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Tarife  
euro/ pers  

Cabina interioara Cabina exterioara Cabina cu balcon 
Premium Premium Premium 

Tarif SPECIAL 1060 EUR 1240 EUR 1370 EUR 

Tarif standard 1160 EUR 1360 EUR 1490 EUR 

 
*Tarife valabile in functie de disponibilitatea la momentul rezervarii. 

 

 

Costa Toscana 

 

Transfer 
7 nopti, 
pensiune completa 

aeroport – port – 
aeroport 

  

Insotitor  
de grup roman  

TAXE 
Portuare si de aeroport 

 

 

Orar de 
zbor  
20.06.2022 
Bucuresti, Otopeni – Roma, Fiumicino 
 
27.06.2022 
Roma, Fiumicino – Bucuresti, Otopeni 
 

*Orarul de zbor poate suferi modificari! 

 

Croaziera de grup 
Mediterana de Vest 

 
 
20/06 - 27/06   

de la 

1060€  Itinerariu 
Civitavecchia, Napoli, Ibiza, 
Valencia, Marsilia, Savona, 
Civitavecchia 
 
 

Zi Port Sosire Plecare 

20/06/2022 Civitavecchia - 19:00 

21/06/2022 Napoli 07:00 18:00 

22/06/2022 At sea - - 

23/06/2022 Ibiza 09:00 21:00 

24/06/2022 Valencia 07:00 15:00 

25/06/2022 Marsilia 13:00 19:00 

26/06/2022 Savona 08:30 18:30 

27/06/2022 Civitavecchia 08:30 - 

Itinerariul poate suferi modificari. 
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Tariful nu include: 

- cazare 7 nopti la bordul navei de croaziera in functie de cabina 
aleasa ; 

- toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa 
amiaza, cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru pranz 
si cina); 

- apa, ceai, lapte, cafea, in restaurantul bufet; 

- un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul 
marii si o mare varietate de oferte de divertisment seara; 

- petrecerea de bun venit oferita de capitan;  

- seara de gala cu o cina speciala; 

- utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness; 

- participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, 
jacuzzi); 

- bilet avion cu bagaj de cala inclus, Bucuresti - Roma si retur; 

- transfer aeroport – port – aeroport; 

- insotitor de grup (valabil doar la intrunirea numarului minim de 24 
pasageri) 
- taxe portuare si taxe de aeroport. 

- servicii medicale la bord 

 - articolele puse la vanzare in magazinele de la bord  

 - excursiile optionale la tarm 

 - accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii 
personalizate) 

 - bauturile alcoolice si non alcoolice  

 - internetul  

 - asigurarea medicala  

 - service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana obligatoriu 
 - asigurarea obligatorie cu protectie COVID (fie Costa – 33 euro/ 
persoana; fie furnizor propriu) 

  
  

  

Orice croaziera confirmata atrage o plata din partea clientului sau 
agentiei partenere de minim 40% pentru celelalte destinatii. 
Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare. 

Mai mult de 60 de zile – pierderea avansului 

59 - 45 zile – penalizare 70% 
44 - 0 zile – penalizare 100% 

 
 

 
   

   

Cabina  
interioara 

Cabina  
exterioara 

Cabina exterioara  
cu balcon 

Pentru cei cărora le place să fie la piscină 
toată ziua și să experimenteze nava și tot 
ceea ce oferă aceasta, aceasta este 
cabina perfectă: un mediu practic, cu 
totul la îndemână, pentru un somn foarte 
confortabil pentru a porni într-o nouă 
aventură în fiecare zi. 

Fiorul de a te trezi, de a trage cortina și de 
a descoperi în fiecare zi o altă priveliște. 

Aceasta este senzația de care te vei bucura 
într-o cabină cu vedere la mare: o fereastră 
mare îți va permite să admiri marea din 
confortul patului tău. 

O terasă mare doar pentru tine, pentru 
a experimenta frumusețea mării la orice 
oră din zi și din noapte și pentru a 
fotografia momente memorabile. 

Și apoi, ce este mai bun decât micul 
dejun pe balcon, cu o vedere diferită în 
fiecare zi? 

   
 

 
Nota: Imaginile cabinelor sunt reprezentative, dimensiunile si amenajarea variaza in cadrul fiecarui tip de cabina.  

 

Tariful include: Tariful nu include: 

Conditii rezervare: Conditii anulare: 
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Facilitati la bord 

 
Baruri  
& Lounges 

Restaurante SPA 
& Sport 

Divertisment Piscine 

»TV Studio Bar 
»Jean-Philippe Maury 
chocolaterie 
»Champagne Bar 
»Carousel Lounge 
»Edge Cocktail Bar 
»Karaoke Bar 

»Restaurant principal 
»Restaurant Buffet 
»Restaurant 
frantuzesc Atelier 
Bistrot 
»HOLA! Tapas bar 
»Restaurant Asiatic 
»Restaurant American 
Butcher's Cut 
 
 
 

