CROAZIERA IN CAPITALELE BALTICE
KIEL - COPENHAGA – HELSINKI – SANKT PETERSBURG - TALLIN
Durata: 10 zile

I

Data de plecare: 11.06.2021

Ziua 1 / 11.06.2021 / BUCURESTI – HAMBURG - LUBECK
Intalnire in aeroportul Henri Coanda (Otopeni) si zbor spre Hamburg. Sosire si transfer catre Lubeck, fosta capitala si regina
Ligii Hanseatice. O bijuterie istorica ce gazduieste cladiri de secol al XII-lea si privelisti de carte postala. Cazare in Lubeck.

Ziua 2 / 12.06.2021 / LUBECK – KIEL: WELCOME ON BOARD!
Mic dejun. Astazi ne indreptam spre Kiel pentru a ne imbarca pe MSC Virtuosa, noua nava este una dintre cele mai mari ale
flotei MSC! Transfer la terminalul portului de croaziere pentru formalitatile de imbarcare. Bun venit la bord ! Vasul paraseste Kiel
la ora 19:00. Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 3 / 13.06.2021 / COPENHAGA
Mic dejun. Sosire in portul din Copenhaga la ora 08:00. Fara niciun dubiu, cea mai primitoare capitala a Europei de Nord! De la
curajosii vikingi, la castele antice si palate, la stradute pavate, case din lemn si o anumita sculptura a Micii Sirene, Copenhaga
este o poveste moderna cu final fericit. Coloratul cartier Nyhavn cu cafenele si restaurantele sale, Palatul Amalienborg sau
resedinta de iarna a regilor danezi, Gradinile Tivoli – cel mai faimos parc de distranctii din Danemarca sunt doar cateva din
minunile Copenhagai! Vasul paraseste portul la ora 18:00.Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 4 / 14.06.2021 / ZI PE MARE
Azi navigam! Timp din belsug pentru a vedea un spectacol de teatru sau sa ne relaxam la SPA, piscine sau sa savuram un
cocktail delicios intr-unul din barurile de pe nava! Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 5 / 15.06.2021 / HELSINKI
Mic dejun. Vasul soseste in port la ora 12:00. Helsinki este cunoscut ca “Orasul Alb al Nordului” datorita numeroaselor cladiri
din granit in nuante pale. 73% din suprafata orasului este acoperita de apa, presarata cu insule si insulite urbane! Piata
Senatului, Catedrala si strada Mannerheim sunt opriri oblugatorii pentru orice turist in Helsinki. Vasul paraseste portul la ora
18:00. Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 6 / 16.06.2021 / SANKT PETERSBURG
Mic dejun. Vasul soseste in Sankt Petersburg la ora 07:00. Situat pe raul Neva, Sankt Petersburg este unul dintre cele mai
frumoase orase ale lumii. Bogat in istorie, arta si frumos, Sankt Petersburg-ul merita vizitat cel putin o data in viata! Cine nu a
auzit oare de Muzeul Hermitage care gazduieste peste trei milioane de lucrari ale artistilor italieni, francezi si olandezi sau de
Peterhof, fosta resedinta de vara a lui Petru cel mare. In Palatul Caterinei gasim cea de-a opta minune a lumii, dupa unele
pareri, Camera de Chihlimbar. Vasul paraseste portul la ora 21:00. Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 7 / 17.06.2021 / TALLIN
Mic dejun. Sosire in Capitala Estoniei la ora 09:00. Tallin este pasnic dar si plin de viata, absolut fotogenic si fermecator! Un
oras unde casele comerciantilor nobili, bisericile antice si stradutele medievale creaza o atmosfera aparte. Alegeti sa vizitati
Castelul Toompea, azi casa a Parlamentului, Biserica Ortodoxa Rusa a lui Alexandru Nevsky sau Farmacia din secolul al
XVlea. Vasul paraseste portul la ora 18:00. Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 8 / 18.06.2021 / ZI PE MARE
Mic dejun. Zi libera la bordul vasului cu acces la o multitudine de activitati cu echipa de divertisment. Diverse concursuri si lectii
de dans, de gatit sau origami. Urmariti programul primit in cabina pentru ca pe tot parcursul zilei se intampla ceva interesant!
Cazare la bord cu pensiune completa.

