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Croaziera 2016 cu zbor inclus - Grup Organizat - Insulele Canare & 
Maroc (Genova) - MSC Cruises - MSC Musica - 11 nopti

     Plecare din: Genova, Italia

Vas: MSC Musica

 Porturi: Barcelona, Spania - Casablanca, Maroc - Funchal, 

Madeira, Portugalia - Genova, Italia - Malaga, Spania - Roma 

(Civitavecchia), Italia - Santa Cruz, Tenerife, Insulele Canare

   Plecari in 2016

25 OCT

Detalii nava

MSC Musica

Din momentul in care pasiti la bordul vasului MSC Musica o sa 

simtiti deja muzica in aer. Decorurile ei contemporane prezinta 

combinatia perfecta intre designul cu gust folosit, ambianta 

eleganta si divertismentul in stil Broadway oferit la bordul 

vasului. Oaspeti din jurul lumii se vor bucura de atmosfera 

cosmopolita si de facilitatile de recreere ce includ un teren de 

tenis, mini-golf si un centru de SPA si o sala de fitness foarte 

bine echipate. Bucataria fina italieneasca, specialitatile 

internationale precum si barul Sushi va vor tenta apetitul.

Catalogare (stele): ****

Cost constructie: 360.000.000 $

Inregistrat in: Panama

Pescaj: 7.7 m

Total cabine: 1275

Supr. cabinelor (mp): 14 mp - 28 mp

Tensiune electrica (V): 110 si 220

Punti accesibile: 13

Numar Piscine: 2

Numar Jacuzzi-uri: 4

Numar Lifturi: 13

Moneda utilizata: €

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


        

Itinerariu

Ziua Portul Sosire Plecare 

1 Genova, Italia 17:00

2 Barcelona, Spania 13:00 18:00

3 Pe mare

4 Casablanca, Maroc 08:00 22:00

5 Pe mare

6 Santa Cruz, Tenerife, Insulele Canare 08:00 17:00

7 Funchal, Madeira, Portugalia 09:00 17:00

8 Pe mare

9 Malaga, Spania 08:00 14:00

10 Pe mare

11 Roma (Civitavecchia), Italia 09:00 19:00

12 Genova, Italia 08:00

Tipuri principale de cabine

Cabina interioara
Cabina interioara dispune de sifonier spatios, baie cu dus, TV, telefon, minibar, seif si aer 

conditionat.

Cabina exterioara cu geam
Cabina exterioara cu geam dispune de sifonier spatios, baie cu dus, TV, telefon, minibar, seif si 

aer conditionat.



Cabina exterioara cu balcon
Cabina exterioara cu balcon dispune de sifonier spatios, baie cu dus, TV, telefon, minibar, seif 

si aer conditionat.

Suita
Suita dispune de sifonier spatios, baie cu cada, TV, telefon, minibar, seif si aer conditionat.

Inclus/Non-inclus

Inclus:

SERVICII STANDARD INCLUSE PENTRU TOATE EXPERIEN?ELE (BELLA, FANTASTICA, AUREA ?i YACHT 
CLUB):

- cazare pe navă în cabina aleasă (acestea deţin cabină de dus şi WC, aer condiţionat, telefon, seif, uscător de păr, TV- fiecare cabină 

are steward);

 - 3 mese în restaurantele principale la restaurantele de tip bufet

- gustări între mese

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

- accesul la terenul de Basket / Volei

- accesul gratuit la punţile 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 noutăţi şi evenimente care se desfăşoară la bordul navei;

- participarea la jocuri, karaoke, lecţii de dans, la spectacole cu live music, cabaret, petreceri cu teme, discotecă;

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

Experien?a Bella:

Inclus:



- serviciile standard menţionate la tariful include

Experien?a Fantastica:

Inclus

- serviciile standard menţionate 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)

- demonstraţii culinare pentru copiii între 3-11 ani ţinute 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

Experien?a Aurea:

Inclus

- serviciile standard menţionate 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)

- demonstraţii culinare pentru copiii între 3-11 ani ţinute 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

- 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

 
Experien?a Yacht Club

Inclus



- serviciile standard menţionate 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 doriţi

- băuturile nealcoolice, cocktailurile, berea, vinul şi băuturile spirtoase în toate locaţiile MSC Yacht Club şi de la minibarul din suită

- lift privat cu acces la MSC Aurea Spa

- prioritate la îmbarcare şi debarcare

- accesul la spaţiile exclusiv destinate oaspeţilor Yacht Club (lounge cu buffet premium, punte privată cu piscină şi bar)

Non-inclus:

- taxele portuare si guvernamentale (diferă în funcție de durata croazierei)

- bacşişul (diferă în funcție de destinație și perioadă): 9 euro/persoană/noapte sau 12 $/persoană/noapte și se achită la bordul 

vasului la terminarea croazierei

- jocurile de noroc şi cazino-ul

- transportul de la şi până la portul de îmbarcare

- serviciile de cazare pre şi post îmbarcare

- băuturile alcoolice (în cazul selectării experienţei Aurea, sunt incluse băuturile alcoolice conform pachetului Allegrissimo; iar în 

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

- serviciile de Spa şi tratamentele de frumuseţe, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante;

- excursiile opţionale (ce pot fi achiziţionate fie de la bordul vasului fie din agenţie)

- 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 funcţie 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

Experien?a Bella:

Non Inclus:

- serviciile menţionate 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)

- demonstraţii culinare pentru copiii între 3-11 ani ţinute 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

Experien?a Fantastica:

Non inclus

serviciile menţionate 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)

Experien?a Aurea:

Non inclus

- serviciile menţionate la tariful nu include

Experien?a Yacht Club

Non inclus

- serviciile men?ionate la tariful nu include

 

Conditii de anulare

TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA MSC CRUISES

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

Pentru croazierele de 14 nopti sau mai scurte (plecari in 2016):

Intre 63 de zile si 45 de zile pana la momentul plecarii *70%

Intre 44 de zile si 16 zile pana la momentul plecarii *75%

Intre 15 zile si 11 zile pana la momentul plecarii *80%

Intre 10 zile si 2 zile pana la momentul plecarii *90%

Sub 1 zi pana la momentul plecarii sau pentru NO SHOW *100%

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

Pentru croazierele de 15 nopti sau mai lungi (plecari in 2016):

Intre 93 de zile si 75 de zile pana la momentul plecarii  *70%

Intre 74 de zile si 46 de zile pana la momentul plecarii  *75%



Intre 45 de zile si 41 zile pana la momentul plecarii *80%

Intre 40 de zile si 32 de zile pana la momentul plecarii *90%

Sub 31 de zile pana la momentul plecarii sau NO SHOW *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Pentru croazierele de 14 nopti sau mai scurte (plecari in 2017):

De la momentul rezervarii si pana la 60 de zile inainte de data 

plecarii 
50 €/pax

Intre 59 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii *50%

Intre 29 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii *40%

Intre 21 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *60%

Intre 14 zile si 6 zile pana la momentul plecarii *80%

Sub 5 zile pana la momentul plecarii sau NO SHOW *100%

   * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Pentru croazierele de 15 nopti sau mai lungi (plecari in 2017):

De la momentul rezervarii si pana la 90 de zile inainte de data 

plecarii 
50 €/pax

Intre 89 de zile si 60 de zile pana la momentul plecarii *25%

Intre 59 de zile si 52 de zile pana la momentul plecarii *40%

Intre 51 de zile si 35 de zile pana la momentul plecarii *60%

Intre 34 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *80%

Sub 15 zile pana la momentul plecarii sau NO SHOW *100%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat


