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Tarife  
euro/ pers  

Cabina interioara Cabina exterioara Cabina cu balcon 
Bella Fantastica Bella Fantastica Bella Fantastica 

Tarif SPECIAL Targ 880 EUR - 995 EUR - - 1250 EUR 
Tarif standard 980 EUR - 1125 EUR - - 1400 EUR 
*Tarife valabile in functie de disponibilitatea la momentul rezervarii. 

 

 

MSC Lirica 

 

Transfer 
7 nopti, 
pensiune completa 

aeroport – port – 
aeroport 

  

Insotitor  
de grup roman  

TAXE 
Portuare si de aeroport 

 

 

Orar de 
zbor  
12.09.2022 
Bucuresti, Otopeni – Athena  
10:40-12:15 
19.09.2022 
Athena – Bucuresti, Otopeni 
21:10 – 22:45 
 

Orarul de zbor poate suferi modificari! 

 

Croaziera de grup 
Mediterana de Est 

 
 
12/09 – 19/09   

de la 

880€  Itinerariu 
Athena, Kusadasi, Haifa, Limassol, 
Rhodos, Santorini, Athena  

Zi Port Sosire Plecare 

12.09 Piraeus, Grecia - 20:00 

13.09 Kusadasi, Turcia 09:00 18:00 

14.09 Zi pe mare - - 

15.09 Haifa, Israel 06:00  19:00 

16.09 Limassol, Cipru 07:00 16:00 

17.09 Rhodos, Grecia  09:00 18:00 

18.09 Santorini, Grecia 08:00 18:00 

19.09 Piraeus, Grecia 08:00 - 

Itinerariul poate suferi modificari. 
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Tariful nu include: 

- cazare 7 nopti la bordul navei de croaziera in functie de tipul de 
cabina ales; 
- toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa 
amiaza, cina si in anumite seri, o gustare sau bufet noaptea; apa, 
ceai, 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 si 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, Bucuresti – Athena – Bucuresti, companie Aegean, cu 
bagaj de cala inclus 23 kg; 
- transfer aeroport – nava – aeroport; 
- insotitor de grup roman (pentru un grup minim de 24 persoane); 
- 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) 
- internetul 
- asigurarea medicala 
- service Charge-ul 10 EUR/zi/persoana 
- asigurare cu acoperire Covid 

  
  

  

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% 
In caz de neprezentare la program penalizarea este 100%. 

 
 

 
   

   

Cabina  
interioara 

Cabina  
exterioara 

Cabina exterioara  
cu balcon 

Aceste cabine sunt prevazute cu 2 
paturi separate care pot fi trans- 
formate in pat dublu (la cerere, cu 
exceptia celor din cabinele pentru 
persoane cu dizabilitati), aer 
conditionat, baie cu dus, televizor, 
telefon si optional, conexiune la 
internet contra cost, minibar, seif. 
Dimensiune: 13- 16 mp. 

Aceste cabine sunt prevazute cu un 
pat dublu convertibil in doua paturi 
(la cerere), aer conditionat, baie cu 
dus, televiziune interactiva, 
conexiune prin cablu la internet 
(contra cost), telefon, minibar si seif. 
Dimensiune: 12- 20 mp. 

Aceste cabine sunt prevazute cu doua 
paturi separate care se pot 
transforma intr-un pat dublu (la 
cerere, cu exceptia celor din cabinele 
pentru persoane cu dizabilitati), 
balcon, aer condition- at, baie cu dus, 
televizor, si option- al, conexiune la 
internet (contra cost), minibar, seif. 
Dimensiune: 17- 30 mp. 

   
 

 
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 

» Cafenea 
» Pub Englezesc 
» Gelaterie 
» Piano Bar 
» Bar la piscina 

» Bufet 
» Restaurant 
» La Pergola 
» Marco Polo 
» Pizzeria 

» Basketball 
» Tenis 
» Sala fitness 
» Aurea SPA 
» Pista de alergat  
» Solarium 

» Sala de jocuri 
» Casino 
» Zona pentru copii 
» Discoteca 
» Duty free 
» Internet Cafe 
» Biblioteca 
» Fotogalerie 
» Zona de shopping 
» Jocuri video 

»Complex piscine  
 

Sala de 
conferinte 

»Lounge /Bar echipat 
»Teatru 

Experiente 

 
 

