POLJUB DVEH CELIN Z LADJO MSC PREZIOSA
ŠPANIJA, PORTUGALSKA IN MAROKO, 29.10.2019
Skupinsko križarjenje z ladjo MSC Preziosa, ki vam omogoča, da v 10 dneh obiščete tako Evropo, kot Afriko in
obiščite moderno Malago, vedno skrivnostni Maroko in čutno Lizbono.
Produkt: 89342
ODHOD: 29.10.2019
ČAS POTOVANJA: 10 dni/ 9 noči
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest
LADJAR: MSC
MESTO ODHODA: Genova, Italija
VIZUM: ni potreben. Slovenski državljani potrebujejo za potovanje potni list, ki mora biti veljaven še vsaj 6 mesecev
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CENIK:
ODHOD: 29. 10. 2019
Notranja kabina Bella: od 699 € na osebo
Notranja kabina Fantastica od 749 € na osebo
Zunanja kabina z oknom Bella: od 809 € na osebo
Zunanja kabina z oknom Fantastica: od 899 € na osebo
Zunanja kabina z balkonom Bella: od 975 € na osebo
Zunanja kabina z balkonom Fantastica: od 1.055 € na osebo
Zunanja kabina z balkonom Aurea (v ceno vključen ALL INCLUSIVE paker pijač: od 1.355 € na osebo
Popusti:
Cena za 3. ali 4. odraslo osebo v kabini, kat. Bella: od 429 € na osebo
Cena za 3. ali 4. odraslo osebo v kabini, kat. Fantastica: od 499 € na osebo
Otroci do 17,99 leta kot 3. ali 4. oseba v kabini: od 160 € na osebo
Cena vključuje:
• izbrana kabina
• dopolnjen polni penzion
• vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja
• kopanje v bazenih
• dobro opremljen fitnes
• pristaniške pristojbine 160 € na osebo
• Kompasov vodnik
Cena ne vključuje:
• alkoholne in brezalkoholne pijače, ki jih naročite pri natakarjih ali v barih
• izleti (shore excursions)
• nakupi v trgovinah na ladjah
• storitve v frizerskem salonu
• masaže ter ostale storitve v SPA-ju, savne
• igre na srečo v ladijskih casinojih
• storitve pri ladijskem zdravniku
• napitnine za osebje (napitnine so obvezne in se v znesku do 10 €/dan/osebo avtomatsko zaračunajo na vaš
ladijski račun)

Doplačila na licu mesta:
• napitnine za otroke nad 12. let in odrasle 10 €/os./dan
• otroci 2-12 let 5 €/os./dan
• otroci do 2 leta ne plačajo napitnin
Ladjar priporočeni znesek doda na vaš ladijski račun. Ali so napitnine obvezne ali ne je povsem v domeni ladjarja, ki
lahko zadevo kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni.
Obvezna doplačila
• napitnine za odrasle: 10 EUR/osebo/dan; otroci do 4. leta napitnin ne plačajo; otroci od 4.-14. leta plačajo
polovični znesek napitnin 5 EUR/osebo/dan; otroci od 14. leta naprej plačajo enak znesek napitnin, kot
odrasla oseba 10 €/osebo/dan.
Možna doplačila ob prijavi:
• PAKET EASY all inclusive paket pijač - odrasli: 29 EUR/osebo/noč
• PAKET PREMIUM all inclusive paket pijač – odrasli: 39 EUR/osebo/noč
• PAKET PREMIUM PLUS all inclusive paket pijač – odrasli: 55 EUR / osebo / noč
• PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ – odrasli: 19 EUR / osebo / noč
• PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ – za otroke: 14 EUR/ osebo / noč
• Enoposteljna kabina: 100 % doplačilo; rezervacija je na vprašanje
• Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• Zavarovanje rizika odpovedi – 4,046 % na vrednost rezervacij
• prevoz na relaciji Ljubljana – Genova – Ljubljana: odrasli 120 EUR/osebo; otroci do 11,99 leta 80 EUR/osebo
Potovalni dokumenti:
• slovenski potni list (osebni dokument mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma odhoda)
• vizum ni potreben
Organizirani izleti:
• Ob dovolj velikem številu potnikov bo vodenje izletov v slovenskem jeziku. Natančne informacije o izletih
vam bo podal vodnik na informativnem sestanku prvi dan na ladji. Najmanjše število prijavljenih potnikov
na posamezni izlet voden v slovenskem jeziku je 25 (odraslih potnikov) pri izletih, ki vključujejo avtobusni
prevoz. Izlete vodene v slovenskem jeziku, je potrebno plačati v gotovini vodniku prvi dan potovanja.
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