Croaziera Mediterana de
Vest (8 zile)
Toate Locatiile, Italia

Descriere Croaziera Mediterana de Vest (8 zile), Toate Locatiile, Italia
Ziua 1
Bacau - Bergamo - Milano Intalnire cu conducatorul de grup la Aeroportul international George Enescu din Bacau la ora
17:30. Formalitati de imbarcare, ora 20:35, zbor cu compania Blue Air cu destinatia Bergamo. Aterizam la ora locala
21:55 si dupa formalitatile vamale, transfer autocar de la aeroport catre Milano. Cazare hotel 3* in Milano.
Ziua 2
City tour Milano - Genova Mic dejun. Imbarcarea in autocar si pornim in City tour panoramic si pietonal. Descoperim
capitala modei incepand cu faimosul Castel Sforzesco, o fortareata din caramida rosie cu turnuri inalte si ziduri de
aparare. Astazi aici isi au sediul patru muzee: Galeria de arta si Muzeul de arte frumoase considerate principalele
atractii, celelalte doua muzee fiind mai modeste, cuprinzand instrumente muzicale si exponate arheologice. Ne
indreptam la pas spre Piazza del Duomo, unde admiram Domul din Milano. A fost si ramane una dintre cele mai
spectaculoase catedrale gotice din Europa si cea mai mare catedrala din Italia, fiind nevoie de sase secole ca aceasta
constructie sa fie finalizata. O adevarata parada a modei si a frumusetii mediteraneene ni se dezvaluie. Italienii sunt
frumosi, indiferent de varsta. Ii admiram cum circula pe scutere, pe biciclete in timp ce ne rasfatam cu un pic de
shopping in Galeriile Vittorio Emmanuele. Ne continuam traseul nostru pietonal pana la Piazza della Scala, de unde
avem ocazia sa admiram frumoasa cladire a Operei. Inaugurata in 1778, cladirea si-a luat numele de la biserica aflata
pe acel loc, desi mare parte din aspectul actual dateaza din 1946, cand a fost redeschisa, dupa ce suferise distrugeri
mari in timpul razboiului. Timp liber la dispozitia turistilor pentru cumparaturi sau plimbare in minunatul Parc
Siempione - cel mai mare din Milano, situat in imediata apropiere a Castelului Sforzesco. Continuam deplasarea spre
Genova. Cazare hotel 3* in Genova.
Ziua 3
City tour Genova - imbarcare pe nava de Croaziera MSC POESIA Dupa micul dejun, ne imbarcam in autocar pentru un
City tour panoramic si pietonal in Genova cu ghid vorbitor de romana. Genova , capitala Liguriei si in acelasi timp
principalul port care deserveste insulele Sardinia si Corsica. Orasul Genova s-a dezvoltat intre munte si mare, intr-un
peisaj de vis si in vizita vom avea parte si de briza marii si de aerul tare de munte. Aceasta metropola din nordul Italiei
ascunde frumuseti nemaivazute, Capitala europeana a culturii, titlu dobandit in anul 2004, fiind si locul unde s-a nascut
celebrul Cristofor Columb. Primul obiectiv care ne va atrage atentia va fi desigur La Lanterna, farul vechi al orasului
devenit de mult timp simbol al orasului si un punct de reper pentru turisti. Turnul a fost ridicat in anul 1543, avand o
inaltime de 117 metri. La Lanterna ofera o priveliste minunuata spre oras si imprejurimile acestuia, fiind maniera prin
care poti admira imaginea de ansamblu a Genovei. Din turul panoramic cu autocarul al Genovei, fosta republica
maritima, orasul natal al marelui navigator Cristofor Columb, nu vor lipsi: Via Garibaldi, Palazzo Bianco, Catedrala San
Lorenzo, Palazzi dei Rolli, Piata de Ferrari Genova. Genova este alcatuita dintr-o multime de edificii vechi, de o valoare
istorica inestimabila, cladiri care au fost renovate pastrandu-se forma initiala a arhitecturii. Din aceasta categorie face
parte si Palatul Regal construit in secolul al XVII-lea de catre o familie cu numele de Balbi. Ulterior, Palatul Regal a fost
transformat intr-un edificiu in stil baroc, ridicat dupa modelul palatelor romane. Astazi, palatul este un frumos muzeu
deschis pentru toti cei care vor sa afle mai multe despre trecutul Genovei. Impresioneaza cu o serie de camere
elegante, mobilate si opera de arta uimitoare. Exteriorul se afla intr-o perfecta armonie cu interiorul, aici se afla gradini
minunate, luxuriante cu plante exotice. Cladirile de Strada Nuova sunt un spectacol in sine, deschisa in anul 1500 ca o
zona urmbana periferica. Aceasta strada noua, frumoasa, dar mai ales eleganta, este locul care a reflectat
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dintotdeauna puterea familiilor bogate si puternice care si-au stabilit aici un adevarat cartier rezidential. Astazi, Strada
Nouva este locul care gazduieste o serie de muzee remarcabile asa cum sunt Palazzo Roso, Palazzo Bianco si Palazzo
Spinola. Ne indreptam spre port si la ora ora 14:00 incepem formalitatile de imbarcare pe grandioasa nava de
croaziera MSC POESIA. Se preiau bagajele mari pe care o sa le regasiti mai tarziu in dreptul cabinei unde veti fi cazati
si vi se elibereaza un card care reprezinta cartea de identitate pe timpul croazierei si cu care se fac toate operatiunile
pe nava (servicii bar suplimentare, cumparaturi, plata excursiilor optionale; nu se efectueaza plati in numerar). La ora
17:00 nava se desprinde de la ancora si incepem minunata noastra croaziera.
