Skupinski odhod: Na valovih dveh celin
Hrvaška, Italija, Grčija, Turčija, Jugovzhodna Evropa, Jadran, Dalmacija, severna in osrednja
Italija, Furlanija Julijska Krajina, Trst, Istanbul, Izmir, Zadar, Atene








Bogat program, ki vključuje zelo veliko
Križarjenje v zunanji KABINI Z BALKONOM in polni penzion na ladji
Vključen ogled ISTANBULA, BARIJA in ZADRA
Dodatna nočitev v hotelu v Istanbulu
3 dni ISTANBULA omogoča popolno doživetje in nudi dovolj časa za nakupe,
Vključen transfer do Trsta in let iz Istanbula
Popusti za otroke do 18. leta na dodatnem ležišču

POGOJI ZA VKRCANJE:
Zaradi zahtev ladjarja morajo vsi potniki od 12. leta dalje za vkrcanje imeti potrdilo o polnem cepljenju ali prebolelosti v
zadnjih 6 mesecih + potrdilo o negativnem hitrem antigenskem ali PCR testu, ki ni starejši od 48 ur. Otroci 2 – 12 let
potrebujejo potrdilo o hitrem antigenskem ali PCR testu, ki ni starejše od 48 ur. Vsi potniki bodo pred vkrcanjem ponovno
testirani.
**Skupinski odhod (slovenski predstavnik, skupinski prevoz, izleti v slovenskem jeziku) bo izveden pri min. 15 prijavljenih
potnikih na osnovnih ležiščih, v kolikor bodo to v času potovanja omogočali pogoji ladjarja. V primeru omejitev si pridržujemo
pravico do spremembe oz. prilagoditve programa.
Fakultativni izleti bodo vodeni v slovenskem jeziku pri doseženem minimalnem številu prijavljenih potnikov.
Preberite manj
DESTINACIJEItalija, Grčija, Turčija
ODHODNO PRISTANIŠČETrst
TRAJANJE9 dni / 8 noči
STORITEVRazširjeni polni penzion

Program – 09.10.2022
1. DAN
LJUBLJANA - TRST
Popoldanski transfer do pristanišča in vkrcanje na ladjo MSC Fantasia.

2. DAN
ZADAR, HRVAŠKA

Prihod: 8:00 Odhod: 16:00
Pristali bomo v bližini mesta in se z našim vodnikom odpravili na voden sprehod po mestu.

3. DAN
BARI, ITALIJA

Prihod: 9:00 Odhod: 17:00
Simpatično staro mesto jedro znotraj obzidja, ki skriva številne zgodovinske znamenitosti, si boste ogledali z vodnikom.

4. DAN
Dan na morju

Dan plovba izkoristite za uživanje na ladji, ob bazenu in dobri hrani.

5. DAN
PIREJ / ATENE, GRČIJA

Prihod: 7:00 Odhod: 16:00
Pirej je pristaniško mesto v bližini Aten. Priporočamo izlet v Atene ter ogled znamenite Akropole (doplačilo)

6. DAN
IZMIR / EFEZ , TURČIJA

Prihod: 8:00 Odhod: 17:00
Izmir je moderno obmorsko mesto na Egejski obali Turčije, polno zgodovine. Vsekakor priporočamo ogled bližnjega Efeza, dobro
ohranjenega antičnega mesta in romarskega središča. Nekoč je veljalo za najpomembnejše mesto in trgovski center Grčije in
Mediterana.

7. DAN
ISTANBUL, TURČIJA

Izkrcanje iz ladje in transfer do hotela. Popoldan se boste z vodnikom podali na peš raziskovanje mesta.

8. DAN
ISTANBUL, TURČIJA

Po zajtrku se boste podali z vašim vodnikom na voden ogled mesta, tržnice in mnogih mošej. Popoldan prosti čas za nakupe in
samostojne oglede.

9. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA

Še zadnji dan v tem čarobnem mestu lahko izkoristite za zadnje nakupe in oglede. Popoldan transfer do letališča in let proti
Ljubljani, kjer bomo pristali pozno popoldan.
Cena vključuje










avtobusni prevoz LJUBLJANA – TRST
direktni letalski prevoz ISTANBUL – LJUBLJANA (vključen 1 kos oddane prtljage + ročna prtljaga)
1 nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v centru Istanbula
8-dnevno križarjenje po programu, nastanitev v zunanji PREMIUM KABINI Z BALKONOM, doživetje FANTASTICA,razširjeni
polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, vmesni prigrizki), samopostrežno voda, kava in čaj na voljo 24 ur, brezplačna
dostava zajtrka v kabino, varstvo in animacija otrok od 3. leta dalje, zabavne prireditve in animacijo, predstave v
gledališču, vstop v casino in diskoteko, športne aktivnosti, brezplačno uporabo fitnesa, bazenov, jacuzzijev in ležalnikov
(na ladji)
pristaniške takse (140€) in letališke takse (70 €),
voden ogled mesta: Zadar, Bari in Istanbul s Palminim vodnikom
transferje pristanišče – hotel – letališče v Istanbulu.
Palminega vodnika** in organizacijo potovanja.

Obroki so na voljo tako v samopostrežni restavraciji čez cel dan, kot v streženi restavraciji v času ki je vsakodnevno objavljen v
dnevnem časopisu. Strežena večerja za celotno skupino je v 1. turnusu ob cca. 19.00 uri.
Doplačila
DOPLAČILO (v agenciji ali na ladji): napitnine v višini 70 € za osebe od 12. leta dalje. Otroci od 2. - 11. leta starosti 35 €, otroci do
2. leta napitnin ne plačajo.
MSC Covid Protection plan (doplačilo ob rezervaciji): ladjar zahteva da so potniki zavarovani za primer Covida. Zavarovanje mora
kriti riziko odpovedi, stroške repatriacije, karantene (tudi v primeru stika), medicinsko pomoč in stroške ter hospitalizacijo.
Zavarovanje Covid Protection Plan, ki ga ponuja ladjar MSC znaša 25 € po osebi in krije samo čas križarjenja. Lahko si uredite tudi
alternativno zavarovanje, ki mora kriti vse povezano s Covidom.
MOŽNA DOPLAČILA:
- doplačilo za manjše število potnikov (15 – 25): 40 € po odrasli osebi
- enoposteljna kabina: na vprašanje
- Fakultativni izleti Atene in Efez bodo na voljo za doplačilo pred odhodom.
- All inclusive paketi pijač: neomejena konzumacija pijač v restavracijah in barih (cene so po osebi, paket morajo doplačati vse
osebe ki potujejo skupaj):
EASY PAKET 224€: točeno pivo, izbrana hišna vina na kozarec, izbrani klasični koktajli, hišne znamke žganih pijač, izbrani
brezalkoholni koktajli, sokovi in brezalkoholne pijače na kozarec, ustekleničena voda, topli napitki (espresso, kapučino, kava z
mlekom, čaj, vroča čokolada). EASY PLUS PAKET 308€: Neomejena konzumacija vseh pijač do 8 EUR. PREMIUM EXTRA PAKET
434€: Neomejena konzumacija vseh pijač do 13 EUR. ALCOHOL-FREE PAKET ZA ODRASLE 161€: Neomejena brezalkoholna pijača
za odrasle: brezalkoholni koktajli, gazirane pijače, energetski napitki, mineralna voda, voda z okusom, sadni sokovi, kavni napitki,
vroča čokolada, čaj, točen sladoled. MINORS PAKET ZA OTROKE 3 – 17 LET 105€: Neomejena brezalkoholna pijača za otroke:
brezalkoholni koktajli, gazirane pijače, energetski napitki, mineralna voda, voda z okusom, sadni sokovi, izbrani kavni napitki,
vroča čokolada, čaj, točen sladoled.
POPUSTI:



otrok do 18 let na dodatnem ležišču: -380 €
odrasli na dodatnem ležišču: -130 €

