
 

  

JESENSKO SONCE Z LADJO MSC MUSICA 

Monfalcone, Katakolon, Santorini, Kreta in Bari 30.10.2022 
 

Se nam pridružite na skupinskem križarjenju, na katerem bomo obiskali dva grška otoka, romantični 
Santorini in Kreto, poznano predvsem po svoji bogati zgodovini, Katakolon z možnostjo izleta v Olympio, 
kjer so se odvijale prve olimpijske igre ter Bari z možnostjo izleta v Alberobello, ki je čudovito, skoraj 
pravljično mesto, kjer se počutiš, kot da si prišel v svet škratkov.  

 
Produkt: 9400 
ODHOD: 30.10.2022 
ČAS POTOVANJA: 8 dni/ 7 noči 
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest 
LADJAR: MSC 
MESTO ODHODA: Monfalcone, Italija 
VIZUM: ni potreben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM POTOVANJA: 
 
 

Dan Datum Pristanišče Prihod Odhod 

Ned  30.10.2022 Monfalcone, Italija - 19:00 

Pon 31.10.2022 Dan na morju - - 

Tor 1.11.2022 Katakolon (Olympia), Grčija 09:00 17:00 

Sre 02.11.2022 Heraklion (Kreta), Grčija 09:00 18:00 

Čet 03.11.2022 Santorini, Grčija 07:00 19:00 

Pet 04.11.2022 Dan na morju - - 

Sob 05.11.2022 Bari, Italija 07:00 14:00 

Ned 06.11.2022 Monfalcone, Italija 09:00 - 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
30.10.2022: MONFALCONE, ITALIJA; 
Vkrcanje na ladjo, predviden odhod ladje ob 19.00 uri. 
 
31.10.2022: DAN NA MORJU; 
Dan na morju vam bo še kako prišel prav, da raziščete ladjo MSC Musica ali si odpočijete in naberete 
novih moči za raziskovanje Grških otokov. 
 
01.11.2022: KATAKOLON (OLYMPIA), GRČIJA; 
Možnost samostojnega ogleda majhnega mesteca Katakolon  ali se v naši družbi odpavite do antične 
Olimpije (pribl 1 ura vožnje), ki leži sredi idilične pokrajine in sodi med najvidnejša območja antične 
Grčije. V antičnem času je bila Olimpija predvsem Zeusu posvečeno svetišče in romarski kraj. Ogled 
arheološkega prostora, kjer so bile leta 776 p. n. š. ustanovljene prve olimpijske igre antike, v čast bogu 
Zeusu. Trajale so samo dan, na sporedu je bil tako imenovani stadionski tek na 192 m…v naslednjih letih 
se je zvrstilo 293 olimpijad, ki so jih organizirali vsake štiri leta. Ogled nekdaj veličastnega naselja s 
stadionom, palestro, številni templji ... 
 
02.11.2022: HERAKLION (KRETA), GRČIJA; 
Kreta, največji grški otok, zibelka evropske civilizacije! Kreta je otok izobilja, ki že od antike velja za 
pravi biser Sredozemlja. Po Homerju je na otoku nekoč cvetelo več kot devetdeset mest. Najbolj znano je 
bilo mesto Knossos, katerega ostanki so danes ena največjih svetovnih arheoloških znamenitosti, saj je bilo 
pred 4000 leti središče minojske civilizacije. Tu naj bi po legendi prebival sam kralj Minos s svojo strašno 
pošastjo Minotavrom. Sprehodili se bomo skozi starodavno civilizacijo in si ogledali številne dvorane, 
skladišča, privatne prostore kralja in kraljice, gledališče ter glavno dvorišče in stopnišče veličastne palače. 
Po ogledu palače Knossos, se bomo peljali v glavno mesto in se sprehodili po živahnih ulicah Herakliona.  
 
03.11.2022: SANTORINI, GRČIJA; 
Santorini: belo – modra podoba, otok zaljubljencev; otok, kjer lahko občudujemo najlepši in najbolj 
veličasten sončni zahod, edinstvena črna – vulkanska peščena plaža. 
 
04.11.2022: 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.   
 
05.11.2022: 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. 
 
06.11.2022: MONFALCONE, ITALIJA; 
Predviden prihod ladje v pristanišče Monfalcone je ob 09:00 uri. 

 



 

  

 

CENIK:  

Notranja kabina Bella: od 499 € na osebo  

Notranja kabina Fantastica: od 549 € na osebo 

Zunanja kabina z oknom Bella: od 599 € na osebo  

Zunanja kabina z oknom Fantastica: od 649 € na osebo  

Zunanja kabina z balkonom Bella: od  729 € na osebo 

Zunanja kabina z balkonom Fantastica: od  799 € 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 – Monfalcone – Ljubljana: 60 EUR/osebo 

*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. 

  


