
 

 

 

                                          Croazieră pe Mediterana de Vest 

Genova – Marsilia – Malaga – Cadiz – Lisabona   

Alicante – Insula Menorca - Olbia 

15 – 16 octombrie 2022, 11 nopți/ 12 zile 

 

  

 

 

Ziua 1 – Miercuri, 05 octombrie | Iaşi – Milano – Genova 

Ora 04:15 – Întâlnire pe aeroportul din Iași cu reprezentantul agenției pentru check-in și îmbarcare pe zborul companiei 

WizzAir cu destinația Milano. Decolare la 06:20, sosire la Milano la 07:45. Ne îmbarcăm în autocar și plecăm către 

Genova unde ne vom îmbarca pe vasul de croazieră MSC Orchestra. Îndeplinirea formalităților de îmbarcare și 

check-in la bordul vasului. Vasul parăsește portul la ora 19:00 si va naviga spre Marsilia. Cazare la bord în tipul de 

cabină ales cu pensiune complete. 

 

Zi Port Sosire Plecare 

1 Genova, Italia - 19:00 

2 Marseille, Franța 09:00 17:00 

3 Pe mare - - 

4 Malaga, Spania 08:00 19:00 

5 Cadiz, Spania 07:00 17:00 

6 Lisabona, Portugalia 08:00 16:00 

7 Pe mare - - 

8 Alicante, Spania 08:00 17:00 

9 Mahon, Spania 09:00 16:00 

10 Olbia, Italia 10:00 18:00 

11 Genova, Italia 09:00 - 

 

Ziua 11 – 15 octombrie | Genova – Milano Bergamo 

Mic dejun. Sosire în portul Genova și debarcare de pe vas. Transfer la aeroportul din Milano. Timp de odihnă. 

Cazare la hotel B&B Bergamo 3* sau similar. 

 

Ziua 12 – 16 octombrie | Milano Bergamo – Iași 

La ora 06:30 ne îndreptăm către aeroport. Îmbarcare pe zborul companiei Wizz Air cu destinația Iași. Decolare 

la ora 09:10, sosire în Iași la ora 12:25. 

 

 



 

 

 

 

 

Tarife: 

 

Adult în cabină dublă interioară 950 euro 

Adult în cabină dublă exterioară cu geam 1140 euro 

Adult în cabină dublă exterioară cu balcon 1280 euro 

Al 3-lea adult în cabină dublă cu balcon 920 euro 

Adult în cabină single interioară  1095 euro 

Adult în cabină single exterioară cu geam 1295 euro 

Adult în cabină single exterioară cu balcon 1495 euro 

 

 

Tariful include: 

- 10 nopți de cazare pe întreaga durata a croazierei în tipul de cabină aleasă 

- Mic dejun, prânz și cină( cina in regim bufet sau a la carte, la alegere), gustări între mese și băuturi non-alcoolice  

- Divertisment live, acces la sala de fitness, acces la Jacuzzi, piscine, cluburi 

- Bilete de avion Iasi – Milano și Milano - Iași 

- Transferurile de la aeroport la navă tur-retur 

- 1 noapte de cazare la hotel de 3* cu mic dejun în Bergamo la retur 

- Taxele de aeroport 

- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 
- Asigurare medicală și storno (obligatorie) 

- Taxele portuare – 160 euro 

- Bagajul de cală 

- Taxa hotelieră – 10 euro/zi/camera 

- Băturile alcoolice 

- Excursiile opționale 

 

Acte Necesare:  

Pașaport valabil 

Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 

Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 
Condiții de plată:  

- 200 euro la înscriere 

- 400 euro cu 60 de zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 30 de zile înainte de plecare 

 
MSC Orchestra s-a alaturat flotei MSC Cruises in 2007, fiind a opta nava din flota. La fel ca si sora ei, MSC Musica, 

ofera o evolutie continua in ceea ce priveste design-ul, comfortul si siguranta. Toate elementele de la bordul vasului 

MSC Orchestra participa in armonie la crearea unei ambiante de lux. O sa fiti incantati de toate facilitatile de la bordul 

navei, de posibilitatile de divertisment, spa, sport, relaxare si shopping. Un vas cu adevarat exceptional care este in 

acelasi timp modern si plin de caracter ! 

Itinerariul de baza al vasului MSC Orchestra se bazeaza pe croaziere in Caraibele de Est pornind din Pointe-a-Pitre si 

Fort-de-France. In timpul verii, Orchestra navigheaza si in Mediterana de Vest pornind din Genoa, Barcelona si 

Marsilia, la fel si in Marea Baltica pornind din Kiel si Fiordurile Norvegiene. MSC Orchestra are un total de 1.275 

cabine impartite in 8 categorii. Cele mai mari sunt cabinele din categora Suite. MSC Orchestra ofera o varietate de 

optiuni pentru cina in comparatie cu vasele mai vechi. 
 

 

 

 


