
 

  

BARVITA JESEN VZHODNEGA SREDOZEMLJA Z LADJO 

MSC SINFONIA 

Benetke, Kotor, Mikonos, Santorini, Bari 29.10.2022 
 

Se nam pridružite na skupinskem križarjenju, na katerem bomo obiskali dva najlepša grška otoka, 
romantični Santorini in Mikonos, poznan predvsem v svetu prestiža in zabav, Kotor, znameniti biser Boke 
Kotorske ter Bari z možnostjo izleta v Alberobello, ki je čudovito, skoraj pravljično mesto, kjer se počutiš, 
kot da si prišel v svet škratkov.  

 
Produkt: 94358 
ODHOD: 29.10.2022 
ČAS POTOVANJA: 8 dni/ 7 noči 
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest 
LADJAR: MSC 
MESTO ODHODA: Benetke, Italija 
VIZUM: ni potreben 
 
 

PROGRAM POTOVANJA: 
 
 

Dan Datum Pristanišče Prihod Odhod 

Sob 29.10.2022 Benetke, Italija - 16:30 

Ned 30.10.2022 Kotor, Črna Gora 14:00 20:00 

Pon 31.10.2022 Dan na morju - - 

Tor 01.11.2022 Mikonos, Grčija 09:00 23:59 

Sre 02.11.2022 Mikonos, Grčija 00:01 02:00 

Sre 02.11.2022 Santorini, Grčija 08:00 20:00 

Čet 03.11.2022 Dan na morju - - 

Pet 04.11.2022 Bari, Italija 07:00 13:00 

Sob 05.11.2022 Benetke, Italija 09:30 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

29.10.2022: BENETKE, ITALIJA; 
Svetovno znano obmorsko mesto kanalov in mostov se razteza prek številnih majhnih otokov v močvirni 
morski plitvini (laguni), na zahodni obali severnega dela Jadranskega morja. Priporočamo vam ogled 
Doževe palače, cerkve sv. Marka, steklarske delavnice na otočku Murano ter plovbo skozi Benetke z 
gondolo. Med številnimi mostovi si oglejte tudi most vzdihljajev. Najvišja stavba v Benetkah je Campanile 
in meri 98,5 m. Na Campanile se lahko povzpnemo z dvigalom in občudujemo razgled daleč naokoli, na 
otoke Murano, Burano in seveda na trg sv. Marka. Popoldne vkrcanje na ladjo, predviden odhod ladje ob 
16.30. 
 
30.10.2022: KOTOR, ČRNA GORA; 
Kotor je obmorsko mestece, vpisano v seznam svetovne dediščine UNESCO. Staro mestno jedro sodi med 
najbolj ohranjene srednjeveške urbane pozidave v tem delu Sredozemlja. V staro mesto, ki je v celoti 
obdano z obzidjem, je mogoče priti skozi troje vrat, južna, severna in glavna vrata. Priporočamo sprehod 
po starem mestnem jedru, da začutite utrip mesta. 
 
31.10.2022: DAN NA MORJU; 
Dan na morju vam bo še kako prišel prav, da raziščete ladjo MSC Sinfonia ali si odpočijete in naberete 
novih moči za raziskovanje Grških otokov. 
 
01.11. – 02.11.2022: MIKONOS, GRČIJA; 
Mikonos je grški otok, ki leži na severu Kikladov. Znan je po nočnem življenju, zato je na otoku ogromno 
barov in nočnih klubov, ter po čudovitih plažah. Najlepše plaže so na južnem delu otoka, kar nekaj pa jih 
velja za najlepše v Grčiji. Kljub svetovljanstvu pa je otok ohranil lepoto ter tradicijo Kikladov. Za kikladsko 
arhitekturo so značilne bele hišice z modro pobarvanimi okni, vrati in balkoni, bele cerkve z modrimi 
kupolami, zavite in stopničaste ulice, arkade ter hiše zgrajene ena na drugi. Mikonos je znan tudi po 
pelikanu ki se potepa po pristanišču in je maskota mesta. 
 
02.11.2022: SANTORINI, GRČIJA; 
Santorini: belo – modra podoba, otok zaljubljencev; otok, kjer lahko občudujemo najlepši in najbolj 
veličasten sončni zahod, edinstvena črna – vulkanska peščena plaža. 
 
03.11.2022: DAN NA MORJU; 
Dan na morju je namenjen raznovrstni ponudbi aktivnosti, ki jih organizira ladjar MSC. Lahko se naučite 
novih plesov, trenirate jogo, aerobiko, se odpravite v fitnes ali na razvajanje v spa center ali enostavno 
uživate ob bazenu.   
 
04.11.2022: BARI - APULIJA, ITALIJA; 
Bari je glavno mesto province Bari v italijanski deželi Apulija in pomembno pristanišče na jadranskem 
morju. Mesto ima prek 300 tisoč prebivalcev in ima dobro razvito industrijo, poleg tega pa je znano kot 
univerzitetno mesto. Zaščitnik mesta je Sv. Nikolaj, čigar baziliko si lahko ogledate na severu, v starem 
delu mesta. Tukaj si je vredno ogledati tudi katedralo San Sabino ter grad Barletta, ki je bil zgrajen za 
Frederika II. Takoj za starim mestnim obzidjem se nadaljuje moderni del mesta, v ozadju pa so industrijske 
četrti. Na jugu mesta se nahaja moderna četrt Murat, kjer se lahko sprehodite po obalni promenadi ali se 
odpravite po nakupih v ulicah Via Sparano in Via Argiro. 
 
 
 



 

  

05.11.2022: BENETKE, ITALIJA; 
Predviden prihod ladje v Benetke je ob 09:30 uri. 

CENIK:  

Notranja kabina Bella: od 499 € na osebo  

Notranja kabina Fantastica: od 529 € na osebo 

Zunanja kabina z oknom Bella (OVIRAN POGLED): od 599 € na osebo  

Zunanja kabina z oknom Fantastica: od 699 € na osebo  

Zunanja kabina z balkonom Fantastica: od  899 € na osebo 

 

Popusti/cene za otroke in odrasle osebe na dodatnem ležišču: 

Cena za odraslo osebo na dodatnem ležišču v kabini, kat. Bella: od 379 € na osebo 

Cena za odraslo osebo na dodatnem ležišču, kat. Fantastica: od 399 € na osebo 

Otroci do 17,99 leta kot 3. ali 4. oseba v kabini: od 140 € na osebo 

 
Cena vključuje: 
 

✓ izbrano kabino  
✓ dopolnjen polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanski prigrizki, večerja, polnočni bife)  
✓ zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja MSC 
✓ uporabo bazenov in fitnes centra  
✓ pristaniške pristojbine 140 EUR na osebo  
✓ Kompasovega vodnika in 
✓ organizacijo potovanja 

Cena ne vključuje: 
 

✓ alkoholnih in brezalkoholnih pijač  
✓ fakultativnih izletov (shore excursions)  
✓ osebne porabe  
✓ storitev v frizerskem salonu in SPA centru  
✓ igre na srečo v ladijskih casinojih  

 



 

  

✓ storitev pri ladijskem zdravniku  
✓ napitnin za osebje (napitnine v znesku 10 EUR na dan/osebo se avtomatsko zaračunajo na vaš 

ladijski račun) * 
✓ zdravstvenih zavarovanj (riziko odpovedi, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

MSC Covid19 zavarovanje) 

Obvezno doplačilo ob rezervaciji ali na ladji 

Napitnine (Service charge) so tudi pri ladjarju MSC postale obvezno doplačilo. Znesek napitnin za odraslo 
osebo znaša 10 EUR na noč, za otroka od 2-11,99 let pa 5 EUR na noč. Ladjar vam bo znesek napitnin 
avtomatsko dodal na vaš ladijski račun, lahko pa ga doplačate že ob prijavi na vašem prodajnem mestu.  

Možna doplačila ob prijavi:  

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

• all inclusive paket pijač EASY PLUS - odrasli: 44 EUR/osebo/noč 

• all inclusive paket pijač PREMIUM – odrasli: 62 EUR/osebo/noč 

• paket brezalkoholnih pijač – odrasli: 23 EUR/osebo/noč 

• paket brezalkoholnih pijač – otroci: 15 EUR/osebo/noč 

• Enoposteljna kabina: 80 -100 % doplačilo; rezervacija je na vprašanje 

• Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 

• Zavarovanje rizika odpovedi – od 4,06 % na vrednost rezervacij 

• Zdravstveno zavarovanje COVID19_MSC: 25 €/osebo 

• prevoz na relaciji Ljubljana – Benetke – Ljubljana: 60 EUR/osebo 

• zunanje varovano parkirišče v Benetkah: 105 EUR/teden 

*POMEMBNO 

Ladjar MSC Cruises vsem svojih potnikom priporoča ureditev zavarovalne police, ki krije vsa tveganja, 
povezana s situacijo COVID-19, vključno z odpovedjo, repatriacijo (postopkom vrnitve v domovino) in 
zdravstvenimi stroški. MSC Cruises bo v sodelovanju z Zavarovalnico Europ Assistance vsem potnikom iz 
schengenskega območja ponudil možnost nakupa takšnega zavarovanja (CPP - zaščitni načrt COVID) po ceni 
25 € na osebo (otroci od 0 do 2 leta zavarovanja ne plačajo, a so vseeno kriti). Zavarovanje je priporočljivo. 

 

Potovalni dokumenti  
Slovenski potni list ali osebna izkaznica, ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma odhoda.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Organizirani izleti* 
Ob dovolj velikem številu potnikov in v kolikor bodo takrat veljavni ladjarjevi pogoji to omogočali, bo 
vodenje izletov na kopnem potekalo v slovenskem jeziku. Natančne informacije o izletih vam bo podal 
vodnik na informativnem sestanku prvi dan na ladji. Najmanjše število prijavljenih potnikov na posamezni 
izlet voden v slovenskem jeziku je 20 (odraslih potnikov). V kolikor bodo ladjarjevi pogoji onemogočali 
izvedbo katere od predvidenih storitev si pridržujemo pravico do spremembe oz. prilagoditve pri izvedbi 
potovanja 

Opomba 
Navedene cene so informativne. Končna cena bo znana ob rezervaciji. 

  


