JESENSKO KRIŽARJENJE
z ladjo COSTA DIADEMA
Italija, Francija, Španija
ODHOD: 26. oktober 2019 | 8 dni | avtobus, ladja

COSTA DIADEMA dolga 306 m in široka 37 m je ena od najsodobnejših ladij za križarjenja.
Izjemna notranja oprema, vas bo očarala in že takoj, ko boste stopili na ladjo boste na
počitnicah. Na svojih 14 palubah prejme 4.947 potnikov in 1.253 članov posadke. Poleg
vrhunske kulinarike je na voljo odličen wellness center ter številne aktivnosti, kot so proga za
rolanje, simulator golfa, 4D kino in veliko možnosti zabave.

POTEK KRIŽARJENJA
DAN
1. dan - sobota
26.10.2019
2. dan – nedelja
27.10.2019
3. dan - poned.
28.10.2019
4. dan – torek
29.10.2019
5. dan – sreda
30.10.2019
6. dan – četrtek
31.10.2019
7. dan – petek
1.11.2019
8. dan – sobota
2.11.2019

DESTINACIJA

PRIHOD

ODHOD

Savona, Italija

-

18:00

Marseille, Francija

08:30

17:00

Barcelona, Španija

09:00

19:00

Palma de Mallorca, Španija

09:00

17:00

Na morju

-

-

Palermo – Sicilija, Italija

08:00

16:00

Civitavecchia, Italija

08:00

19:00

Savona, Italija

08:00

-

CENA ZA ZGODNJE REZERVACIJE do 30.06.2019 (na osebo):
notranja 2-posteljna kabina:
zunanja 2-posteljna kabina z oknom:
* zunanja 2-posteljna kabina/balkon:
zunanja 2-posteljna kabina/balkon:

REDNE CENE: (na osebo):

notranja 2-posteljna kabina:
zunanja 2-posteljna kabina z oknom:
* zunanja 2-posteljna kabina/balkon:
zunanja 2-posteljna kabina/balkon:

€

539
689
799
839

€
€
€

589
739
849
889

€
€
€

€

FIKSNO DOPLAČILO za odrasle in otroke na 3./4. ležišču
- odrasla oseba na 3./4. ležišču:
350 €
- otroci do 17. leta plačajo le takse v višini 150 €
* balkonske kabine z oviranim pogledom
- število večposteljnih kabin je omejeno

CENA VKLJUČUJE:

- križarjenje po programu; 7 x nočitev v izbrani kabini z razširjenim polnim penzionom (zajtrk,
kosilo, prigrizki, večerja, svečana večerja, polnočni bife, voda, čaj in kava na voljo iz avtomata v
samopostrežni restavraciji)
- vključene storitve na ladji: zabavni program, predstave, animacija, športne aktivnosti,
uporabo fitnesa, bazenov
- vse pristaniške takse
- slovensko vodenje in spremstvo na celotni poti

DOPLAČILO NA LADJI:

- napitnine/ postrežnine: otroci od 4 . do 14. leta plačajo 5 €, odrasli 10 €/dan. Ladjar priporočeni
znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabinski račun.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
-

povratni avtobusni transfer do pristanišča Savona 110 €/odrasli, 80 €/otroci do 14. leta
paketi pijač na ladji
fakultativni izleti na ladji
zavarovanje rizika odpovedi oz. celostno zavarovanje

Ponudbo izbranih fakultativnih izletov in paketov pijač v času križarjenja, bomo vsem
prijavljenim poslali nekaj tednov pred odhodom.

Za križarjenja veljajo ladjarjevi splošni pogoji ter so na voljo na naših prodajnih mestih!

