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Tarife  
euro/ pers  

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

Tarif SPECIAL 1199 EUR 1319 EUR 1359 EUR - 1569 EUR 1669 EUR 
Tarif standard 1349 EUR 1469 EUR 1509 EUR - 1719 EUR 1819 EUR 
*Tarife valabile in functie de disponibilitatea la momentul rezervarii. 

 

 

MSC Magnifica 

 

Transfer 
11 nopti, 
pensiune completa 

aeroport – port – 
aeroport 

  

Insotitor  
de grup roman  

TAXE 
Portuare si de aeroport 

 

 

Orar de 
zbor  
08.10.2022 
Bucuresti, Otopeni – Milano, Linate  
07:20-08:35 
20.10.2022 
Milano, Linate – Bucuresti, Otopeni 
09:25-12:35 
 
 

Orarul de zbor poate suferi modificari! 

 

Croaziera de grup 
Insulele Canare 

 
 
08/10 – 20/10   

de la 

1199€  
Itinerariu 
Genoa, Barcelona, Casablanca, 
Santa Cruz de Tenerife, Funchal, 
Malaga, Marseille 

Zi Port Sosire Plecare 

08.10 Genoa, Italia - 16:00 

09.10 Barcelona, Spania 13:00 18:00 

10.10 Zi pe mare - - 

11.10 Casablanca, Maroc 09:00 22:00 

12.10 Zi pe mare - - 

13.10 
Santa Cruz de Tenerife, 

Spania 
08:00 16:00 

14.10 Funchal, Portugalia 09:00 16:00 

15.10 Zi pe mare - - 

16.10 Malaga, Spania 08:00 17:00 

17.10 Zi pe mare - - 

18.10 Marseille, Franta 09:00 17:00 

19.10 Genoa, Italia 07:00 - 

Itinerariul poate suferi modificari. 



 
 

MSC Magnifica 
  

 
 

Tariful nu include: 

- cazare 11 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 – Milano – Bucuresti, companie Blue Air, cu 
bagaj de cala inclus 23 kg; 
- cazare 1 noapte in Milano 
- transfer aeroport – nava – hotel - aeroport 
- insotitor de grup roman (pentru un grup minim de 30 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-19 

  
  

  

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: 



 
 

MSC Magnifica 
 

 

 
 
 

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 
» Minigolf 
» 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 

»Teatru 
»Lounge/Bar echipat 

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. 



 
 

MSC Magnifica 

 

Itinerariu 

 
Ziua 1 
08 octombrie 2022: Genova, Italia  
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni si 
zbor catre Milano, transfer catre portul din Genoa pentru 
imbarcarea pe MSC Magnifica. 
 
Ziua 2 
09 octombrie 2022, Barcelona 
Barcelona, capitala cosmopolită a regiunii spaniole 
Catalonia și un imens muzeu în aer liber pentru operele 
lui Gaudi. Cine nu a auzit oare despre Sagrarda Familia, 
Parcul Guell sau Casa Batllo? Sunt doar câteva exemple 
ale modernismului de secol 20 care coexistă în armonie cu 
cartierele medievale și ruinele romane ale orașului de la 
țărmul Mediteranei. Barcelona nu înseamnă numai Gaudi 
ci și istorie medievală superb conservată în cartierul Gotic 
sau bulevarde largi, pline de magazine perfecte pentru 
shopping. Și aici nu ne referim doar la cumpărături în 
magazine de lux ci și în Mercat de la Boqueria (Las 
Ramblas), una dintre cele mai frumoase piețe ale Europei, 
unde spectacolul este unul aparte. 
 
Ziua 3 
10 octombrie 2022: Zi pe mare  
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol 
de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să 
savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe 
navă. 
 
Ziua 4 
11 octombrie 2022: Casablanca, Maroc 
Casablanca, un impresionant oras pe coasta magica a 
Marocului unde ne putem bucura atat de artitectura 
Marrakech-ului cat si de plajele atractive sau chiar vechea 
si colorata Medina. De asemenea putem vizita piata 
Mohammed V, un loc cu o foarte importanta semnificatie 
ce straluceste prin palmierii sai si fantana maiestuoasa. 
Dincolo de port, doua orase extraordinare ne asteapta sa 
le descoperim – Vibrantul Marrakech si frumosul Rabat. 
 
Ziua 5 
12 octombrie 2022: Zi pe mare 
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol 
de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să 
savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe 
navă. 
 
Ziua 6 
13 octombrie 2022: Santa Cruz de Tenerife, Spania 
Santa Cruz de Tenerife este capitala port a insulei 
Tenerife, cea mai mare dintre cele sapte insule Canare din 
Spania. Orasul ofera experiente incrdibile precum Plaza 
de Espana, biserica St. Francis of Assisi sau Auditorio de 
Tenerife. Acest oras esential pentru insulele Canare este o 
destinație colorată pe Mediterană, unde ne putem bucura 
de soare, putem lua masa in stil unic sau putem inota in 
ape spectaculoase. 

Zilele 7 
14 octombrie 2022: Funchal, Portugalia 
Mai departe, ne bucuram de Funchal, capitala arhielagului 
Madeira. Un conglomerat de insule sub-tropicale in 
oceanul Atlantic ce s-au format din eruptii vulcanice 
acum 20 de milioane de ani. Fondata in 1510, Cristofor 
Columb venea adesea in Funchal sa cumpere trestie de 
zahar, ‘’aurul alb’’ care a imbogatit Madeira. 
 
Ziua 8 
15 octombrie 2022: Zi pe mare 
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol 
de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să 
savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe 
navă. 
 
Zilele 9 
16 octombrie 2022: Malaga, Spania 
Malaga este un oras vibrant pe Costa de Sol din Spania. 
Acest port infloritor ofera o gama larga de obiective de 
vizitat. incluzand aici vechile cetati Alcazaba si Gibralfaro. 
Ne putem plimba de-a lungul tarmului modern sau putem 
hoinari pe strazile pietruite ale cartierului vechi. Málaga 
este, de asemenea, o poartă către glorioasa Granada și 
arhitectura sa araba uluitoare  
 
Ziua 10 
17 octombrie 2022: Zi pe mare 
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol 
de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să 
savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe 
navă. 
 
Ziua 11 
18 octombrie 2022: Marsilia, Provencce 
Ajungem în Marsilia, capitala regiunii Provence și unul 
dintre cele mai importante noduri de tranzit și comerț 
între civilizații: popoarele din Mediterană, Europa de Nord 
Vest și istorica Galia. În fapt, acesta a fost rolul Marsiliei 
încă din perioada Greciei clasice (600 ÎH) și până în 
prezent. “La Joliette”, centrul vechi, este la mică distanță 
de mers pe jos. Sau, pentru cei pasionați de universul lui 
Alexandre Dumas, Château d’If este locul perfect pentru a 
petrece timpul: vizitând închisoarea Contelui de Monte 
Cristo 
 
Ziua 12 
19 octombrie 2022: Genova, Italia 
Genova este unul dintre cele mai surprinzătoare orașe ale 
Italiei, bogat în artă și atracții turistice. Orașul său vechi – 
cel mai mare din Europa – un labirint complicat de străzi, 
unde printre magazine și restaurante, puteți întrezări 
palate din secolul al XVI-lea, clădiri în stil baroc și piațete. 
Recomandări de vizitare? Piazza de Ferrari, Palatul Regal 
și Acvariul. Nu trebuie ratată Piazza San Matteo care 
găzduiește palatele familiei Doria, liderii vieții politice din 
Genova timp de secole.  
 