Ziua 4
VMarseille - Provence (Franta) Nava acosteaza in port la ora 08:00. Distractie si relaxare la bordul navei. Puteti opta
pentru excursiile optionale odata ajunsi la bordul vasului sau puteti sa debarcati pe cont propriu si sa vizitati portul
singuri (fara a achita nicio alta supra taxa), daca la momentul respectiv, restrictiile impuse de nava de croaziera
permite acest lucru. Daca porturile din itinerariu sunt porturi mari, aglomerate iar dvs. nu ati mai vizitat niciodata
aceste porturi va recomandam sa achizitionati o excursie optionala organizata de linia de croaziera pentru a avea
garantia ca veti avea suficient timp sa vizitati tot ceea ce este mai important. In cazul in care veti opta sa mergeti pe
cont propriu sa vizitati, aveti obligativitatea ca sa fiti la bord cu o ora inainte de ridicarea ancorei, ora 17:00. Lista
excursiilor optionale organizate de nava - in anexa la program croaziera. Excursie optionala organizata de INTER-TOUR
cu ghid vorbitor de limba romana 40 Euro/pers. Ora 09:00 - imbarcarea in autocar de la terminalul de acostare Nr. 9 MSC POESIA si plecarea in City tour de 6 ore pentru a vizita Marsilia: Portul vechi, Liata Castellane, Bazilica Sf. Victor,
Piata Longchamp si Palatul Longchamp (exterior), Arcul de Triumf, Catedrala Nouvelle Major, Bulevardul Canebiere.
Urcam pana la Catedrala Notre Dame de la Garde de unde putem admira superba panorama a orasului, micile insulite
si grandioasele vase de croaziera. Marsilia (in franceza Marseille) este al doilea cel mai mare oras din Franta. Situata in
vechea provincie franceza Provence si pe coasta Mediteranei, este cel mai mare port comercial al tarii. Marsilia este
prefectura departamentului Bouches-du-Rhone si capitala regiunii Provence - Alpi - Coasta de Azur. Are o populatie de
820900 locuitori (2004), care ajunge la peste 1550000 in aglomerarea urbana Marsilia - Aix-en-Provence. A fost
fondata de greci in secolul VII i.Hr. A trecut in subordinea romanilor in 49 i.Hr. Vechiul nume grecesc e Massilia, de la
Masa, ce inseamna jertfa. Transformarea Marsiliei intr-o veritabila destinatie turistica nu poate fi ignorata si a fost cea
mai vizibila trasatura a sfarsitului de secol XX. Odata cu schimbarea profunda a imaginii orasului si disparitia vechilor
stereotipuri, Marsilia - Marseille este la moda in domenii precum cinematografia, teatrul, muzica, sportul, moda,
calatoriile pe mare sau congresurile. Fara a renunta la nimic din bogata sa istorie, Marsilia arata o noua fata lumii. Asa
cum a scris Dominique Vlasto, presedintele Comitetului Turismului si Congresurilor din Marsilia: Obiectivul nostru este
sa facem Marseille o noua destinatie turistica a Mediteranei, obiectiv atins in prezent. Cel mai tarziu la ora 16:00 - vom
reveni cu autocarul la nava pentru imbarcare. In fiecare seara veti primi in cabina programul zilnic (daily program)
pentru ziua urmatoare de croaziera. Este foarte important sa il cititi si sa-l studiati tocmai pentru a afla mai multe
informatii despre ce se intampla la bordul vasului, ce promotii se desfasoara, ce spectacole sunt la bord, ce intalniri au
loc etc.
