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Croaziera 2016 - Alaska Nord si Sud (Seattle) - Oceania Cruises - 
Regatta - 10 nopti

     Plecare din: Seattle, WA

Vas: Regatta

 Porturi: Icy Strait Point, AK - Ketchikan, Alaska - Sitka, AK - 

Skagway, Alaska - Wrangell, AK - Seattle, WA - Prince Rupert, Canada - 

Vancouver, British Columbia - Ghetarul Hubbard, Alaska

   Plecari in 2016

11 AUG

Detalii nava

Regatta

Vasul Regatta este sora vaselor in stil country Insignia si Nautica. 

Linia de croaziera Oceania combină la bordul acestui vas 

serviciile, atmosfera si incredibilele standarde a unui hotel in stil 

country care imbratiseaza aventura de croaziera intr-o 

atmosfera relaxantă. Vasul Regatta ofera itinerarii pe care 

vasele luxurioase de 5* nu ar putea sa le practice. Saloanele, 

apartamentele si cabinele prezinta un mobilier luxurios, intr-un 

stil neo-clasic.

Catalogare (stele): ****

Cost constructie: 150.000.000 £

Inregistrat in: Marshall Islands

Pescaj: 6.0 m

Total cabine: 342

Supr. cabinelor (mp): 13.5 mp - 90 mp

Tensiune electrica (V): 110 si 220

Punti accesibile: 9

Numar Piscine: 1

Numar Jacuzzi-uri: 3

Numar Lifturi: 4

Moneda utilizata: $
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Itinerariu

Ziua Portul Sosire Plecare 

2 Pe mare

3 Ketchikan, Alaska 08:00 18:00

4 Icy Strait Point, AK 12:00 23:00

5 Skagway, Alaska 08:00 17:00

6 Pe mare

7 Sitka, AK 10:00 18:00

8 Wrangell, AK 08:00 18:00

9 Prince Rupert, Canada 08:00 16:00

10 Pe mare

11 Vancouver, British Columbia 08:00

Tipuri principale de cabine



Cabina interioara
Cabina ofera 14,8 metri patrati de lux si un mobilier confortabil, iar culoarea lemnului iti ofera 

multa caldura si multa seninatate. Fiecare cabina dispune de o zona de relaxare, un birou, 

mult spatiu pentru stocare, saltele cu confort qeen size sau doua saltele separate

Ofera urmatoarele facilitati: 

room service 24 de ore

de doua ori pe zi servicii menaj

haine groase de bumbac si papuci

paturi ce ofera o stare de relaxare 

prosoape de bumbac

uscator de par

oglinda pe tot peretele

birou si papetarie

ecran plat cu dvd si cu programe satelit

servicii de telefonie mobila

acces la internet wireless

conditii de siguranta

Cabina exterioara cu geam
Proiectata pentru a maximiza spatiul, cabinele au 15,3 metri patrati, cu confortul saltelelor 

qeen size sau cu saltele separate, fiind o zona de relaxare cu canapea, birou si masa pentru 

micul dejun. Privelisti spectaculoase pot fi vazute printr-un hublou clasic.

Ofera urmatoarele facilitati: 

room service 24 de ore

de doua ori pe zi servicii menaj

haine groase de bumbac si papuci

paturi ce ofera o stare de relaxare 

prosoape de bumbac

uscator de par

oglinda pe tot peretele

birou si papetarie

ecran plat cu dvd si cu programe satelit

servicii de telefonie mobila

acces la internet wireless

conditii de siguranta

Cabina exterioara cu balcon
Cabinele din aceasta categorie sunt cele mai cerute, avand 20 metri patrati si care au o 

veranda privata din lemn de tec. Pe timpul navigarii va puteti relaxa pe canapeaua 

confortabila. Cabinele au in alcatuire o saltea ce confera multa relaxare si confort tip qeen -

size si separate, o masa pentru micul dejun, un birou, vernada privata, dulapuri spatioase, 

baie cu dus, telefon si televizor, halate de baie din bumbac.



Suita
Apartamentele sunt cele mai spatioase avand aproape 92,9 metri patrati, fiecare centimetru 

fiind dedicat pentru confortul pasagerilor. Situate pe puntile 6,7 si 8 in colturile primare si 

care prezinta o multitudine de facilitati, asigurandu-se ca fiecare moment reprezinta o 

incantare pentru client. Are in componenta un jacuzzi, o plasma TV cu ecran plat 42", cu un 

sistem de sunet Bose, de unde pot fi urmarite filmele noi aparute. Poti utiliza DVD-urile si CD-

urile prezente in centrul de divertisment din cabina, poti accesa internetul de la computer si 

ai posibilitatea sa savurezi o bautura de la mini barul personal. Te trezesti mult mai relaxat 

datorita saltelelor care iti ofera un cofort de clasa intai.Veranda din lemn de tec iti ofera o 

priveliste spactaculoasa , cabina prezinta si un mobilier de calitate si o baie second hand 

pentru oaspeti.

Inclus/Non-inclus

Inclus:

-  taxele portuare și guvernamentale

-  3 mese pe zi in restaurantele de tip bufet sau a la carte

-  cina in restaurantele cu specific

-  gustari intre mese

- serviciile normale de la bord și masa în resaurantele principale

- băuturi răcoritoare nelimitat

- cazare pe nava în cabina aleasă

- acces gratuit la punțile exterioare, la piscine cu scaune pentru plajă și prosoape de plajă

- acces gratuit la teatru, în saloanele navei, la discotecă, la bibliotecă;

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

- veți avea un program zilnic cu sumarul principalelor noutăți și evenimente care se desfasoară la bordul navei;

- veți putea participa la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu muzică live , cabaret, petreceri cu teme, seri dansante;

- există un birou de turism unde puteți primi informatii despre excursiile organizate în fiecare port și unde se pot face rezervari.

- Room service 24 de ore din 24 de ore

- serviciu de concierge (toate Cat cabine A)

- serviciu de majordom (toate PH apartamente, OC, VS, OS)

Non-inclus:

- transportul de/ și până la portul de îmbarcare;

- băuturi ca: bere, vin, băuturi spirtoase, sau alte băuturi îmbuteliate;

- activități, excursii sau servicii personale pe timpul croazierei;

- curăţătoria chimică şi serviciile de spălătorie sunt disponibile la o taxă suplimentară;

- facilităţi medicale - se aplică taxe pentru servicii medicale;



- jocurile video, jocurile de la Casino, utilizarea internetului;

- apelurile telefonice date în afara navei din cabine;

- cumpărăturile efectuate la bordul vasului;

- asigurarea complexă de calatorie (ce include și STORNO);

- gratuități/bacșișul  – achitabil la bordul vasului

Conditii de anulare

TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA OCEANIA CRUISES

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

Croazierele de 14 nopti sau mai putin:

De la momentul rezervarii si pana la 121 de zile inainte de data 

plecarii 
*Depozitul

Intre 120 de zile si 46 de zile pana la momentul plecarii *20%

Intre 45 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii *50%

Sub 21 de zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Croazierele de 15 nopti sau mai mult:

De la momentul rezervarii si pana la 151 de zile inainte de data 

plecarii 
 *Depozitul

Intre 150 de zile si 76 de zile pana la momentul plecarii  *20%

Intre 75 de zile si 46 de zile pana la momentul plecarii  *50%

Intre 45 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii *75%

Sub 95 de zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat


