MALDIVI, ŠRILANKA IN INDIJA
Z LADJO COSTA VICTORIA, 24.1.2020
Produkt: 90743
ODHOD: 24.01.2020
ČAS POTOVANJA: 9 dni/ 7 noči
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest
LADJAR: COSTA
MESTO ODHODA: Male, Maldivi
VIZUM: slovenski državljani za vstop v Indijo in Šri Lanko potrebujejo vstopni vizum
PROGRAM KRIŽARJENJA:

Dan

Datum

Pristanišče

Prihod

Odhod

1

25-01 Sob

Male, Maldivi

-

-

2

26-01 Ned

Male, Maldivi

-

20:00

3

27-01 Pon

Dan na morju

-

-

4

28-01 Tor

Colombo, Šrilanka

07:00

17:30

5

29-01 Sre

Dan na morju

-

-

6

30-01 Čet

Mormugao, Indija

08:00

17:00

7

31-01 Pet

Bombay/Mumbai, Indija

08:00

-

8

01-02 Sob

Bombay/Mumbai, Indija

-

-

PROGRAM POTOVANJA:
Predvidene ure poleta:
24.JANUAR
25.JANUAR

BENETKE
DUBAJ

DUBAJ
MALE

15:25
02:45

00:15
07:50

02.FEBRUAR
02.FEBRUAR

BOMBAY
DUBAJ

DUBAJ
BENETKE

04:15
09:35

06:05
13:15

24.1.2020: BENETKE - MALE;
Odhod iz Ljubljane v dopoldanskih urah in prevoz do letališča Marco Polo v Benetkah. Sledi prijava na let in ob 15.25
polet proti Dubaju. Sledi krajši postanek in nadaljevanje leta proti Male-ju.
25.1.- 26.1.2020: MALE, MALDIVI;
Zjutraj pristanek na letališču Male – prestolnici Maldivov in popoldne vkrcanje na ladjo Costa Victoria.
Maldivi so v Indijskem oceanu nanizani kot biserna ogrlica, kjer se barve prelivajo od zelene do modre, podvodni svet
pa vam ponuja poglede, ki jemljejo dih.
27.1.2020: 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.
28.1.2020: COLOMBO, ŠRILANKA;
Šrilanka je majhen, a izjemno pester tropski otok v Indijskem oceanu. Med obiskom prestolnice Colombo, se lahko
odpeljete do Pinnawele – sirotišnica za slone, kjer boste lahko opazovali slone med kopanjem v reki ali na vrtu in
hranjenje mladičev. Obiščete lahko plantaže čajevca, ali pa se preprosto predate uživanju na plaži v Negombu.
29.1.2020: DANA MORJU;
30.1.2020: MORMUGAO, INDIJA;
Mormugao je mestna četrt zvezne države Goa. Ker je Goa majhna jo je možno raziskati v kratkem času. Priporočamo
obisk notranjosti, kjer vas bo očarala bujna tropska džungla. Tu in tam se razprejo plantaže začimb, ki vam razkažejo,
kako rastejo poper, kardamom, ananas, banane, cimet in ostale eksotične začimbe. Nujen je tudi obisk plaže, ki je
prava paša za oči.
31.1. – 1.2.2020: BOMBAY/MUMBAI, INDIJA;
Bombay, oziroma Mumbai je drugo največje Indijsko mesto, ki je svoje ime dobilo z prihodom Portugalcev. Poimenovali
so ga »Bom Bahia«, ali dober zaliv. Ob britanski zasedbi Indije, pa so ga preimenovali v Bombay, kasneje pa v Mumbai,
po hindujski boginji Mumbadevi. Od sredine 18. stoletja je Bombay največje indijsko pristanišče in pomembno trgovsko
mesto. Priporočamo ogled mošeje Haji Ali iz 14. stoletja, najlepšo železniško postajo Victoria Terminus, pod Unescovo
zaščito, slikoviti Gateway ob vhodu v pristanišče in tempelj Babulnath, ki je posvečen bogu Šivi.
2.2.2020: BOMBAY - BENETKE;
Ponoči prevoz na letališče, prijava na let in polet proti Dubaju ter naprej proti Benetkam. Po pristanku na letališču v
Benetkah sledi prevoz do Ljubljane.

CENIK: FIRST MINUTE CENE DO 15.10.2019;
ODHOD: 24. 1. 2020
Notranja kabina Premium: od 1.449 € 1.399 € na osebo
Zunanja kabina z oknom Premium: od 1.549 € 1.499 € na osebo
Popusti:
Cena za 3. ali 4. odraslo osebo v kabini, kat. Premium: od 1.199 € na osebo
Otroci do 17,99 leta kot 3. ali 4. oseba v kabini: od 999 € na osebo
V ceno je vključeno:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letalski prevoz iz Benetk in letališke pristojbine
transferji po programu
izbrana kabina
dopolnjen polni penzion
vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja COSTA
kopanje v bazenih
dobro opremljen fitnes
pristaniške pristojbine 150 EUR na osebo
prevoz na relaciji Ljubljana – Benetke – Ljubljana: 50 EUR/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 v znesku 10 EUR na dan/osebo se avtomatsko zaračunajo
na vaš ladijski račun. Napitnine so obvezne.)
strošek vizuma

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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

all inclusive paketi pijač - odrasli: BRINDIAMO 178,50 EUR/osebo, PIU GUSTO 199,50 EUR/osebo,
ITENDITORE 322 EUR/osebo
all inclusive paketi pijač – otroci (od 4. – 17.leta): GIOVANNI 115,50 EUR/osebo
paket PRANZO & CENA - odrasli: 119 EUR/osebo; otroci (od 4. – 17.leta): 56 EUR/osebo
paket VODA: 36 EUR/paket
paket 20 brezalkoholnih pijač MEDIUM (BOYS & GIRLS MEDIUM): 64,99 EUR/paket
paket 40 brezalkoholnih pijač LARGE (BOYS & GIRLS LARGE): 109,99 EUR/paket
Costino zavarovanje prtljage: 11 EUR/osebo (za cel teden križarjenja)
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, veljaven še vsaj 6 mesecev od datuma odhoda. Za izbrano križarjenje je zahtevana viza
za Indijo (e-vizum ne velja) in elektronska registracija ETA za Šrilanko, ki ju je potrebno urediti pred odhodom
na križarjenje. Za več informacij povprašajte na vašem prodajnem mestu.

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 15 (odraslih potnikov) pri izletih, ki vključujejo avtobusni prevoz.