Ziua 9 / 19.06.2021 / KIEL – HAMBURG
Mic dejun. Azi debarcam de pe MSC Virtuosa si plecare spre Hamburg. Sosire si cazare la hotel. Hamburg este un oras modern
caracterizat printr-o atmofera Nordica, impresurat cu casele marilor comercinati maritimi, zone de promenade superbe, mall-uri
si cartiere cosmopolite. Cel mai verde oras al Germaniei abia asteapta sa fie descoperit, atmosfera este unica. Obiective
precum Speicherstadt - cartierul depozitelor vechi de mai mult de 100 de ani, faimoasa biserica Sf. Mihail, Primaria, renumitul
district al felinarelor rosii – Reeperbahn, Lacul Alster situat in inima orasului sunt surse de povesti nesfarsite! Cazare Hamburg
si timp liber.

Ziua 10 / 20.06.2021 / HAMBURG - BUCURESTI
Mic dejun. Timp liber pana la transferul la aeroport pentru zborul de intoarcere in tara.

SERVICII INCLUSE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zboruri Bucuresti – Hamburg – Bucuresti cu compania TBA;
taxe de aeroport si securitate pentru toate zborurile;
bagaj de mana si bagaj de cala pentru ambele zboruri;
transferuri si transport cu autocar / minibus licentiat pe durata vizitelor si a transferurilor;
cazare 2 nopti cu mic dejun in hoteluri de 4*: 1 noapte in Lubeck si 1 noapte in Hamburg;
7 nopti in croaziera cu pensiune completa la bordul vasului MSC VIRTUOSA (vas de ultima generatie ce urmeaza a fi
lansat in noiembrie 2020) in cabine duble la alegere interioare/ exterioare / balcon ;
taxe portuare;
petrecerea de bun venit oferita de capitanul vasului si seara de gala cu o cina speciala;
participarea la toate activitatile de divertisment si accesul la toate facilitatile vasului pe durata croazierei (piscina,
spectacole, discoteca, sala de fitness etc);
insotitor roman de grup (valabil doar la intrunirea numarului minim de 20 pasageri)

SERVICII NEINCLUSE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

bacsisurile obligatorii pentru ghizii locali, soferi si pentru ajutoarele acestora (exclus hamalii) - se achita insotitorului de
grup: 10 Eur/ pers;
bacsisurile de pe durata croazierei (se achita la bordul vasului): aprox 10 Eur / pers/ zi;
bauturile pe vapor, servicii de masaj, cosmetica, alte servicii nementionate;
intrarile la obiectivele turistice;
excursiile si vizitele optionale;
alte servicii decat cele mentionate in program.

Data plecare
11.06.2021

Tarif cabina
Interioara Fantastica
1609 euro

Tarif cabina
Exterioara Fantastica
1849 euro

Tarif cabina
Balcon Fantastica
1949 euro

EXCURSII OPTIONALE:
➢ Excursiile organizate in porturile de acostare ale vasului nu sunt incluse. Acestea pot fi achizitionate la bordul vasului.
Insotitorul roman de grup nu participa la excursiile organizate de linia de croaziera, dar va poate insoti in excursiile optionale
organizate de agentie.

Vasul de croaziera MSC VIRTUOSA
MSC VIRTUOSA este cea mai noua nava MSC, se va inaugura in noiembrie
2020. Numele provine de la „virtuoso”, maestro in muzica. Fiecare punte va fi
numita dupa un instrument muzical diferit. Noua nava va fi una dintre cele mai
mari ale flotei MSC, impreuna cu sora ei MSC Grandiosa.
Cirque de Soleil a creat 2 spectacole exclusiv pentru MSC Virtuosa, de care va
puteti bucura intr-un lounge high-tech, in timp ce savurati o experienta culinara
superba.
MSC Virtuosa este o nava a viitorului, unde asistentul personal este unul digital,
Zoe, iar noi, ca pasageri, comunicam de la distanta folosind MSC for Me.