Ziua 5
Palma de Mallorca (Spania) Ajungem in portul Palma de Mallorca, unde nava acosteaza la ora 10:00. Puteti ramane la
bordul navei si sa va bucurati de toate facilitatile de odihna, plaja si agrement sau puteti participa la excursiile
organizate de organizatori si/sau sa explorati orasul, in conditii normale, pe cont propriu. Trebuie sa reveniti la bord cel
tarziu la ora 19:00. La ora 20:00 nava ridica ancora. Palma de Mallorca este cel mai mare oras din Insulele Baleare din
Spania, cu o populatie de putin sub 400000 de oameni, ceea ce il face cel mai populat oras de pe insula. Palma de
Mallorca este una dintre cele mai populare destinatii din Europa in randul turistilor. Principala atractie de vizitat aici
sunt plajele uimitoare si obiectivele turistice de inalta calitate, care includ cladiri si repere antice, sculpturi, parcuri si
biserici. Acestea includ Cartierul Gotic, Palatul Regilor si Portul Palma. Cele mai populare atractii turistice din Palma
sunt Catedrala La Seu (a fost construita pe locul fostei moschei arabe, in urma unei promisiuni a lui Jaime I). Lucrarile
au inceput in 1230 si s-au terminat abia in anul 1601. Facuta din piatra galbena din carierele de la Santanyi, aceasta
urmeaza stilul gotic francez, lungimea este de 121 m, latimea este de 55 m, iar inaltimea este de 44 m (clopotnita are
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52 m). Alte obiective de vizitat sunt Piata Plaza de Espana, Capela Santa Maria del Mar, Monumentul lui Columb si Piata
Piata Placa d-Espanya. Excursia optionala INTER-TOUR 35 Euro/pers.
Ziua 6
Barcelona (Spania) Nava acosteaza in port la ora 07:00. Distractie si relaxare la bordul navei. Puteti opta pentru
excursiile optionale odata ajunsi la bordul vasului sau, aveti obligativitatea ca sa fiti la bord cu o ora inainte de
ridicarea ancorei, de la ora 13:00. Traseu: ora 07:30 - imbarcarea in autocar de la terminalul de acostare MSC POESIA
si plecarea in CITY TOUR Barcelona de 5 ore, cu ghid insotitor, vorbitor de limba romana, optional, 40 Euro/pers. Din
traseu nu vor lipsi: Portul - Statuia lui Cristofor Columb - Rambla - Casele Gaudi - Parcul Guell (intrare optionala cu
plata biletului la intrare la fata locului 7 Euro/pers.) - Plaza Catalunya - Arcul de Triumf - Citadella - Plaza Spania. Scurt
popas pe Montjuic pentru stop fotografic. Ultima oprire la Sagrada Familia, maxim 1,5 ore (bilet de intrare cu rezervare
online cca. 17 Euro/pers., fara vizitare turn). Turistii care nu viziteaza Sagrada Familia vor avea timp liber pentru
shopping in zona. Cel mai tarziu la ora 12:00 - vom reveni cu autocarul la nava pentru imbarcare. Capitala regiunii
Catalonia din Spania, este una din cele mai frumoase si vibrante locuri din tara, poate chiar si din intreaga Europa. Un
oras plin de contraste, singurul din Spania in felul acesta, este evidentiat prin arhitectura sa, o casatorie a varfurilor
gotice si curbe moderne (Antoni Gaudi fiind cel mai faimos arhitect al Barcelonei). Barcelona este, de asemenea, un
oras al cartierelor distincte. Vechiul oras Ciutat Vella, este inima Barcelonei, cu muzee, magazine si cafenele. Apoi este
zona portului Port Vell care va pune la dispozitie baruri, restaurante si magazine, teatrul IMAX si cel mai mare acvariu
din Europa (Port Vell este diferit de zona portului de lucru unde navele de croaziera ajung, dar nu e asa departe). Barri
Gotic (Gothic Quarter) este centrul vechiului oras unde se unesc cele mai frumoase parti ale Barcelonei intr-o serie de
strazi inguste, magazine, cafenele si coridoare magice.
Ziua 7
Genova - Como (Italia) Debarcam la 09:00, dupa incheierea formalitatilor de debarcare (plata taxa hoteliera 10
Euro/zi/pers. x 4 nopti si retinerea c/v cheltuielilor efectuate pe nava de croaziera, altele decat cele incluse in pretcumparaturi, c/v bauturi pentru cei care nu au card de bauturi etc. Toate platile se fac pe baza de card, la terminarea
croazierelor. Nu se fac plati in numerar pe vas). Imbarcarea in autocar de la terminalul de acostare MSC POESIA si
continuam programul nostru. Oprim in Genova pentru a vizita cel mai mare acvariu din Europa ce se regaseste in
Genova, mai bine de 50 de ecrane acvatice recreaza recife de corali din Marea Rosie, piscine din bazinele tropicale ale
Amazonului si multe alte ecosisteme marine. Acvariul Genova este un spectacol in sine, unul dintre cele mai vizitate si
apreciate obiective turistice din oras. Continuam deplasarea spre Como. Incepem CITY TOUR panoramic si pieton
Como. Como este un orasel mic, situat la poalele Muntilor Alpi, iar obiectivele sale turistice se lasa a fi descoperite
imediat. Odata ajunsi in orasul Como incepem vizitarea obiectivelor turistice de aici cu unul dintre cele mai
reprezentative: Catedrala din Como sau Duomo. Fatada din secolul al XIV-lea poate fi incadrata stilului arhitectonic
gotic - constructorii au folosit din plin marmura, au sculptat detalii in piatra si au amplasat statui in jurul ferestrelor.
