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CROAZIERA - MSC VIRTUOSA

Descriere CROAZIERA - MSC VIRTUOSA 5*
O croaziera de neuitat…
MSC VIRTUOSA – FIORDURILE NORVRGIENE
O croazieră cu compania de transport MSC Cruises va fi cea mai bună alegere pentru
vacanța următoare. La bordul MSC Virtuosa veți avea cele mai bune facilități: teatru,
bufet, solar, piscină … Mediu ideal și climă fără temperaturi ridicate pentru a vă încânta
în timpul călătoriei dvs. este ceea ce veți găsi pe un itinerariu prin Europa de Nord. În
plus, puteți să vă plimbați prin Flam și să aveți un aperitiv pe una dintre străzile sale
fantastice. Timp de 8 zile te vei odihni, deconecta, vei mânca bine și te vei distra de
minune.

Traseu
Ziua

Port

Sosire

Plecare

1

Copenhaga (Danemarca)

Imbarcare

18:00

2

Navigare

–

–

3

Hellesylt (Norvegia)

07:00

19:00

4

Aalesund (Norvegia)

07:00

17:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 14:36)

Ziua

Port

Sosire

Plecare

5

Flam (Norvegia)

08:00

18:00

6

Navigare

–

–

7

Kiel (Germania)

09:00

19:00

8

Copenhaga (Danemarca)

08:00

Debarcare

Descriere vas
Numele MSC Virtuosa provine de la cuvantul virtuos, ceea ce inseamna cineva cu talent
exceptional in muzica. Fiecare punte va fi, de fapt, numita dupa un instrument muzical
diferit. Această noua nava de croaziera va fi una dintre cele doua cele mai mari flote ale
MSC Cruises, impreuna cu nava sora MSC Grandiosa. MSC Virtuosa ofera pasagerilor cea
mai buna experienta cu oferta sa în expansiune digitala, condusa de MSC for Me și de
asistentul nostru digital de croazieră, Zoe.

Dotari
Total cabine 2405. Total pasageri 6300. Total echipaj 1700. Cea mai atractivă noutate a
acestei croaziere va fi spectacolul Cirque du Soleil at Sea, creat exclusiv pentru ca
pasagerii care se îmbarcă pe această navă să se poată bucura de acest celebru
spectacol. Proiectat de și pentru divertismentul, distracția și relaxarea pasagerilor săi,
MSC Virtuosa va avea un MSC Aurea Spa unde vă puteți relaxa mintea și corpul, un MSC
Yacht Club cu facilități de lux, o sală de gimnastică de ultimă generație și un Aquapark
Polar cu patru tobogane spectaculoase. ideal pentru întreaga familie.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 14:36)

Info vas croaziere
Informatiile si fotografiile din pagina cu descrierea unitatii de cazare au caracter strict
informativ si sunt preluate de la partenerii nostrii sau de pe site-urile de prezentare ale
acestora. Pozele de pe site sunt generice si nu pot fi considerate contractuale, ele
reprezinta efortul nostru permanent de a oferi informatii despre aceste locatii. Incercam
zilnic sa actualizam aceste informatii, dar nu garantam ca sunt complete, actualizate sau
nu contin erori. Va recomandam sa consultati site-urile oficiale ale unitatilor de cazare
sau sa cereti informatii actualizate agentiei noastre.
Tarifele si disponibilitatea ofertelor sunt valabile la acest moment!
Servicii incluse
cazare 7 nopți în cabina dubla interioara.
taxele portuare şi guvernamentale 200 euro/pers
masa: 3 mese în restaurantele principale şi la restaurantele de tip bufet, – gustări între mese
suc, gheaţă, cafea, lapte, ceai şi apa (de la dozatoarele din bufetele de pe vas)
accesul gratuit la punţile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja şi prosoape de plajă
accesul în toate barurile, lounge-urile şi cluburile (contra cost)
accesul la toate spectacolele de pe vas
accesul gratuit la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging
sedinta foto Trash the Dress (o zi). fotografiile vor fi facute in Danemarca sau Norvegia

Servicii neincluse
avion pe ruta Bucureşti – Copenhaga – Bucureşti
transferuri aeroport – hotel – port – aeroport
pachet bauturi
taxa bacsis – 10 euro/pers/zi
mesele la restaurantele cu specific
serviciile medicale de la bordul vasului
asigurarea medicală – OBLIGATORIE!
Informatii utile
PRET FINAL 1100 euro/pers – 7 nopti
Pentru rezervare fermă, se va achita un avans de 40% la rezervare, iar diferența cu
minim 65 de zile înainte de data plecării.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 14:36)

Pentru rezervările cu mai puțin de 85 de zile înainte de plecare, contravaloarea
serviciului se va achita integral.
Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Ultra-all-inclusive

Tipuri servicii
Individual
Croaziera
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Parcare
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Sala de conferinte
Gym fitness area
Cutie de valori

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Baie privata
Halat de baie
Prosoape
Uscator de par
Card magnetic de acces
Seif

Tematica
Familie
Plaja
Luna de miere
Croaziera

Oferte CROAZIERA - MSC VIRTUOSA 5*
Tip oferta

Perioada

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 14:36)

Pret

3 Mese Incluse

01.08.2021 - 08.08.2021

Cabina interioara

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 14:36)

2 750.00 EUR
7 nopti
2 adulti

