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Croaziera 2016 - Alaska Pasajul Interior (Vancouver) - Disney Cruise 
Line - Disney Wonder - 7 nopti

     Plecare din: Vancouver, Canada

Vas: Disney Wonder

 Porturi: Juneau, Alaska - Ketchikan, Alaska - Skagway, Alaska - 

Vancouver, Canada - Tracy Arm, Alaska

   Plecari in 2016

23 MAI // 30 MAI // 06 IUN // 13 IUN // 20 IUN // 27 IUN // 04 IUL // 11 

IUL // 18 IUL // 25 IUL // 01 AUG // 08 AUG // 15 AUG

Detalii nava

Disney Wonder

Disney Wonder este vasul care se distinge prin design-ul 

sofisticat și inovațiile moderne. Ca și sora ei, Disney Magic, 

această navă a fost concepută pentru familiile cu copii, 

îmbinând stilul elegant cu un strop de distracție. Astăzi, acest 

vas este unul dintre cele mai venerate și recunoscute în întreaga 

lume. Disney Wonder seamană cu un vas de linie clasică, iar 

biine cunoscutele urechi ale soarecelui Mickey reprezintă 

emblema acestui vas.

Catalogare (stele): ****

Cost constructie: 350.000.000 $

Inregistrat in: Bahamas

Pescaj: 8.0 m

Total cabine: 875

Supr. cabinelor (mp): 16.8 mp - 90.0 mp

Tensiune electrica (V): 110

Punti accesibile: 11

Numar Piscine: 3

Numar Jacuzzi-uri: 6

Numar Lifturi: 12

Moneda utilizata: $
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Itinerariu

Ziua Portul Sosire Plecare 

1 Vancouver, Canada 16:00

2 Pe mare

3 Vancouver, Canada 12:00

4 Skagway, Alaska 07:15 19:00

5 Juneau, Alaska 06:45 16:45

6 Ketchikan, Alaska 11:15 19:00

7 Pe mare

8 Vancouver, Canada 08:00

Tipuri principale de cabine

Cabina interioara
Cabina are o dimensiune de 20 mp si dispune de un pat qeen si doua paturi single twin, o 

canapea single si baie divizata.

Cabina exterioara cu balcon
Cabina are o dimensiune de 25 mp si dispune de un pat qeen si doua paturi single twin, o 

canapea single, baie divizata si veranda privata.



Suita
Suita Royal are o dimensiune de 96 mp unde pot dormi maxim 7 persoane, avand doua 

dormitoare, 2 bai, o biblioteca mass media , camara, bar si un salon de luat masa. Decorul 

bogat incorporeaza arta, semnele distinctive vintage, accesorii personalizare si mobilierul din 

lemn fin.

Inclus/Non-inclus

Inclus:

- cazarea în tipul de cabină/suită aleasă

- trei mese principale pe zi ( mic dejun, prânz și cină ) la restaurantele de tip bufet si a la carte

- gustări între mese

- snacks - uri și înghețată

- băuturile non alcoolice servite în timpul meselor

- room service pentru micul dejun, cu exceptia zilei de debarcare

- accesul la toate facilitățiile vasului: jacuzzi, tobogane, jocuri de copii, piscine, show - urile live, petrecerile de pe punte, cluburile de 

noapte, saloane.

- accesul în zonele pentru copii:

- "Disney's Oceaner Club" și "Disney's Oceaner Lab" pe vasele Disney Magic și Disney Dream pentru copii intre 3 și 10 ani și pe vasul 

Disney Wonder pentru copii între 3 și 12 ani

- "Ocean Quest" pe vasul Disney Magic pentru copii între 11 și 13 ani

- acessul în zonele pentru adolescenti:

- "Aloft" pe vasul Disney Wonder pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani

- "The Stack" pe vasul Disney Magic pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani

- "Vibe" pe vasul Disney Dream pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani

-  accesul la piscine speciale :

- "Goofy Pool" pentru toată familia pe vasele Disney Magic și Disney Wonder

- "Donald's Pool" pentru toată familia pe vasele Disney Dream și Disney Fantasy

- "Mickey's Pool" pentru copii mici pe vasele Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Magic și Disney Wonder

- "Quiet Cove Pool" pentru adulți pe vasele Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Magic și Disney Wonder

