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ZAHVALA LADJARJA MSC ZDRAVSTVENIM DELAVCEM 

DO -50 % POPUSTA NA REDNE CENE KRIŽARJENJA 

VELJA ZA VSE REZERVACIJE DO 30.4.2021 IN ODHODE* DO 31.12.2021 

Ladjar MSC CRUISES predstavlja iniciativo, s katero bi se rad zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, ki so v najbolj 

težkih trenutkih pandemije COVID-19, skrbeli za vse nas. Vsem zdravstvenim delavcem in njihovim družinskim 

članom se želijo zahvaliti z popusti na osnovno ceno križarjenja. 

KORIŠČENJE POPUSTA: 

➢ Za odhode do meseca MARCA 2021 – 50% POPUST NA OSNOVNO CENO KRIŽARJENJA 

➢ Za odhode v mesecu APRILU in MAJU 2021 – 30% POPUST NA OSNOVNO CENO KRIŽARJENJA 

➢ Za odhode od meseca JUNIJA do DECEMBRA 2021 – 10% POPUST NA OSNOVNO CENO KRIŽARJENJA 

UGODNOST LAHKO KORISTIJO: 

➢ Vsi zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci v neposrednem ali posrednem stiku s pacienti, ki so 
zaposleni v zdravstvenih ustanovah in bolnišnicah (sprejemne bolnišnice za COVID-19, COVID-19 sprejemni centri), 
na katere ima izredna situacija zaradi epidemije COVID-19 posredni ali neposredni vpliv. 

➢ Delavci v vseh dejavnostih, ki so povezane z bolnišničnimi storitvami (na primer čiščenje). Velja samo za delavce, ki 
so zaposleni v sklopu bolnišnice in ne velja, če so delavci zaposleni pri zunanjem izvajalcu. 

➢ Družinski zdravniki. 

➢ Farmacevti, ki so delali med pandemijo. 

➢ Zasebni zdravniki in osebje, ki niso zaposleni v bolnišnicah, vendar je njihova specializirana dejavnost neposredno 

povezana z epidemijo in zdravljenjem COVID-19 (na primer pulmologi, virologi,…). 

➢ Prostovoljci v zdravstvenem sektorju (nujna medicinska pomoč, socialna oskrba,…), ki so med pandemijo COVID-19 

izvajali svojo dejavnost. 

➢ Upokojeni zdravniki, ki so bili med pandemijo COVID-19 poklicani kot dodatna pomoč pri zdravljenju. 

➢ Delavci v raziskovalnih laboratorijih, ki izvajajo analize COVID-19 testov. 
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DO UGODNOSTI NISO UPRAVIČENI: 

➢ Zasebni zdravniki, medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ki niso zaposleni v bolnišnicah, oziroma njihova 

specializacija ni povezana z odkrivanjem / zdravljenjem COVID-19 (na primer: stomatologi, ortopedi, 

dermatologi,…). 

➢ Delavci, ki zagotavljajo dejavnosti povezane z bolnišničnimi storitvami, zaposleni pri zunanjih izvajalcih. 

➢ Upokojeno medicinsko osebje. 

➢ Zaposleni v raziskovalnih laboratorijih, ki izvajajo redne laboratorijske raziskave. 

POGOJI KORIŠČENJA UGODNOSTI: 

➢ Ponudba velja za vse potrjene rezervacije do 30.4.2021. 
➢ Ponudba velja za vse odhode do 31.12.2021, razen za križarjenje okrog Sveta. 

➢ Popust se obračuna po kabini, na osnovno ceno križarjenja. 

➢ Popust se lahko kombinira z ostalimi akcijami in popustom za MSC VOYAGE klub. Popusta ni možno kombinirati z 

kataloškimi ugodnostmi in pri skupinskih odhodih. 

➢ Popust se upošteva tudi za potnike, ki imajo voucher za križarjenje (future cruise credit voucher). 

➢ Zdravstveni delavec mora biti eden izmed potnikov na rezervaciji, sicer se popust ne prizna. 

➢ V primeru rezervacije dveh ali več kabin, se popust obračuna samo na kabine, kjer je prijavljen zdravstveni delavec. 

➢ Isti zdravstveni delavec lahko rezervira več različnih križarjenj, kjer mora biti tudi sam potnik. 

➢ V primeru rezervacije enoposteljne kabine, se obračuna doplačilo za uporabo enoposteljne kabine. 

➢ Veljajo standardni pogoji rezervacije in stroški odpovedi. 

➢ Ob rezervaciji je potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi. 

 

POPUSTI SE LAHKO GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVOST DOLOČENEGA ODHODA RAZLIKUJEJO OD POPUSTOV, 

NAVEDENIH NA SEZNAMU.  

ZA NATANČEN IZRAČUN POPUSTA, SE OBRNITE NA POSLOVALNICE KOMPAS. 