Cazare: Cabine interioare, exterioare si exterioare cu balcon 
Cabine elegante avand toate dotarile standard pentru o croaziera MSC 

Servicii de masa: Acces la restaurantul buffet, 20 ore/zi (menu-uri pentru orice moment al 
zilei) 

Sport si activitati Teatru 
Facilitati pentru sporturi in aer liber (pista de alergat, basketball...), 
Piscine, Sala de fitness 
Activitati de divertisment si animatie pentru copii (cluburi pentru copii si 
infanti) 

Servicii: Personal calificat poliglot 

Alte facilitati: Obtinerea de puncte MSC Club 

  

    
Fantastica include toate facilitatile oferite de Bella, precum si: 

Cazare: 24 ore room service – livrare gratuita 

Mic dejun in cabina (livrarea si micul dejun sunt gratuite) 

Sport si activitati 50% discount la cursurile de fitness (ex. Yoga) si instructor personal (in 
functie de disponibilitate) 

Activitati recreationale pentru copii: jocuri cu scopul de a invata limbi straine si lectii de gatit Master Chef (in 
functie de disponibilitate) 

Flexibilitate: Posibilitatea de a alege cele mai bune cabine disponibile Prioritate in 
alegerea dinner seating-ului. 
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Itinerariu 

 
Ziua 1 
12 septembrie 2022,  
Athena 
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul 
Otopeni si zbor catre Athena. Imbarcare pe MSC 
Lirica. 
 
Ziua 2 
13 septembrie 2022, Kusadasi 
Ofera mediul perfect pentru o vacanta de neuitat! 
Kusadasi are reputatia de a fi unul dintre cele mai 
atractive orase statiune din Marea Egee, situat 
foarte aproape de unele dintre cele mai importante 
obiective turistice: Ephesus, Templul lui Artemis, 
Didyma, Miletos, Casa Mariei Virgine. 
 
Ziua 3 
14 septembrie 2022, Zi pe mare 
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un 
spectacol de teatru sau să ne relaxăm la piscine sau 
să savurăm un cocktail delicios într-unul din 
barurile de pe navă. Fiind zi pe mare, au loc o 
multitudine de activități cu echipa de divertisment. 
Diverse concursuri și lectii de dans, de gătit sau 
origami. Doar să citiți cu atenție programul primit în 
cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva 
interesant. 
 
Ziua 4 
15 septembrie 2022, Haifa 
Este poarte de acces pentru a descoperi 
splendoarea oraselor din Israel, cum ar fi Ierusalim, 
precum si locuri fascinante pline de istorie precum 
Betleem. Rascruce de drumuri intre Est si Vest, este 
o intersectie cruciala pentru noile meserii din 
Drumul Matasii. 

Zilele 5 
16 septembrie 2022, Limassol 
 
Asezat pe uimitoarea coasta cipriota, Limassol este o 
destinatie fascinanta. Orasul celebrat pentru castelul 
medieval, parcul de sculpturi si o multitudine de muzee. 
Dincolo de Limassol se afla fascinantul oras Paphos, 
situat langa obiective turistice naturale si arheologice: 
Cascada Millomeri si Sanctuarul lui Apollo.  

 
Ziua 6 
17 septembrie 2022, Rhodos 
Rhodos este cunoscut pentru plajele sale frumoase, 
ruinele arheologice si magnificele muzee. Orasul 
vechi, inclus in Patrimoniul Unesco, este cel mai 
mare oras medieval de pe continetul european. 
 
Zilele 7 
18 septembrie 2022, Santorini 
Insula romanticelor răsărituri și apusuri de soare. 
Când vă apropiați de Santorini pe apă, este greu să 
nu fiți uimiți de stâncile abrupte care se înalță 
deasupra unei mări de turcoaz, iar faptul că 
navigați într-un crater imens al unui fost vulcan și 
în față aveți o insulă formată de o antică erupție 
este dincolo de orice imaginație. Armonia dintre 
apa de cristal albastru și satele albe Fira și Oia ce 
se revarsă din vârful stâncilor spre mare este cu 
adevărat 
excepțională. 
 
Zilele 8 
19 septembrie 2022, Athena 
Debarcare, transfer la aeroport si zbor spre casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


