiv Lincoln Center Stage,
BB King’s Blues Club și Billboard Onboard. Descoperiți-vă aptitudinile culinare la
un spectacol de gătit sau la un atelier cu America’s Test Kitchen și îmbogățiți-vă
experiența de călătorie în noul centru de explorare de pe navă.

PRIDE OF AMERICA
Aloha. Bine ați venit la bordul Pride of America, singura navă de croazieră din flota
Norwegian Cruise Line care navighează în itinerarii dus-întors din Honolulu tot timpul
anului. În timp ce călătoriți dintr-o insulă în alta, descoperiți cultura Hawaiană prin
ochii “ambasadorilor” nativi de la bordul navei noastre. Bucurați-vă de Hawaii cu stil,
având la dispoziție cabine spațioase, 15 restaurante, 12 baruri și lounge-uri, piscine și
divertisment de talie mondială.
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cabină Interioară

cabină exterioarĂ

cabină cu balcon

Cabinele interioare sunt cele mai economice variante
de pe o navă de croazieră, perfecte pentru cei care
petrec majoritatea timpului în porturi sau în celelalte
spații de pe navă. Sunt mai mici ca dimensiuni, însă
sunt confortabile și cu un design ingenios care face ca
lipsa luminii naturale să devină neînsemnată.

Cabinele exterioare sunt cele care vă oferă
posibilitatea să urmăriți peisajul mereu schimbător
al mării și să vă bucurați de lumina naturală, acestea
având hublou. Sunt varianta intermediară, între
cabinele interioare și cele cu balcon.

Cabinele cu balcon sunt alegerea perfectă pentru cei
care preferă să se bucure de peisaje și briza mării la
orice oră din zi sau noapte, din liniștea și intimitatea
propriului balcon. Sunt spațioase, sunt luminoase, sunt
chic, sunt exact ce v-ați putea dori.

Grad de ocupare: 1 - 4
Facilități: Pat matrimonial/ twin, șifonier, aer
condiționat, baie cu duș, TV, minibar, telefon, uscător
de păr, cosmetice hoteliere (săpun, șampon, gel duș).

Grad de ocupare: 1 - 4
Facilități: Pat matrimonial/ twin, șifonier, aer
condiționat, baie cu duș, TV, minibar, telefon, uscător
de păr, cosmetice hoteliere (săpun, șampon, gel duș).

Grad de ocupare: 1 - 4
Facilități: Balcon, pat matrimonial/ twin, șifonier, aer
condiționat, baie cu duș, TV, minibar, telefon, uscător
de păr, cosmetice hoteliere (săpun, șampon, gel duș).

Notă: Imaginile cabinelor sunt reprezentative, dimensiunile și amenajarea variază în cadrul fiecărui tip de cabină. Unele cabine de tip bella pot avea vederea obturată. Suprafața cabinelor variază în cadrul categoriei,
incluzând atât cabine standard cât și cabine pentru persoane cu dizabilități care au o suprafață mai mare.
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MSC - BELLA EXPERIENCE
Cazare:
• Cabine interioare, exterioare și exterioare cu
balcon
• Cabine elegante având toate dotările standard
pentru o croazieră MSC
Servicii de masă:
• Acces la restaurantul bufet, 20 ore/zi (meniu-uri
în orice moment al zilei)
Sport și activități:
• Teatru
• Facilități pentru sporturi în aer liber (pistă de
alergat, basket), piscine, sală de fitness
• Activități de divertisment și animație pentru copii
(cluburi pentru copii și infanți)
Servicii:
• Personal calificat poliglot
Alte facilități:
• Obținerea de puncte MSC Club

MSC - fantastica EXPERIENCE
Fantastica include toate facilitățile Bella
precum și:
Cazare:
• 24 ore room service – livrare gratuită
• Mic dejun în cabină (livrarea și micul dejun sunt
gratuite)

COSTA - Basic Experience
• Orientat spre preț, cel mai mic în cadrul
categoriei;
• Cabine garantate, fără posibilitatea de a alege nr.
de cabină, restaurantul și seria pentru cină.

Sport și activități:
• 50% discount la cursurile de fitness (ex. Yoga) și
instructor personal (în funcție de disponibilitate)
Activități recreaționale pentru copii:
• jocuri cu scopul de a învăța limbi străine și lecții de
gătit Master Chef (în funcție de disponibilitate)
Flexibilitate:
• Posibilitatea de a alege cele mai bune cabine
disponibile
• Prioritate în alegerea dinner seating-ului.

Notă: Aceste categorii definesc servicii/ facilități asociate cabinei și nu au legatură cu amenajarea sau spațiul acesteia. Cabinele sunt standard, conform descrierilor de mai sus.
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facilități
pe navele de croazieră

Facilități

MSC
GRANDIOSA

MSC BELLISSIMA/
MSC MERAVIGLIA

MSC
SEAVIEW

MSC DIVINA/
MSC PREZIOSA/
MSC SPLENDIDA

Pasageri

6334

5680

5249

4363

2680

1964

2186

Recepție















Restaurant a la carte













Restaurant bufet















Restaurant cu specific













Baruri















Sală de teatru















Cinema 4D









Lounge Cirque du Soleil





SPA















Cazinou













Zonă de shopping













Piscină exterioară















Piscină cu acoperiș retractabil











Jacuzzi















Zonă de jocuri virtuale











Mini Club (1 - 3 ani)









Club pentru copii și adolescenți
(3 - 17 ani)















Teren de sport















Pistă de alergat











Pistă de bowling









Sală de fitness









Simulator F1









COSTA
MS
MEDITERRANEA WESTERDAM



PRIDE OF
AMERICA











Tiroliană
Disco Club











Internet Café























Bibliotecă
Galerie foto









Cabinet medical











Sală de conferințe
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CROAZIERA
Mai mult decât o vacanță.
O aventură.
O experiență ca-n filme.
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