
KRIŽARJENJE PO KARIBIH  

Z LADJO  MSC SEASIDE 

Florida, Puerto Rico, Deviški otoki, St.Maarten, Bahami  
 

25. oktober 2019 | 10 dni 
 

 
 

MSC Seaside (izdelana 2017), vodi novo generacijo križark s svojo revolucionarno arhitekturo in 
najsodobnejšo tehnologijo. Ponuja popolno povezavo z morjem, saj prinaša inovativne površine, 
kjer se zunanjost ladje združi z njeno notranjostjo. Sprehajališče se ovija okrog celotne, 323 
metrov dolge ladje, kar zagotavlja nepozaben razgled in osupljiv pogled na zahajajoče sonce prav 
vsak dan. Na voljo je več restavracij, barov, nočni klub, zunanji in notranji bazen, fitnes, wellnes 
center … Na 13 potniških palubah sprejme ladja 5.179 potnikov in 1.413 članov posadke. 
Kabine imajo: klimo, prho, wc, tv, telefon, Wi-Fi (doplačilo), mini bar, trezor. 
 

Termin potovanja 25.10. – 03.11.2019 
 

POTEK KRIŽARJENJA 
DAN DESTINACIJA PRIHOD ODHOD 
1. dan – petek 
      25.10.2019 

Polet predvidoma iz Zagreba preko vmesnega letališča na 
Florido v ZDA. Pristanek v Miami-ju, transfer do hotela*** 
na obali in nastanitev.  

  

2. dan – sobota 
     26.10.2019 

Zajtrk in prosto ob Miami Beach. V opoldanskem času vožnja 
v pristanišče in vkrcanje na ladjo ... Izplutje iz Miami-ja. 

- 17:00 

3. dan – nedelja 
     27.10.2019 

Na morju, plovba - - 

4. dan – poned. 
     28.10.2019 

San Juan, Puerto Rico 17:00 23:59 

5. dan – torek 
     29.10.2019 

San Juan, Puerto Rico 00:01 01:00 

5.    dan – torek 
     29.10.2019 

Charlotte Amalie, Deviški otoki USA 07:00 19:00 

6. dan – sreda 
     30.10.2019 

Philipsburg, St. Maarten 07:00 14:00 

7. dan – četrtek 
31.10.2019 

Na morju, plovba - - 

8. dan – petek 
     01.11.2019 

Nassau, Bahami 12:00 19:00 

9. dan – sobota 
     02.11.2019 

Miami, ZDA. Izkrcanje in krajši avtobusni ogled 
Miamija. Še prosto v mestnem jedru oz. možnost izleta v 
NP Everglades. Predvidoma večerni transfer na letališče v 
Miamiju in polet proti Evropi preko vmesnega letališča.  

07:00 - 

10. dan –nedelja 
     03.11.2019 

Pristanek predvidoma na letališču Zagreb, predvidoma v 
popoldanskih ali večernih urah. 

  

 
 



 
 
CENA ZA ZGODNJE REZERVACIJE do 30.06.2019 (na osebo): 
notranja 2-posteljna kabina:                 Tipa Bella   1.639 €, Tipa Fantastica  1.689 € 
zunanja 2-posteljna kabina z oknom:    Tipa Bella   1.769 €, Tipa Fantastica  1.829 € 

zunanja 2-posteljna kabina/balkon:     Tipa Bella   1.919 €, Tipa Fantastica  2.019 € 
 

REDNA CENA (na osebo): 
notranja 2-posteljna kabina:                Tipa Bella   1.689 €, Tipa Fantastica  1.749 € 
zunanja 2-posteljna kabina z oknom:   Tipa Bella   1.819 €, Tipa Fantastica  1.889 € 
zunanja 2-posteljna kabina/balkon:     Tipa Bella   1.979 €, Tipa Fantastica  2.099 € 
 

FIKSNO DOPLAČILO za odrasle in otroke na 3./4. ležišču (velja tudi za nastanitev v hotelu): 
- odrasla oseba na 3./4. ležišču: 1.380 € (Bella), 1.460 € (Fantastica) 
- otroci do 18. leta: 1.180 € 
 

Kabine tipa Fantastica imajo več ugodnosti kot npr. možnost izbire termina večerje, 

prednost pri izbiri lokacije kabine na ladji, brezplačen zajtrk v kabino, brezplačna postrežba 
v kabino, popust na nekatere storitve wellnesa, itd. 
 

 

CENA VKLJUČUJE: 
- letalski polet v ekonomskem razredu predvidoma iz letališča Zagreb v Miami in nazaj, 
(vključene vse letališke in varnostne takse, 1 kos prtljage do 23 kg + 1 kos ročne prtljage), 

- urejanje in strošek spletne registracije ESTA za vstop v ZDA (v višini 25 EUR/osebo), 
- vsi avtobusni transferji v Miamiju–ZDA: iz letališča do hotela, iz hotela do pristanišča, iz 
pristanišča v Miami (vključno s krajšim ogledom), iz Miamija nazaj do letališča,  

- 1 x nočitev z zajtrkom v Miamiju v hotelu***, 
- križarjenje po programu; 7x 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 12. leta in odrasli: 12,50 USD/dan, otroci od 2. do 12. leta: 
6,25 USD/dan, otroci do 2. leta napitnin ne plačajo. Ladjar priporočeni znesek napitnin dnevno 

dodaja na vaš kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več obvezne in jih v primeru, da z 
nekaterimi storitvami niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki ga želite plačati.  
 

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
- za povratni transfer iz Ljubljane, Celja, Slov. Bistrice oz. Maribora do letališča = 35 EUR 
- avtobusni izlet iz Miamija v Nacionalni park Everglades = 39 EUR (pri plačilu vnaprej v 

agenciji, vključen prevoz, vodenje in vstop v park), 
- 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! 
 