Cabina interioara
Cabinele interioare sunt cele mai economice variante de pe o nava de croaziera,
perfecte pentru cei care petrec majoritatea timpului in porturi sau in celelalte spatii de
pe nava. Sunt mai mici ca dimensiuni, insa sunt confortabile si cu un design ingenios
care face ca lipsa luminii naturale sa devina neinsemnata.
Aceste cabine sunt prevazute cu 2 paturi separate care pot fi transformate in pat dublu
(la cerere, cu exceptia celor din cabinele pentru persoane cu dizabilitati), aer
conditionat, baie cu dus, televizor, telefon si optional, conexiune la internet contra cost,
minibar, seif. Dimensiune: 16 - 22 mp. ZOE – asistentul personal virtual

Cabina exterioara
Cabinele exterioare sunt cele care va ofera posibilitatea sa urmariti peisajul mereu
schimbator al marii si sa va bucurati de lumina naturala, acestea avand hublou. Sunt
varianta intermediara, intre cabinele interioare si cele cu balcon.
Aceste cabine sunt prevazute cu un pat dublu convertibil in doua paturi (la cerere),
aer conditionat, baie cu dus, televizor, conexiune la internet (contra cost), telefon,
minibar si seif. Dimensiune: 15 – 25 mp. ZOE – asistentul personal virtual

Cabina exterioara cu balcon
Cabinele cu balcon sunt alegerea perfecta pentru cei care prefera sa se bucure de
peisaje si briza marii la orice ora din zi sau noapte, din linistea si intimitatea propriului
balcon. Sunt spatioase, sunt luminoase, sunt chic, ce v-ati dori mai mult?
Aceste cabine sunt prevazute cu doua paturi separate care se pot transforma intr-un
pat dublu (la cerere, cu exceptia celor din cabinele pentru persoane cu dizabilitati),
balcon, aer conditionat, baie cu dus, televizor, si optional, conexiune la internet
(contra cost), minibar, seif. Dimensiune19 - 22 mp. ZOE – asistentul personal virtual

NOTA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tarifele sunt calculate in euro pentru intregul circuit, per persoana cazata in camera dubla.
Grupul minim se realizeaza cu 20 persoane. In cazul in care vor fi mai putini inscrisi, tariful se poate majora;
Orarul de zbor poate suferi modificari pana la data emiterii biletelor, in acest caz agentia se obliga sa informeze clientii in
timp util.
In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine indisponibila, va vom oferi alternative similare.
Prezenta oferta face parte integranta din contract.
Documentul de calatorie acceptat este pasaportul. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati site-ul Politiei
de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions

TERMENE SI CONDITII DE PLATA
Pentru rezervarea pachetelor pe oferta standard, plata se face astfel:
o 20% din tariful pachetului turistic in momentul rezervarii;

o

80% din tariful pachetului turistic cun 90 de zile inainte de plecare; exceptie fac circuitele cu croaziera, unde
diferenta de plata se va achita cu 2 luni inainte de plecare;
Pentru solicitari cu mai putin de 90 de zile inainte de plecare, plata se face integral la momentul confirmarii;
Plata se poate face in Euro sau in RON (caz in care se foloseste cursul bancii BCR din ziua platii;
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea
Nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB conduce la modificarea pretului pachetului conform ofertei
standard.
Orice modificare reprezinta anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul
reinscrierii.
TERMENE SI CONDITII DE ANULARE
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el
datoreaza Agentiei penalizari, exprimate in procente din pretul pachetului de servicii, in functie de intervalul de renuntare,
exprimat in zile calendaristice inainte de data plecarii (zile) dupa cum urmeaza:
Penalizare

croaziere de grup (pachete standard)

20%

data confirmarii serviciilor - 90 zile

80%

89 - 0 zile

