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Croaziera de grup cu zbor inclus in Fiordurile Norvegiei 
 

       

  

Oferta speciala valabila pana in 20 Aprilie 2015 
Plecare: 29 August 2015 

Durată: 7 nopŃi/8 zile 
Tarife de la: 836 €/persoană în cabină dubla* 

Documente obligatorii de călătorie: Paşaportul 
*tarifele nu includ taxele portuare, taxele de aeroport si bacsisul. 

Detalii itinerariu: 
 

Ziua Port Sosire Imbarcare 

1 Kiel, Germania -:- 19:00 

2 Pe mare   

3 Bergen, Norvegia 09:00 16:00 

4 Hellesylt/Geiranger, Norvegia 08:00 17:00 

5 Flaam, Norvegia 08:30 18:00 

6 Stavanger, Norvegia 12:00 18:00 

7 Pe mare   

MSC ORCHESTRA **** 
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8 Kiel, Germania 08:00 -:- 
 

Detalii despre vas:  

MSC Orchestra**** 

   
 

MSC Orchestra va ofera o combinative perfecta intre design, comfort si siguranta. Toate  elementele de la 

bordul vasului MSC Orchestra participa in armonie la crearea unei ambiante de lux. Holograma stilului 

Italian fac din MSC Orchestra viitorul proiectelor de vase de croaziera si design-uri. O sa fiti mai mult decat 

depasiti de catre spectrul larg al tuturor  facilitatilor de la bordul vasului, de catre posibilitatile de 

divertisment, incepand de la facilitati  spa, sport, relaxare si shopping. Fiecare dintre ele sunt marcate de 

serviciile impecabile oferite de catre stewarzi MSC Cruises, care va vor indeplini intotdeauna dorintele 

dumneavoastra. Un vas cu adevarat exceptional care este in acelasi timp 

modern si plin de caracter! 
 

 
Tarife valabile in limita disponibilitatilor pana in 20 Aprilie 2015 cu zbor inclus din Bucuresti: 

Cabina interioara bella, cat. I1 – 836 €/persoana in cabina dubla 
Cabina exterioara cu balcon bella, cat. B1 – 936 €/persoana in cabina dubla 
 
Tarife valabile in limita disponibilitatilor pana in 20 Aprilie 2015 cu zbor inclus din Cluj: 

Cabina interioara bella, cat. I1 – 859 €/persoana in cabina dubla 
Cabina exterioara cu balcon bella, cat. B1 – 959 €/persoana in cabina dubla 
 

Detalierea tarifului: 
ExperienŃa Bella: 
 

Inclus: 
 
- serviciile standard menŃionate la tariful include 

 

Non Inclus: 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca 
Tel/Fax;  0264 595225 0725518942    Tel: 0264 591037; Fax: 0264 595145 
Email: office@lineablutravel.ro ;           Web: www.lineablutravel.ro 

 

- serviciile menŃionate la tariful nu include 

- serviciile de seara ale steward-ului  

- serviciul de micul dejun în cabină (3,5 euro pentru itinerariile în Europa şi 3,5 usd pentru itinerariile în 

Africa de Sud, America şi  Caraibe) 

- room service (între 3 şi 8 euro/ fel de mâncare) 

- rezervarea şezlongurilor speciale (puntea 18 – clasa Fantasia) – 15 euro/zi (prosop de plajă, prosoape 

răcoritoare, serviciile de bar, meniu SPA special dedicat) 

- demonstraŃii culinare pentru copiii între 3-11 ani Ńinute de Bucătarul Şef şi de Patiserul Şef în urma cărora 

copiii vor primi o sapcă DoReMi cadou şi un certificat de bucătar (contra cost 5 euro/curs) 

- jocuri DoReMi pentru copii în 6 limbi diferite (italiană, engleză, spaniolă, franceză, germană şi 

portugheză) în urma cărora copiii vor primi un certificat lingvistic DoReMi (contra cost 5 euro/curs) 

- halate de baie şi papuci de casă 

 

ExperienŃa Fantastica: 
 

Inclus 
 
- serviciile standard menŃionate la tariful include 

- serviciile de seara ale steward-ului 

- suvenir MSC Cruises (ex:o poză 15 x 20 de la serata italiană) 

- 50% discount la orele de fitness (yoga – 10 euro, antrenor personal – 35 euro) 

- posibilitate de selectare a cinei (devreme/târziu) cu prioritate de reconfirmare la bord 

- micul dejun livrat în cabină gratuit 

- gratuit livrarea mâncărurilor din meniul de room service (mâncărurile din meniu sunt contra cost) 

