Csoportos hajóút: Az Ibériai-félsziget és
Marokkó érintése Húsvétkor
Utazás:
repülővel, menetrend szerinti járatokkal

Elhelyezés:
10 éjszaka, belső Bella kabinban

Ellátás:
teljes ellátással

Részletes program
1. nap: Budapest
Elutazás autóbusszal Budapestről a kora esti órákban.

2. nap: Genova
Megérkezést követően beszállás a hajóba és az esti órákban megkezdődik a kihajózás nyugat felé, Marseille irányába.

3. nap: Marseille
Franciaország második legnagyobb városának romantikus Régi Kikötője (Vieux Port), kellemes hangulatú éttermei és kávézói várja az
idelátogatókat. A kikötőtől nem messze lévő kis szigeten található a hírhedt If vára, melyet Alexandre Dumas, Monte Cristo grófja című regényéből
jól ismerhetünk, míg a Notre Dame De le Garde-tól gyönyörű kilátás nyílik a városra.
Fakultatív program hamarosan...

4. nap: Barcelona
Katalónia fővárosa Antoni Gaudí katalán építész számtalan munkájával várja az ide látogatókat. A kikötővárosban olyan nevezetességeket találunk,
mint például a Sagrada Família temploma, Szent Eulália katedrális, La Rambla a híres Kolumbusz-szoborral, Casa Milá, Casa Batlló, Operaház,
Güell park, Güell-palota, Ciutadella Park vagy a hangulatos Gótikus negyed.
Fakultatív program hamarosan...

5. nap: Tengeren
Ezt a napot a tengeren töltjük, így alkalmunk adódik felfedezni a 10 éjszakán át otthonukként szolgáló úszó szállodát és igénybe venni annak sok-sok
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szolgáltatásainak valamelyikét.

6. nap: Tanger
Hamarosan...

7. nap: Casablanca
Casablanca Marokkó legnagyobb és legfontosabb városa, amely Rabattól (a fővárostól) délre fekszik, közvetlenül az Atlanti-óceán partján. A sok
látnivaló közül mindenképpen érdemes meglátogatni az V. Mohamed teret, a II. Hassan Mecsetet vagy a Habous negyedet.
Fakultatív program hamarosan...

8. nap: Ceuta
Hamarosan...

9. nap: Málaga
Málaga a spanyol tengerpart igazi rejtett kincse, amely napsütötte tengerpartjaival, természeti szépségeivel, műemlékeivel az ibériai félsziget
legjellegzetesebben spanyol tájegysége. Ha itt járunk mindenképpen érdemes meglátogatni a XVI. sz.ban épült reneszánsz székesegyházat, az
óvárost, Gibralfaro-t, amelynek építését I. Granada Yusuf király rendelte el a tizenegyedik században.
Fakultatív program hamarosan...

10. nap: Alicante
A napsütötte, nyüzsgő tengerparttal rendelkező spanyol varosban megismerkedhetnek a 18. századi barokk városházával, a 166 m magas hegyen
található 9.szazadban épült Santa Barbara várból pedig pazar kilátás tarul a látogató elé a kikötőre es a varosra is. A kikötőből induló kirándulások
egyiken eljuthatnak a közeli, modern, szinte felhőkarcoló szerű szállodákkal teli Benidorm üdülőhelyre, vagy egy Cartagena-i lovasfarmra is, ahol a
híres menessel való ismerkedés mellett helyi finomságokat is kóstolhatnak.
Fakultatív program hamarosan...

11. nap: Tengeren
Hamarosan...

12. nap: Genova - Budapest
Visszaérkezés Genovába, majd a kiszállást követően a délelőtti órákban autóbusszal visszaindulás Budapestre.

További információ
Minimum létszám: 20 fő

Kabintípusok
Belső Bella kabin

352 bels? kabin kb. 13-tól 21 m2-ig. Kétszemélyes ágy, amely kérésre két egyszemélyes ággyá
átalakítható, kivéve a mozgáskorlátozott vendégek kabinjait. Légkondicionáló, zuhanyzós
fürd?szoba, interaktív TV, telefon, vezeték nélküli internet hozzáférés (térítés ellenében), minibár,
széf. 5 kabin mozgáskorlátozottak részére. Ez a mérettartomány magában foglalja mind a normál
kabinokat, mind a mozgáskorlátozott kabinokat, amelyek nagyobbak.
Belső Fantastica kabin

