SVEŽ VETER MEDITERANA Z NOVO LADJO COSTA SMERALDA
ITALIJA, MALTA, ŠPANIJA, FRANCIJA, 15.02.2020
Skupinsko križarjenje z NOVO ladjo COSTA Smeralda, s katero bomo odkrivali najlepša mesta zahodnega
Sredozemlja. Obiskali bomo večno mesto Rim, La Spezio, sončno Palmo de Mallorco, živahno Barcelono ter
Marseille ki je največje francosko komercialno pristanišče..
Produkt: 89204
ČAS POTOVANJA: 8 dni/ 7 noči
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest
LADJAR: COSTA
MESTO ODHODA: Savona, Italija
VIZUM: ni potreben

Dan

Datum

Pristanišče

Prihod

Odhod

1

15-02 Sob

Savona (Italija)

-

18:00

2

16-02 Ned

Marseilles (Francija)

08:30

17:00

3

17-02 Pon

Barcelona (Španija)

08:00

19:00

4

18-02 Tor

Palma De Mallorca (Španija)

08:00

18:00

5

19-02 Sre

Dan na morju

-

-

6

20-02 Čet

Civitavecchia (Italija)

08:00

19:00

7

21-02 Pet

La Spezia (Italija)

08:30

20:30

8

22-02 Sob

Savona (Italija)

07:00

-

PROGRAM POTOVANJA:
15.2.2020: LJUBLJANA - SAVONA, ITALIJA;
Na pot se bomo odpravili v zgodnjih jutranjih urah in v Savono prispeli v zgodnjih popoldanskih urah. Sledi prijava za
križarjenje in vkrcanje na ladjo. Prvi dan bomo namenili spoznavanju nove ladje in srečanju z vodnikom.
Savona je obmorsko mesto, ki se povečini ukvarja z turizmom, včasih pa je bila sedež železarske industrije. Danes je
Savona tudi matično pristanišče ene najbolj znanih ladijskih družb – Costa Crociere.
16.2.2020: MARSEILLES, FRANCIJA;
Marseille je glavno mesto in občina jugovzhodne francoske regije Provanse. Mesto velja za drugo največje mesto in
tretje največje metropolitansko območje v Franciji. Je največje francosko komercialno pristanišče. Vsakdo, ki je že
kdaj obiskal Marseille si ga je zapomnil po zanimivi zgodbi otoka Château d'If (grof Monte Cristo) in katedrali NotreDame de la Garde, ki se nahaja na hribu nad mestom. Katedrala je razdeljena na dva dela in je zgrajena na mestu,
kjer je stala antična kapelica. Vsekakor vam svetujemo, da se z ladjico zapeljete do otoka Château d'If, ter sprehodite
po ulicah tega sredozemskega mesta, kjer se stikajo različne kulture, vere in pogledi na svet.
17.2.2020: BARCELONA, ŠPANIJA;
To svetovljansko mesto je vedno zanimivo, pa četudi spijete samo kavico na znameniti ulici “La Rambla”, v srcu
Barcelone. Poznana ulica je polna življenja, kjer lahko najdete vse, od spominkov, barov, restavracij, tipičnih Tapasov
do španske umetnosti. 15 minutni sprehod čez Ramblo vas bo pripeljal do trga “Plaza de Cataluna”, drugega zelo
pomembnega predela v mestu. “Sagrada Familia” prikazuje vrh arhitekturne umetnosti znanega arhitekta Antoni
Gaudí-ja. Zgrajena je v neogotskem stilu in še danes ni končana. Vsekakor so vredne ogleda tudi preostale “umetnine”
Gaudí-ja, kot so “Casa Batlló”, “Casa Milá” in seveda “Park Güell”, ki je bil prvotno mišljen, kot stanovanjsko naselje
za 60 družin. Na koncu sta le dve družini kupili posestvo v parku Guell, eden izmed njih je bil prav Gaudí.
18.2.2020: PALMA DE MALLORCA, ŠPANIJA;
Mallorca je največji Balearski otok, ki ga nekateri označujejo tudi kot »sončni otok« ali »biser Sredozemlja«.
Palma de Mallorca, nekdaj glavno mesto kraljevine Majorka, je sedaj »glavno« turistično mesto Balearov. Mesto se
ponaša z mogočno gotsko katedralo La Seu. Ladje pristanejo v Peraires Pier, ki je od samega mesta oddaljen
približno 4 kilometre. Pristanišče je z mestom dobro povezano, tudi z javnim prevozom.
19.2.2020: DAN NA MORJU;
Dan na morju vam bo prišel še kako prav za odkrivanje vse ponudbe na ladji ter za počitek in zabavo. Ob vključenem
polnem penzionu in številnih aktivnostih na ladji bo vaš dan poln doživetij.
20.2.2020: CIVITAVECCHIA – RIM, ITALIJA;
Civitavecchia je obmorsko mestece in glavno pristanišče mesta Rim. Iz pristanišča do Rima – sedeža krščanstva in
edinstvenega mesta na svetu, kjer se prepleta šarm, zgodovina in umetnost. Svetujemo vam ogled Koloseja in »Foro
Romano« ter nepozabnega trga Navona in vodnjaka »Fontana di Trevi«.
21.2.2020: LA SPEZIA – CINQUE TERRE, ITALIJA;
La Spezia je odlična izhodiščna točka za ogled nacionalnega parka Cinque Terre, ki je dobil ime po petih slikovitih
ribiških vasicah.
22.2.2020: SAVONAA, ITALIJA;
Prihod ladje ob 07.00. sledi izkrcanje iz ladje in vožnja proti domu.

