
  

 

 

 

WAVE PROMOCIJA 1=2 
velja do 31.3.2021 

WAVE PROMOCIJA 1=2 
velja do 31.3.2021 

 

 

 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 738 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 938 € na kabino 

 

 

 
MSC ARMONIA, VZHODNI KARIBI, ODHOD IZ MIAMI-JA, ODHOD 23.4.2021, 8 DNI 7 NOČI 

WAVE PROMOCIJA 1=2 
velja do 31.3.2021 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 418 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 538 € na kabino 

 

 
MSC DIVINA, BAHAMI, ODHOD IZ PORT CANAVERAL, ODHOD 11.4. IN 25.4.2021, 5 DNI 4 NOČI 



PROMOCIJ

A WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 

 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 778 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 958 € na kabino 

 

 
MSC FANTASIA, ZAHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ GENOVE, ODHOD 2.5.2021, 8 DNI 7 NOČI 



PROMOCIJA WAV

E 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 

 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 978 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 1.158 € na kabino 

 
 

 
MSC GRANDIOSA, ZAHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ GENOVE, ODHOD 10.5.2021, 8 DNI 7 NOČI 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 

 
 
 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 678 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 858 € na kabino 

 
MSC LIRICA, VZHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ TRSTA, ODHOD 22.5.2021, 8 DNI 7 NOČI 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 

 
 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 778 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 958 € na kabino 

 

 
MSC MUSICA, VZHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ BENETK, ODHOD 23.5.2021, 8 DNI 7 NOČI 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

 
 
 

 

 

Akcija 1 = 2: 
- Notranja kabina bella že od 1.178 € na kabino 

 

Akcija 1 = 2 + Dine & Drink: 
- Notranja kabina bella že od 1.358 € na kabino 

 

 
MSC POESIA, FJORDI, ODHOD IZ KOPENHAGEN, ODHOD 5.6.2021, 8 DNI 7 NOČI 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

Pogoji akcije 1=2: 

 
- Akcija velja za vse nove rezervacije, urejene do 31.3.2021 

 
- Velja za poletne programe po Sredozemlju, Karibih in severni Evropi 

 

- Veljajo splošni pogoji ladjarja MSC Cruises 
 

- Veljajo standardni storno stroški po pogojih ladjarja MSC 
 

- Doplačilo za enoposteljno kabino znaša 50% 
 

- Akcija je združljiva z drugimi popusti: potniki z voucherji (boni za leto 2049), klub MSC Voyagers 5% + 
5% dodatni popust, promocijska ponudba za zdravstvene delavce (promocij v katalogu ni mogoče 
uveljaviti) 

 
- Promocijska cena ni fiksna in se spreminja glede na razpoložljivost kapacitet; vedno lahko preverite 

veljavno ceno v spletnem rezervacijskem sistemu 

 
 

Potniki lahko izbirajo med dvema cenovnima kategorijama: 
 

1. samo križarjenje - drugi potnik potuje brezplačno (plača samo pristaniške pristojbine) 
2. samo križarjenje - drugi potnik potuje brezplačno + paket pijač Dine & Drink za samo za 90 € (na 

osebo)* 
* izračun cene za 8-dnevno križarjenje, paket je obvezen za vse potnike v kategoriji Bella ali Fantastica 

 

*paket Dine & Drink vključuje pijačo pri kosilu in večerji (točeno pivo, vino na kozarec, brezalkoholne pijače 
in vodo) 

 
 

V ceno je vključeno: 

• izbrana kabina 

• dopolnjen polni penzion 

• vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja 

• kopanje v bazenih 

• dobro opremljen fitnes 

• pristaniške pristojbine 



PROMOCIJA WAVE 1=2 
do 28.02.2021 

 

 

 

V ceno ni vključeno: 

• alkoholne in brezalkoholne pijače, ki jih naročite pri natakarjih ali v barih 

• izleti (shore excursions) 

• nakupi v trgovinah na ladjah 

• storitve v frizerskem salonu 

• masaže ter ostale storitve v SPA-ju, savne 

• igre na srečo v ladijskih casinojih 

• storitve pri ladijskem zdravniku 

• napitnine za osebje (napitnine v znesku 10 EUR na dan/osebo se avtomatsko zaračunajo na vaš ladijski 

račun) 

• prevoz do pristanišča, oziroma parkirišče v pristanišču 

• letalski prevoz do pristanišča, kjer je to potrebno 

• zavarovanj (riziko odpovedi, dodatno zavarovanje z asistenco v tujini, MSC zavarovanje Covid19)  

 
Možna doplačila ob prijavi: 

• PAKET EASY all inclusive paket pijač - odrasli: 32 EUR/osebo/noč 

• PAKET PREMIUM all inclusive paket pijač – odrasli: 42 EUR/osebo/noč 

• PAKET PREMIUM PLUS all inclusive paket pijač – odrasli: 55 EUR / osebo / noč 

• PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ – odrasli: 19 EUR / osebo / noč 

• PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ – za otroke: 14 EUR/ osebo / noč 

• Enoposteljna kabina: 50 % doplačilo; rezervacija je na vprašanje 

• Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 

• Zavarovanje rizika odpovedi – od 4,03% na vrednost rezervacije 

• zavarovanje MSC Covid19: 25 EUR/os. (v kolikor ne rezervirate ladjarjevega zavarovanja, je potrebno, da ga 
uredite po lastni izbiri pri zavarovalnici, ki te storitve ponuja/ krije; je pa obvezno in pogoj za vstop na 
ladjo) 

 
Obvezno doplačilo: 
*Znesek napitnin na odraslo osebo znaša 10 EUR na noč, za otroka 2-11,99 let pa 5 EUR na noč. Ladjar 
priporočeni znesek avtomatsko doda na vaš ladijski račun, lahko pa napitnine poravnate že ob prijavi na 
križarjenje.  

 
 

CENE SO INFORMATIVNE IN VELJAJO ZA DVOPOSTELJNE KABINE. KONČNA CENA BO ZNANA OB 
REZERVACIJI. ZA VEČ POSTELJNE KABINE SE OBRNITE NA VAŠE PRODAJNO MESTO. 

 


