
Croaziera Maldive, India & Sri 
Lanka, 17 zile - februarie 2018 

Oferta speciala cu tarif garantat 

 

 
 
DESTINATIA: INDIA, MALDIVE, SRI LANKA 
DURATA: 17 zile / 14 nopti 
DATE PLECARE: 23.02.2018 
DATA OFERTEI: 30-08-2017 
 

Ziua 01 : PLECARE DIN BUCURESTI 

 

Ziua 02 : SOSIRE IN MALE 

La sosirea pe aeroportul din Male vei fi intampinat de reprezentantul local si vei fi transferat in port pentru 
imbarcarea pe vasul de croaziera. 

Mese - Cina 

 
Ziua 03 : MALE 

Astazi vasul de croaziera va pleca din Male la ora 20:00 spre urmatorul port si va naviga pe timp de noapte. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 04 : PE MARE 

Ai aceasta zi la dispozitie pentru a te bucura de facilitatile vasului de croaziera. Costa neoClassica este cea 
mai moderna si eleganta nava si una dintre cele mai iubite nave ale flotei Costa. Acest lucru se datoreaza 
recentelor imbunatatiri aduse, stilul clasic si rafinamentul ce o caracterizeaza care fac din voiajul cu aceasta 
nava sa fie unul special si de neuitat. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 05 : COLOMBO 

Astazi, in jurul orei 07:00 vei ajunge in portul Colombo si vei pleca inapoi pe mare la ora 17:00 spre 



urmatorul port si vei naviga pe timp de noapte. Vei face un tur panoramic al orasului in care vei putea 
admira cateva dintre atractiile capitalei acestui stat insular: Fortul Colombo, bazarul Pettah, strada bijutierilor, 
Insula Slave cu templul hindus Sri Murugan, cladirea primariei si Parcul Viharamahadevi. De asemenea vei 
vizita si cartierul 7 - zona rezidentiala si vei trece pe langa Piata Independentei si Centrul International de 
Conferinte Bandaranaike. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 06 : PE MARE 

Ai aceasta zi la dispozitie pentru a te bucura de facilitatile vasului de croaziera. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 07 : MORMUGAO 

Astazi, in jurul orei 08:30 vei ajunge in portul Mormugao si vei pleca inapoi pe mare. Urmatoarea zi la ora 
17:00 spre urmatorul port si vei naviga pe timp de noapte. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 08-10 : MUMBAI 

Astazi, in jurul orei 08:0 vei ajunge in portul Mumbai si vei pleca inapoi pe mare dupa 3 zile la ora 21:00 spre 
urmatorul port. Mumbai este capitala statului Maharashtra si motorul economic al Indiei. Mereu in miscare, 
cel mai bogat si cel mai industrializat oras al Indiei, Mumbai este o insula legata de continent prin intermediul 
podurilor. Zonele joase, demonstreaza faptul ca orasul a fost odinioara divizat in insule multiple. Orasul este 
concentrat in special spre sudul insulei. Vei descoperi in aceste zile atractiile orasului pe cont propriu. Poti 
face shopping in numeroasele centre comerciale din oras sau poti alege dintre tururile optionale. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 11 : PE MARE 

Ai aceasta zi la dispozitie pentru a te bucura de facilitatile vasului de croaziera. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 12 : MANGALORE 

Astazi, in jurul orei 07:00 vei ajunge in portul Mangalore si vei pleca inapoi pe mare la ora 18:00 spre 
urmatorul port si vei naviga pe timp de noapte. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 13 : COCHIN 

Astazi, in jurul orei 08:30 vei ajunge in portul Cochin si vei pleca inapoi pe mare la ora 18:00 spre urmatorul 
port si vei naviga pe timp de noapte. Poti vizita aici Sinagoga Evreiasca, construita in 1567, cea mai veche 
sinagoga din intreg Commonweath-ul. Localizata in zona cunoscuta ca Orasul Evreiesc, sinagoga este una 
dintre cele 7 sinagogi ale comunitatii evreiesti Cochin. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 14 : PE MARE 

Ai aceasta zi la dispozitie pentru a te bucura de facilitatile vasului de croaziera. Costa neoClassica este cea 
mai moderna si eleganta nava si una dintre cele mai iubite nave ale flotei Costa. Acest lucru se datoreaza 
recentelor imbunatatiri aduse, stilul clasic si rafinamentul ce o caracterizeaza care fac din voiajul cu aceasta 
nava sa fie unul special si de neuitat. 



Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 15 : MALE 

Astazi, in jurul orei 07:00 vei ajunge in portul Male unde vei stationa pana a doua zi cand vei debarca. 

Mese - Mic dejun, Pranz, Cina 

 
Ziua 16 : PLECARE DIN MALE 

Croaziera se incheie astazi. Vei debarca in portul din Male de unde se va asigura transferul la aeroport, 
pentru imbarcarea in zborul spre casa. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 17 : SOSIRE IN BUCURESTI 

 
 

FINAL SERVICII 

LEGENDA:  

 PVT – transfer sau tur privat efectuat cu vehicul si ghid dedicat 
 SIB – tururi si transferuri in sharing base in care vehiculul/ghidul sunt impartite cu alti turisti 
 B – mic dejun 
 L – pranz 
 D – cina 

ORAR DE ZBOR:  
  Plecare Bucuresti 23.02.2018 ora: 13:35 Sosire Dubai 23.02.2018 ora: 20:15; Fly Dubai; durata:4:40  
  Plecare Dubai 24.02.2018 ora: 01:30 Sosire Male 24.02.2018 ora: 07:00; Fly Dubai; durata:4:30  
  Plecare Male 10.03.2018 ora: 22:15 Sosire Dubai 11.03.2018 ora: 04:40; Fly Dubai; durata:7:25  
  Plecare Dubai 11.03.2018 ora: 09:20 Sosire Bucuresti 11.03.2018 ora: 12:50; Fly Dubai; durata:5:30. 
 
 

SERVICII INCLUSE:  

 Bilet de avion pentru zborul international Bucuresti - Male - Bucuresti cu Fly Dubai; 
 Taxele de aeroport pentru zboruri; 
 Cazare 14 nopti la hotelurile mentionate, in tipul de camere specificat: 
 Mesele mentionate in program: 14 Mic dejun, 13 Pranz, 14 Cina; 
 Toate tururile si transferurile in conformitate cu itinerarul 
 Toate taxele de intrare la obiectivele turistice mentionate in program 
 Ghid local vorbitor de limba engleza pentru tururile si transferurile incluse 
 Asigurarea complexa de calatorie 
 Taxe portuare /   
 Serviciu telefonic de urgente 24/7 
 Transportul se va face in sharing basis, impreuna cu alti turisti 

 

SERVICII SUPLIMENTARE:  

 Early check-in, late check-out 
 Taxa si formalitati de obtinere a vizei din India: 110 euro 
 Taxa si formalitati de obtinere a vizei din Sri Lanka: 40 euro 
 Taxa de servicii la bord: 12,5 $/persoana/noapte suplimentar 

 
 



TARIFE SERVICII SI ZBORURI INTERNATIONALE 

Optiune STANDARD  

TARIF FIX / PERSOANA 1.890 €  

Calatorie: 23.02.2018 - 11.03.2018 

Locatie Hotel   Tip camera Mese 
Male Costa Neoclassica vessel Cabina Interioara Pensiune completa 

Optiune CONFORT  

TARIF FIX / PERSOANA 2.490 €  

Calatorie: 23.02.2018 - 11.03.2018 

Locatie Hotel   Tip camera Mese 
Male Costa Neoclassica vessel Cabina Exterioara Pensiune completa 
 

DATE PLECARE: 2018-02-23; 

 
 

DISCOUNT PENTRU EARLY BOOKING:  

Discount pentru Early Booking: in cazul in care rezervati si achitati integral aceasta vacanta, se acorda 
urmatoarele reduceri: 

 Cu 8 luni de zile inainte de data plecarii: 5% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 7 luni de zile inainte de data plecarii: 4% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 6 luni de zile inainte de data plecarii: 3% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 5 luni de zile inainte de data plecarii: 2% din tariful pachetului de vacanta; 

 
 

CONSIDERATII GENERALE:  

        Mentionam ca variantele de cazare sunt disponibile la aceasta data. Agentia nu poate garanta 
disponibilitatea lor decat in momentul rezervarii. In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine 
indisponibila va vom oferi alternative similare.  

  
 

 
 

NOEMI BALOGH                                                   GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                    Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                    E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 



 