» MSC Aurea SPA 
» MSC Gym 
»Teren jocuri sportive 
» Bowling 

» Cirque de Soleil 
»Teatru 
» AquaPark 
» Attic club 
» Club adolescenti 
» Simulator Formula1 
» Casino 
» Duty free 
» Internet Cafe 
» Biblioteca 
» Fotogalerie 
» Zona de shopping 
» Galerie promenada 
» Jocuri video 
 
 

»Piscina acoperita 
»Complex piscine 
»Tobogane 
adolescenti 
 

Sala de 
conferinte 

»Centru business 
» Aplicatie MSC for me  
» ZOE – Asistent 
personal croaziera 
virtual 
 



 
 

Costa Toscana 
 

Ziua 1 
20 Iunie 2022,  
Civitavecchia, Italia 
Zbor către Roma și transfer la Civitavecchia pentru 
îmbarcare pe noua nava de croaziere Costa Toscana. 
  
Zilele 2 
21 Iunie 2022,  
Napoli, Italia 
Napoli a fost întotdeauna oaia neagră a orașelor 
italiene, neadaptatul, un fel de Calcutta 
europeană. Însă, lăsând la o parte aceste carențe, 
Napoli are  
o moștenire impresionantă evidențiată prin artă, 
biserici, castele și palate. În plus, Napoli este 
punctul de plecare spre spectaculoasa Coastă 
Amalfi, declarată monument UNESCO pentru 
unicitatea și frumusețea peisajului natural. Sau 
Reggia Caserta, al cărei palat este supranumit 
Versaille-ul Italiei. Sau o plimbare prin Pompeii, o 
adevărată incursiune în timpurile romanilor, iar, în 
antiteză, se poate ajunge pe Insula Capri. Insula 
este situată chiar la intrarea în Golful Napoli și 
este vestită pentru peisajele abrupte, magazinele 
de lux și limoncello. 
 
Zilele 3 
22 Iunie 2022,  
Zi de navigare 
Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de 
teatru sau relaxare la SPA, piscine sau puteți 
savura un cocktail delicios într-unul din barurile 
de pe navă. Fiind zi pe mare, aveți și o multitudine 
de activități cu echipa de divertisment. Diverse 
concursuri și lecții de dans. Citiți cu atenție 
programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei 
se întâmplă ceva interesant. 
 
Ziua 4 
23 Iunie 2022, 
Ibiza, Spania 
Locul preferat al celebrităților și petrecăreților, 
Ibiza ne întâmpină cu soare, apă albastră și o 
atmosferă incredibilă. Însă, lăsând la o parte 
ringul de dans, frumoasa insulă vulcanică are de 
oferit peisaje și plaje fantastice și restaurante 
excelente. Iar orașul vechi al Ibizei – D’Alt Villa, 
monument inclus în patrimoniu UNESCO este o 
experiență în sine, plin de alei înguste și pietruite, 
mărginite de case albe și terase umbrite unde poți 
savura o băutura rece. 

 

Ziua 6 
24 Iunie 2022,  
Valencia, Spania 
Al treilea oraș ca mărime al Spaniei și unul dintre  
principalele porturi de escală pentru Costa în 
Marea Mediterană, Valencia și-a zguduit în cele 
din urmă fosta reputație ușor provincială. 
 
În ultimul deceniu și jumătate, a fost infiintat 
vastul si emblematicul complex cultural Ciudad 
de las Artes y Ciencias, metroul de ultimă 
generație a continuat să se extindă și zeci de noi 
baruri, restaurante și buticuri la modă au adus la 
viata centrul istoric. 

 
Ziua 5 
25 Iunie 2022, 
Marsilia, Franta 
Ajungem în Marsilia, capitala regiunii Provence și 
unul dintre cele mai importante noduri de tranzit 
și comert între civilizații: popoarele din 
Mediterana,  
Europa de Nord Vest și istorica Galia. În fapt, 
acesta a fost rolul Marsiliei înca din perioada 
Greciei clasice (600 iH) și până în prezent, râul 
Ron fiind cel  
mai mare culoar natural ce leagă țărmurile 
Mediteranei și teritoriile din Nord. Mecca 
turismului din Marsilia este Vechiul Port, mărginit 
de forturile St. Jean și St. Nicolas, cafenele și 
restaurante. De aici “La Joliette”, centrul vechi, 
este la distanță de mers pe jos. Sau, pentru cei 
pasionați de universul lui Alexandre Dumas, 
Chateau d’If este locul perfect pentru a petrece 
timpul: vizitând închisoarea Contelui de Monte 
Cristo. 
 
Ziua 7 
26 Iunie 2022,  
Savona, Italia 
Savona, un oraș-port situat in partea de vest a 
regiunii Liguria, Italiei. Cel mai celebru locuitor al 
Savonei ramane navigatorul Cristofor Columb, 
care în timp ce se ocupa de cultivarea pământului 
detinut în zonă, gasea timp sa povestească cu tâlc 
despre numeroasele sale expeditii. „Casa lui 
Columb” este o cabană situată pe dealurile 
Savonei ce se afla între culturi de legume și pomi 
fructiferi. 

 
Ziua 8 
27 Iunie 2022,  
Civitavecchia, Italia 
Debarcare, transfer la Roma și zbor spre casă 
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