- pager-ul părinților (pus la dispoziția acestora dacă copilul lor are o vârstă cuprinsă între 3 și 12 ani și este implicat într-o activitate 

fără supravegherea acestora)

- accesul la toate activitățiile de la bordul vasului întreprinse de personalul acestuia

- pentru persoanele cu dizabilități se poate pune la dispoziție un cărucior cu rotile

- accesul la sala de fitness (permis doar persoanelor peste 18 ani)

Non-inclus:

- taxele portuare și guvernamentale

- taxa de serviciu/bacșisul

- serviciile de la saloanele SPA de pe vasele Disney Magic și Disney Wonder și Sense Spa & Salon de pe vasul Disney Dream

- servicul unui antrenor personal în sala de fitness



- serviciile de telefonie (mobilă sau fixă)

- serviciul de room service 24 de ore din 24

- serviciul de internet de la bordul vasului

- serviciul fotografului de la bordul vasului

- serviciul de curațătorie

- jocurile video

- apa și sucurile îmbuteliate

- băuturile alcoolice

- serviciile de babysitting - Flounder's Reef Nursery - pentru copii cu vârsta între 12 săptămâni și 3 ani

- asigurările de sanatate

- transportul de la și până la portul de îmbarcare

- transferurile de la aeroport la port sau de la port la aeroport

- cazarea pre / post croazieră

- excursiile opționale

- anumite seminarii speciale pentru adolescenți

- serviciul de consultanță medicală de la bordul vasului

Conditii de anulare

TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA DISNEY CRUISE LINE

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

Croazierele cu o durata intre 1 - 5 nopti cu imbarcare si debarcare intr-un port din SUA (exclus suite sau 
cabine concierge si cu exceptia plecarilor de Sarbatori: Craciun, Anul Nou, Ziua Recunostiintei, Paste sau 4 
Iulie)

Intre 74 de zile si 45 de zile pana la momentul plecarii *Depozitul

Intre 44 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii *50%

Intre 29 de zile si 15 zile pana la momentul plecarii *75%

Sub 14 zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Croazierele cu o durata intre 1 - 5 nopti cu imbarcare si debarcare intr-un port din SUA pentru plecarile de 
Sarbatori: Craciun, Anul Nou, Ziua Recunostiintei, Paste sau 4 Iulie (exclus suite sau cabine concierge)

Intre 89 de zile si 65 de zile pana la momentul plecarii *Depozitul

Intre 64 de zile si 43 de zile pana la momentul plecarii *50

Intre 42 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *75

Sub 14 zile pana la momentul plecarii *100



  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Croazierele cu o durata intre 6 - 9 nopti cu imbarcare si debarcare intr-un port din SUA (exclus suite sau 
cabine concierge si cu exceptia plecarilor de Sarbatori: Craciun, Anul Nou, Ziua Recunostiintei, Paste sau 4 
Iulie)

Intre 89 de zile si 56 de zile pana la momentul plecarii *Depozitul

Intre 55 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii *50

Intre 29 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *75

Sub 14 zile pana la momentul plecarii *100

* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Croazierele cu o durata intre 6 - 9 nopti cu imbarcare si debarcare intr-un port din SUA pentru plecarile de 
Sarbatori: Craciun, Anul Nou, Ziua Recunostiintei, Paste sau 4 Iulie (exclus suite sau cabine concierge)

Intre 104 de zile si 75 de zile pana la momentul plecarii *Depozitul

Intre 74 de zile si 43 de zile pana la momentul plecarii *50

Intre 42 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *75

Sub 14 zile pana la momentul plecarii *100

* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Croazierele cu o durata de 10 nopti sau mai lungi si cu imbarcare si debarcare intr-un port din afara SUA 
(exclus suite sau cabine de tip concierge):

Intre 119 de zile si 56 de zile pana la momentul plecarii  *Depozitul

Intre 55 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii  *50%

Intre 29 de zile si 15 zile pana la momentul plecarii *75%

Sub 14 zile pana la momentul plecarii *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Cabinele de tip suita sau cabine de tip concierge:

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

data plecarii 
*Depozitul

 Intre 89 de zile si 56 de zile pana la momentul plecarii  *50%

 Intre 55 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii  *75%



 Sub 29 de zile pana la momentul plecarii  *100%

* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Modificarile de nume sau de itinerariu si data sunt considerate anulari si vor fi tratate ca atare. 