- demonstraŃii culinare pentru copiii între 3-11 ani Ńinute de Bucătarul Şef şi de Patiserul Şef în urma cărora 

copiii vor primi o şapcă DoReMi cadou şi un certificat de bucătar 

- jocuri DoReMi pentru copii în 6 limbi diferite (italiană, engleză, spaniolă, franceză, germană şi 

portugheză) în urma cărora copiii vor primi un certificat lingvistic DoReMi 

 

Non inclus 
 
- serviciile menŃionate la tariful nu include 

- halate de baie şi papuci de casă 

- rezervarea şezlongurilor speciale (puntea 18 – clasa Fantasia) – 15 euro/zi (prosop de plajă, prosoape 

răcoritoare, serviciile de bar, meniu SPA special dedicat) 

 

ExperienŃa Aurea 
 

Inclus 
 
- serviciile standard menŃionate la tariful include 

- serviciile de seara ale steward-ului 

- suvenir MSC Cruises (ex: o poză 15 x 20 de la serata italiană) 

- 50% discount la orele de fitness (yoga – 10 euro, antrenor personal – 35 euro) 

- posibilitate de selectare a cinei (devreme/târziu) cu prioritate de reconfirmare la bord 

- micul dejun livrat în cabină gratuit 

- gratuit livrarea mâncărurilor din meniul de room service (mâncărurile din meniu sunt contra cost) 

- demonstraŃii culinare pentru copiii între 3-11 ani Ńinute de Bucătarul Şef şi de Patiserul Şef în urma cărora 
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copiii vor primi o şapcă DoReMi cadou şi un certificat de bucătar 

- jocuri DoReMi pentru copii în 6 limbi diferite (italiană, engleză, spaniolă, franceză, germană şi 

portugheză) în urma cărora copiii vor primi un certificat lingvistic DoReMi 

- rezervarea şi accesul la zona cu şezlonguri speciale – gratuit 

- pachet SPA (zona termală – acces gratuit pe toată durata croazierei), masaj balinez – 30 de minute, solar – 

10 minute, cocktail de bun venit (pachetul SPA este per adult, iar copiii nu beneficiază de nici un serviciu) 

- 1 pachet de produse SPA cadou/croazieră (cu produse Kerastase) 

- halat de baie pluşat 

- papuci de casă 

- pachetul All inclusive Allegrissimo - pachet de bauturi racoritoare si alcoolice nelimitat, vin (la pahar: alb, 

rosu, roze din meniul "Allegrissimo"), bere la draught, bauturi racoritoare, apa minerala, bauturi calde si o 

selectie de cocktail-uri si inghetata la cornet si pahar - pachetul este valabil tot timpul, in toate barurile, la 

bufet, restaurantul principal si in restaurantele a la carte; bauturile de la minibar si apa minerala din cabina 

nu este sunt incluse 

- cina flexibilă (se poate merge oricând între orele de servire a cinei) 

- zonă special amenajată pentru servirea mesei (pentru pasagerii aurea) 

- îmbarcare prioritară 

 

Non inclus 
 
- serviciile menŃionate la tariful nu include 

ExperienŃa Yacht Club 
 
Inclus 
 
- serviciile standard menŃionate la tariful include 

- serviciile de seara ale steward-ului 

- suite de lux cu saltele ergonomice, aşternuturi fine şi meniu de perne 

- baie cu marmură 

- plasmă TV 

- minibar amplu 

- consolă de jocuri 

- majordom – 24h 

- cina la un restaurant dedicat MSC Yacht Cub – all inclusive şi cu locuri rezervate pentru a putea cina 

oricând doriŃi 

- băuturile nealcoolice, cocktailurile, berea, vinul şi băuturile spirtoase în toate locaŃiile MSC Yacht Club şi 

de la minibarul din suită 

- lift privat cu acces la MSC Aurea Spa 

- prioritate la îmbarcare şi debarcare 

- accesul la spaŃiile exclusiv destinate oaspeŃilor Yacht Club (lounge cu buffet premium, punte privată cu 

piscină şi bar) 

 
Non inclus 
 

- serviciile menŃionate la tariful nu include 

 

SERVICII STANDARD INCLUSE PENTRU TOATE EXPERIENłELE (BELLA, FANTASTICA, 
AUREA şi YACHT CLUB): 
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Tariful include:  
 
- zborul din Bucuresti sau Cluj-Napoca pana la Hamburg si retur cu compania aeriana Lufthansa:  
Orar de zbor din Bucuresti: 
29 AUG Bucuresti 06:45 – Munchen 07:45 
29 AUG Munchen 09:00 – Hamburg 10:15 
05 SEP Hamburg 19:00 – Munchen 20:15 
05 SEP Munchen 21:45 – Bucuresti 00:40 (06 SEP) 
 
