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Plavba luxusnou loďou MSC ORCHESTRA

Taliansko / Slovinsko / Chorvátsko 

Každý deň iný, každý deň v inom meste. Ale bez denného cestovania,  bez stresu, bez potreby
sťahovania sa. Naopak, neustále vás obklopuje luxus a komfort. A nádherné more! Ste totiž na jednej
z luxusných lodí a plavíte sa do ďalšieho cieľa na vašej okružnej dovolenkovej plavbe.

Trasa plavby loďou MSC Orchestra v termíne  13.05.-16.05.2020  (3 noci)

1) Benátky /Taliansko 13.05.2020 odchod o 18:00 hod.

2) Ljubljana (Koper) /Slovinsko 14.05.2020 príchod o 07:00 hod., odchod o 19:00 hod.

3)  Zadar /Chorvátsko 15.05.2020 príchod o 08:00 hod., odchod o 18:00 hod.

4) Benátky 16.05.2020 príchod o 09:00 hod.

Okružnú  plavbu luxusnou loďou si ale môžete vybrať prakticky v ľubovoľnej časti sveta, na rôzny
počet dní (obvykle 7 nocí) a v termíne, ktorý vám vyhovuje najviac. 

Ubytovanie na takýchto lodiach je spravidla v útulných a dobre vybavených kajutách s 24-hodinovým
servisom.  Kvalitné  jedlá  z  výbornej  kuchyne  sú  ponúkané  na  vysokej  úrovni v  nádherných
reštauráciách. Pre vaše pohodlie a oddych máte k dispozícii rôzne kaviarne a bary, večerný kabaret,
diskotéky, kasíno, kino, posilňovne a wellness centrá, salóny krásy, obchody. A k tomu bohatý program
cez deň a fascinujúci  nočný život.  Na palubách obvykle nájdete aj  2-3 plavecké bazény, niekoľko
víriviek či rôzne ďalšie možnosti pre športovanie či relax. Môžu to byť napr. horolezecké steny, golfový
trenažér  alebo dokonca trenažér  F1,  simulujúci  jazdu v ef-jednotke.  Ak to chcete zažiť,  ozvite sa.
Ponúkneme vám plavbu podľa vášho želania! Stále pritom platí, že pri kúpe dovolenky na luxusnej
lodi získate kvalitné a pritom rôznorodé služby za naozaj dobrú cenu.

Niektoré okružné plavby po Stredozemnom či Jadranskom mori,  ale aj  okruh začínajúci  v Dubaji,
máme vyskúšané. Ak sa na nás obrátite, môžeme vám teda celkom dobre poradiť. Už teraz vám však
môžeme  odporučiť vyskúšať si takúto plavbu aspoň raz. Naozaj to stojí za to!

c e s t o v n á  k a n c e l á r i a
s.r.o.



Plavba loďou MSC Orchestra v termíne 13.05.-16.05.2020  (3 noci) … ceny v EUR za 1 osobu
I1 - Vnútorná kajuta Bella  (obsadená 2 os.) 279,00
13 m² / kajuta bez okna a balkónu, kúpeľňa, kategória Bella

I2 - Vnútorná kajuta Fantastica  (obsadená 2 os.) 309,00
13 m² / kategória Fantastica: lepšia pozícia kajuty, voľný výber sedenia pri večeri, raňajky v kajute bez príplatku 

O1 - Vonkajšia kajuta Bella  (obsadená 2 os.) 339,00
16-17 m² / neotvárateľné okno (obmedzený výhľad)

O2 - Vonkajšia kajuta Fantastica  (obsadená 2 os.) 389,00
16-17 m² / neotvárateľné okno, kategória Fantastica: lepšia pozícia kajuty, voľný výber sedenia pri večeri, raňajky
v kajute bez príplatku

B1 - Kajuta s balkónom Bella (obsadená 2 os.) 429,00
17-23 m² / balkón, spálňa, kúpeľňa, kategória Bella 

B2 - Kajuta s balkónom Fantastica (obsadená 2 os.) 479,00
17-23 m²  /  kategória  Fantastica:  lepšia  pozícia  kajuty, voľný  výber  sedenia  pri  večeri,  raňajky  v  kajute  bez
príplatku

I3 - Vnútorná Aurea (obsadená 2 os.) 559,00
14 m² / služby Aurea Experience (vrátane All Inclusive) / kategória Aurea: nápoje All Inclusive, prioritné nalodenie,
My Choice dining, balíček Spa, voľný vstup do Thermal Area a na exkl. terasu

B3 - Kajuta s balkónom Aurea (obsadená 2 os.) 729,00
17-23 m² /  kategória Aurea: nápoje All Inclusive, prioritné nalodenie, My Choice dining, balíček Spa, voľný vstup
do Thermal Area a na exkl. terasu

S3 - Suite Aurea s balkónom (obsadená 2 os.) 849,00
25 + 4,5 m² / kategória Aurea: nápoje All Inclusive, prioritné nalodenie, My Choice dining, balíček Spa, voľný
vstup do Thermal Area a na exkl. terasu

FLA - Family Cabin (obsadená 2 os.) 860,00
2 prepojené balkónové kajuty = 2 kajuty + 2 kúpeľne + 2 balkóny

Služby zahrnuté v cene plavby v kategórii Bella

Ubytovanie  v  plne  vybavenej  kajute  s  regulovateľnou  klimatizáciou,  2  posteľami,  ktoré  sa  dajú  spojiť  do
manželskej, 2 nočnými stolíkmi, skriňou, stolíkom a stoličkou, flat TV, minibarom, telefónom, trezorom, kúpeľňou
so sprchou a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 24hodinový kajutový servis (za poplatok). Wi-fi internet (za
poplatok)

Plná penzia:  buffet  otvorený  20  hodín denne (v  cene)  a reštaurácie  s  obsluhou otvorené  počas podávania
hlavných jedál

Nápoje z automatov v bufete počas raňajok (voda, čaj, káva, džúsy)

Výber zo špecializovaných reštaurácií (za poplatok)

Predstavenia v štýle Broadway show v divadle

Športové aktivity na otvorených palubách (rýchlochôdza, basketbal, futbal, tenis), bazény a lehátka

Moderne vybavené Fitness centrum

Zábavné programy a animácia

Programy a animácia pre deti rozdelené podľa vekových kategórií

Služby kvalifikovaného personálu hovoriaceho viacerými jazykmi

Možnosť výberu kajuty (podľa obsadenosti)

Obmedzená možnosť výberu času sedenia (1. alebo 2. sedenie) v reštaurácii (podľa obsadenosti)

Body MSC Voyagers Club za každú absolvovanú plavbu

Kategória Fantastica a kategória Aurea zahŕňajú okrem služieb kategórie Bella aj ďalšie extra služby 

Príplatky

Povinné: sprepitné 10,00 EUR /1 osoba /1 noc

Nepovinné: parkovanie auta na parkovisku pri lodi / rôzne nápojové balíčky a pod.

Plavbu organizuje Oneworld Travel spol. s r.o. (IČO: 35771569)
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