352 bels? kabin kb. 13-tól 21 m2-ig. Kétszemélyes ágy, amely kérésre két egyszemélyes ággyá
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átalakítható, kivéve a mozgáskorlátozott vendégek kabinjait. Légkondicionáló, zuhanyzós
fürd?szoba, interaktív TV, telefon, vezeték nélküli internet hozzáférés (térítés ellenében), minibár,
széf. 5 kabin mozgáskorlátozottak részére.
Ablakos Bella kabin korlátozott kilátással
345 ablakos kabin kb. 13-tól 22 m2-ig. Kétszemélyes ágy, amely kérésre két egyszemélyes ággyá átalakítható. Légkondicionáló, zuhanyzós
fürdőszoba, interaktív TV, telefon, vezeték nélküli internet hozzáférés (térítés ellenében), minibár, széf. Az MSC Lirica hajón találhatóak olyan
családi kabinok is, amelyek rendelkeznek hálószobával és 4 főig pótágyazható nappalival.
Ablakos Fantastica kabin
345 ablakos kabin kb. 13-tól 22 m2-ig, Kétszemélyes ágy, amely kérésre két egyszemélyes ággyá átalakítható. Légkondicionáló, zuhanyzós
fürdőszoba, interaktív TV, telefon, vezeték nélküli internet hozzáférés (térítés ellenében), minibár, széf. Az MSC Lirica hajón találhatóak olyan
családi kabinok is, amelyek rendelkeznek hálószobával és 4 főig pótágyazható nappalival.
Balkonos Fantastica kabin
56 balkonos kabin kb. 13 m2. Kétszemélyes ágy, amely kérésre két egyszemélyes ággyá átalakítható. Légkondicionáló, zuhanyzós fürdőszoba,
interaktív TV, telefon, vezeték nélküli internet hozzáférés (térítés ellenében), minibár, széf.
A hajó

Az MSC Cruises egyedülállóan ötvözi a tradicionális olasz vendégszeretetet a legmodernebb technikai bravúrok
alkalmazásával. Célja, hogy megmutassa Önnek a színvonalas tengerhajózás világát és egy örökre emlékezetes
nyaralással lepje meg, ami egyszerre elvarázsolja és lenyűgözi Önt a modern hajóinak egyikén. A fedélzeteken
hamisíthatatlan olasz hangulattal találkozhatunk, ezáltal az elegáns európai stílus és az olasz vendégszeretet
mindenkit levesz a lábáról.
Flottájának növekedésével a horizont is tágul előttünk, hiszen egyre újabb úticélokat kínál leendő és visszatérő
utasainak. Várjon bármit is hajóútjától – a kikapcsolódástól az izgalmakig, a természet szépségétől az új
kultúrák megismeréséig –, az MSC Cruises azon fáradozik, hogy minden nyaralás igazán varázslatos legyen.
Már a társaság nevéből is következtethetünk (Mediterranean Shipping Company, azaz Mediterrán
Hajótársaság), hogy Európában igazán otthon van, hiszen ez az otthonuk, ezért is ismerik annyira alaposan az
összes kikötő nevezetességeit és titkait. A kulináris élvezetek kedvelőit pedig a frissen készített mediterrán
konyha remekei várják az éttermekben elsősorban a híres olasz specialitásokkal. - MSC Cruises – Because this
is not just any cruise.
MSC Lirica

Tömeg
Utasok száma
Személyzet
Kabinok
Hosszúság / Szélesség / Magasság
Fedélzetek
Maximális sebesség
Átlagos sebesség

65 591 tonna
1 984
721
992, ebből 4 mozgáskorlátozottak részére
274,9 m / 32 m / 54 m
13, ebből 9 utasok számára
21,7 csomó
18 csomó
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Árak és indulás
Indulás - visszaérkezés
2023.04.07 - 2023.04.18

Utazás hossza
12 nap / 11 éj

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
409 107 Ft

AZ ÁR TARTALMAZZA
a repülőjegyet illetékkel,
személyenként 1 db
20 kg feladható poggyásszal
a kétágyas elhelyezést belső Bella kabinban 10 éjszakára
a hajón teljes ellátást (korlátozott italfogyasztással)
a buszos utat Budapest - Genova - Budapest útvonalon
a transzfereket
a kikötői illetéket
a közös utastér, számos fedélzeti létesítmény használatát a hajón
a kikötőben a csomaghordást be- és kiszálláskor
a magyar nyelvű idegenvezetést az út teljes idejére
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a szervizdíjat
14 év felett: 11 EUR/fő/éj
4-13,99 év között:
5,50 EUR/fő/éj
az útlemondási biztosítást
2%

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Belső Fantastica kabin felár:
37.200 Ft-tól / fő
Ablakos Bella kabin (korlátozott kilátással) kabin felár:
111.600 Ft-tól / fő
Ablakos Fantastica kabin felár:
148.800 Ft-tól / fő
Balkonos Fantastica kabin felár:
297.600 Ft-tól / fő
Egyéb italfogyasztás
Fakultatív kirándulások
Személyre szabott szolgáltatások árai
BBP utasbiztosítás
(EUB Biztosító)
Nívó: 590 Ft/fő/nap
Top: 790 Ft/fő/nap
Top Extra: 1.090 Ft/fő/nap