Orar de zbor din Cluj-Napoca: 
29 AUG Cluj-Napoca 06:30 – Munchen 07:15 
29 AUG Munchen 09:00 – Hamburg 10:15 
05 SEP Hamburg 19:00 – Munchen 20:15 
05 SEP Munchen 21:50 – Cluj-Napoca 00:30 (06 SEP) 
- transferul aeroport Hamburg – port Kiel – aeroport Hamburg 
- insotitor de grup roman (daca se vor strange minim 28 de persoane) 
- cazare pe navă în cabina aleasă (acestea deŃin cabină de dus şi WC, aer condiŃionat, telefon, seif, uscător de 

păr, TV- fiecare cabină are steward); 

- 3 mese în restaurantele principale la restaurantele de tip bufet 

- gustări între mese 

- suc, gheaŃa, cafea, lapte, ceai şi apă ( de la dozatoarele din bufetele de pe vas) 

- accesul la terenul de Basket / Volei 

- accesul gratuit la punŃile exterioare, la piscine cu scaune pentru plajă şi prosoape de plajă; 

- accesul la bibliotecă 

- accesul în toate barurile, lounge-urile şi cluburile vasului 

- accesul la toate spectacolele de pe vas 

- accesul gratuit la sala de gimnastică, la piscine, jacuzzi, la pista în aer liber pentru jogging; 

- accesul la Aqua Park ( doar pe vasele MSC Splendida, MSC Fantasia si MSC Divina) 

- accesul la cazino 

- accesul la galeriile de artă 

- accesul la zona de jocuri Arcade 

- program zilnic cu sumarul principalelor noutăŃi şi evenimente care se desfăşoară la bordul navei; 

- participarea la jocuri, karaoke, lecŃii de dans, la spectacole cu live music, cabaret, petreceri cu teme, 

discotecă; 

- biroul de informaŃii la bord este deschis 24 ore /zi; 

 
Tariful nu include: 
 
- taxele portuare – 120 euro/persoana 
- taxele de aeroport – 163 euro/persoana pentru zborul din Bucuresti si 160 euro/persoana pentru 
zborul din Cluj-Napoca - pot suferi modificari pana la data emiterii biletelor de avion (cu 2 saptamani 
inainte de plecare) 
- bacşişul (8.5 euro/persoana/noapte) 

- jocurile de noroc şi cazino-ul 

- serviciile de cazare pre şi post îmbarcare 

- băuturile alcoolice (în cazul selectării experienŃei Aurea, sunt incluse băuturile alcoolice conform 

pachetului Allegrissimo; iar în cazul experientei Yacht Club, sunt incluse doar în zonele Yacht Club, înafara 
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acestor zone fiind contra cost) 

- serviciile de Spa şi tratamentele de frumuseŃe, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la 

diferite restaurante; 

- excursiile opŃionale (ce pot fi achiziŃionate fie de la bordul vasului fie din agenŃie) 

- simulatorul de Formula 1 ( cca. 9 Euro / persoană şi se află doar pe MSC Splendida, MSC Fantasia şi MSC 

Divina) 

- cinematograful 4 D ( cca. 7 Euro / persoană şi se află doar pe MSC Splendida, MSC Fantasia şi MSC 

Divina) 

- apelurile telefonice date în afara navei din cabină; 

- asigurările de sănătate 

- transferurile ( difera în funcŃie de port ) 

- mesele la restaurantele cu specific 

- serviciile de Babysitting 

- taxa pentru serviciile de bar de 15% din valoarea produsului este adaugată automat la fiecare cumpărare de 

la bar sau de la restaurant 

- serviciile medicale de la bordul vasului 

 

Linia de croaziera isi rezerva dreptul de a include in tarif o suprataxa de combustibil. Valoarea acestui 

supliment va fi confirmata ulterior confirmarii rezervarii doar in cazul in care pretul pretul petrolului 

NYMEX (New York Mercantile Exchange) va depasi nivelul de 100 USD per baril. 

Modalitati de rezervare a croazierei:  
Pentru a rezerva aceasta croaziera este nevoie sa se achite un avans de 50% din contravaloarea totala a 

pachetului. Efectuarea platii finale se va face cu 45 de zile inainte de data imbarcarii. Daca la momentul 

rezervarii nu mai sunt mai mult de 45 de zile pana la imbarcare, atunci pentru rezervare si confirmare se va 

achita integral.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Gabriela APOSTOL   
----------------------------------                                                        
agentie de turism // travel agency 
LINEA BLU TRAVEL  
STR. HOREA NR. 2 
Cluj-Napoca; ROMANIA 
Tel: (+4)0264 595225   0264 591037 ;Fax: 0264 595145 Mobil: (+4)0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
  
vizitati  www.LINEABLUTRAVEL.ro si pagina noastra FACEBOOK      
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