FIRST MINUTE CENE DO 30.8.2019:
ODHOD: 15. 2. 2020
Notranja kabina Classic: od

609 € 559 € na osebo

Notranja kabina Premium: od

659 € 599 € na osebo

Zunanja kabina z oknom Classic: od

749 € 699 € na osebo

Zunanja kabina z oknom Premium: od

779 € 729 € na osebo

Zunanja kabina z balkonom Classic »Cove balcony«: od
Zunanja kabina z balkonom Premium: od

859 € 799 € na osebo

899 € 859 € na osebo

Popusti:
Cena za 3. ali 4. odraslo osebo v kabini, kat. Classic/Premium: od 359 € na osebo
Otroci do 17,99 leta kot 3. ali 4. oseba v kabini: od 150 € na osebo
V ceno je vključeno:

•
•
•
•
•
•
•

Križarjenje po programu v izbrani kabini
dopolnjen polni penzion
vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja
kopanje v bazenih
dobro opremljen fitnes
pristaniške pristojbine 150 EUR na osebo
Kompasov vodnik

V ceno ni vključeno:

•
•
•
•
•
•
•
•

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 10 EUR na dan/osebo se avtomatsko zaračunajo na
vaš ladijski račun)
prevoz do pristanišča

Doplačila na ladji

•
•
•

napitnine za otroke od 14. leta naprej in odrasle 10 € / osebo / dan,
otroci 4-14 let 5 € / osebo / dan,
otroci do 4. 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
Možna doplačila ob prijavi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

all inclusive paketi pijač - odrasli: BRINDIAMO 178,50 EUR/osebo,
all inclusive paketi pijač - odrasli:PIÚ GUSTO 199,50 EUR/osebo,
all inclusive paketi pijač - odrasli:INTENDITORE 322 EUR/osebo
all inclusive paketi pijač – GIOVANI 115,50 EUR/osebo
paket PRANZO & CENA - odrasli: 119 EUR/osebo; otroci (od 4. – 17.leta): 56 EUR/osebo
Costino zavarovanje prtljage – 7,30 € / osebo / križarjenje
Enoposteljna kabina: 100 % doplačilo; rezervacija je na vprašanje
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Zavarovanje rizika odpovedi – 4,046 % na vrednost rezervacij

Potovalni dokumenti
Slovenski potni list ali osebna izkaznica, ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma odhoda.
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.
Opomba: Navedene cene so informativne. Končna cena bo znana ob rezervaciji.

