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Croaziera 2016 - America de Sud (Buenos Aires) - Seabourn Cruise 
Line - Seabourn Quest - 20 nopti

     Plecare din: Buenos Aires, Argentina

Vas: Seabourn Quest

 Porturi: Raul Amazon, Manaus, Brazilia - Buenos Aires, 

Argentina - Ilhabela, Brazilia - Montevideo, Uruguay - Natal, Brazilia - 

Recife, Brazilia - Rio de Janeiro, Brazilia - Santarem, Brazilia - Manaus, 

Brazilia - Ecuator - Buzios, Brazilia

   Plecari in 2016

24 FEB

Detalii nava

mailto:office@anywheretravelworld.ro
www.anywheretravelworld.ro


Seabourn Quest

Seabourn Quest reprezinta a treia repetare a designului vaselor 

care sunt cunoscute pentru ca au schimbat total segmentul 

croazierelor de lux. Oriunde navigheaza in jurul lumii acest vas 

duce cu el multitudinea de variante de a servi masa, 

comparabile cu cele mai bune restaurante de pretutindeni. 

Seabourn Quest ofera o varietate de restaurante pentru a 

satisface orice gust sau stare de spirit fara costuri suplimentare. 

Meniurile reflecta accentul pus pe ingrediente proaspete, de 

calitate superioara, preparate increzator si cu o prezentare 

atragatoare. Gratarele festive sunt punctele cheie ale 

croazierelor in ape calde, unde se servesc fructe de mare si 

fripturi generoase si nu in ultimul rand, evenimentul ce poarta 

semnatura Seabourn, Caviar in the Surf. O selectie 

cuprinzatoare de produse delicioase, de la aperitive delicioase la 

deserturi colosale, este disponibila pentru a fi servite in suite la 

orice ora. 

 

Catalogare (stele): *****

Cost constructie: 250.000.000 $

Inregistrat in: Bahamas

Pescaj: 6.5 m

Total cabine: 225

Supr. cabinelor (mp): 27.5 mp - 133.6 mp

Tensiune electrica (V): 110

Punti accesibile: 10

Numar Piscine: 2

Numar Jacuzzi-uri: 6

Numar Lifturi: 3

Moneda utilizata: $

        

Itinerariu



Ziua Portul Sosire Plecare 

1 Buenos Aires, Argentina 16:00

2 Montevideo, Uruguay 08:00 17:00

3 Pe mare

4 Pe mare

5 Ilhabela, Brazilia 08:00 17:00

6 Rio de Janeiro, Brazilia 08:00

7 Rio de Janeiro, Brazilia 23:00

8 Pe mare

9 Buzios, Brazilia 07:00 14:00

10 Pe mare

11 Pe mare

12 Recife, Brazilia 08:00 18:00

13 Natal, Brazilia 08:00 17:00

14 Pe mare

15 Pe mare

16 Ecuator

17 Raul Amazon, Manaus, Brazilia

18 Santarem, Brazilia 08:00 23:59

19 Raul Amazon, Manaus, Brazilia

20 Manaus, Brazilia 07:00

21 Manaus, Brazilia 06:00

Tipuri principale de cabine

Suita
Suita Penthouse PH include o camera de zi unde se poate servi cina, veranda privata, 

dormitor separat cu par matrimonial, dulap, seif, 2 televizoare plate cu DVD, bar bine 

aprovizionat, baie spatioasa cu dus.

Inclus/Non-inclus

Inclus:

Este foarte important să știm de la început ce include croaziera pe care am achiziționat-o și de ce buget mai avem nevoie odată ce 

suntem în vacanță, așadar vă ajutăm noi cu aceste informații mai jos. 



- cazare pe navă în suită

-  fiecare cabină are propriul steward

- all inclusive - toate cele 3 mese principale ale zilei, gustări între mese, apă plată şi minerală, ceai, răcoritoare, cafea ,  băuturile 

alcoolice;

- room service gratuit 24 h pe zi

- open bar în tot timpul zilei pe navă

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

- accesul gratuit la teatru, în saloanele navei, la discotecă, la bibliotecă

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

- veţi avea un program zilnic cu sumarul principalelor noutăţi şi evenimente care se desfăşoară la bordul navei

- acces la platforma de sporturi nautice

- veţi putea participa la jocuri, karaoke, lecţii de dans, la spectacole cu muzica live , cabaret, petreceri cu teme, seri dansante

- biroul de informaţii la bord este deschis 24 ore /zi

- există un birou de turism unde pot primi informaţii despre excursiile organizate în fiecare port şi unde pot face rezervări

Non-inclus:

- taxele portuare şi guvernamentale

- serviciile de Spa şi tratamentele de frumuseţe, serviciile de curățătorie, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante

- excursiile opţionale , jocurile video, jocurile de la Cazino

- apelurile telefonice date în afara navei din cabine

- cumpărăturile efectuate la bordul vasului

 

Conditii de anulare

TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA SEABOURN LINE

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

Pentru croazierele de 59 de nopti sau mai scurte:

De la momentul rezervarii si pana la 58 de zile inainte de data 

plecarii 
*Depozitul

Intre 56 de zile si 42 de zile pana la momentul plecarii *45%

Intre 41 de zile si 16 zile pana la momentul plecarii *75%

Intre 15 zile si 7 zile pana la momentul plecarii *90%

Sub 6 zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat. 

Pentru croazierele de 60 nopti sau mai lungi:



De la momentul rezervarii si pana la 91 de zile inainte de data 

plecarii 
*Depozitul

Intre 90 de zile si 42 de zile pana la momentul plecarii  *45%

Intre 41 de zile si 16 zile pana la momentul plecarii  *75%

Intre 15 zile si 7 zile pana la momentul plecarii *90%

Sub 6 zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

 