Catedrala din Como are insa ceva atipic fata de alte catedrale: nu vom observa statuia vreunui sfant la intrarea
principala, dar vom vedea statuile lui Plinius cel Tanar si Plinius cel Batran de o parte si de alta a intrarii principale. Ca
o curiozitate, Plinius cel Batran a decedat la eruptia vuclanului Vezuviu, in anul 79 era noastra, sufocat de norii de
particule care s-au format, evenimentul fiind descris de Plinius cel Tanar, senator roman si scriitor la acea vreme.
Duomo din Como este exemplul cel mai bun pe care il are Italia al modului in care s-a facut tranzitia de la stilul gotic la
cel renascentist in secolul al XIV-lea. Din acest punct de vedere, interiorul Domului va dezvaluie o pictura policroma cu
altare aurite ce armonizeaza perfect, arhitectural si vizual, stilul gotic si renascentist.Daca va simtiti in forma urcati in
turnul Domului, ce dateaza din secolul al XVIII-lea - veti fi rasplatiti cu o priveliste uimitoare asupra orasului Como.
Printre strazile sale pietruite, printre ramasitele fortificatiilor romane - Porta Torre (Poarta Turnului) sau Porta Pretoria,
putem descoperi o lume linistita care traieste departe de orice agitatie a vietii marilor metropole italiene, cu o
varietate impresionanta de obiective turistice si peisaje. Como este considerat si un fel de patrie a matasurilor, se
gasesc o multime de magazine cu articole din matase naturala. Exista chiar si un muzeu in care sunt expuse materiale
Cazare hotel 3* in Como.
Ziua 8
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Como - Lacul di Como - Bergamo - Bacau Mic dejun. Imbarcarea pe ferryboat si urmeaza traversarea lacului pana la
Bellagio. Lago di Como asa cum ii spun italienii, este un lac de origine glaciara, situat in provincia Lombardia, la
aproximativ 50 km de Milano si doar la cativa pasi de granita cu Elvetia, amplasat intr-o depresiune inconjurata de
varfuri semete, cu inaltimi de peste 2000 metri, lacul si zona ce-l inconjoara ofera curiosilor peisaje unice, de o
frumusete rara. Cu suprafata lui de 56 km2 si o adancime-record de mai bine de 400 metri (al 5-lea cel mai adanc lac
din Europa), cu mai bine de 200 m sub nivelul marii, Lacul Como este cel mai mic dintre cele trei lacuri (Como,
Maggiore si Garda), toate formand asa-numitul trio de lacuri din nordul Italiei. Dupa opinia multora, acesta ar fi cel mai
frumos si cel mai vizitat. Lacul are cel mai variat peisaj dintre toate lacurile italiei: orase incantatoare, porturi micute,
vile inconjurate de gradini exotice se succed pe malurile acestui lac prealpin. Oraselele cochete cu stradute inghesuite
si terasate strajuiesc malurile lacului, amplasate la poalele muntilor, ofera privelisti de neuitat. Celebritati precum
Madona, George Clooney, Sylvester Stallone sau Gianni Versace isi au case de vacanta chiar aici, pe malurile lacului.
Vizitam oraselul Bellagio, despre a carui locatie se spune ca este una dintre cele mai frumoase din Europa: pe un
promontoriu la confluenta celor 3 brate ale lacului. Revenim la Como, ne imbarcam in autocar si ne deplasam spre
aeroportul din Bergamo. Dupa formalitatile de imbarcare, decolam spre Bacau la ora 22:25. Aterizare pe aeroportul din
Bacau a doua zi ora 01:30.

50 EURO reducere pentru plata integrala pana la 01.06.2022
Pret: de la 611 EURO
Transport avion. IMBARCARE DIN Bacau
PRETUL INCLUDE
- Transfer autocar Aeroport Bergamo - Genova
- 1 noapte cazare cu mic dejun bufet suedez, hotel 3* in Milano
- City Tour Milano (transport autocar, ghid vorbitor de limba romana)
- Transfer autocar Milano - Genova
- 1 noapte cazare cu mic dejun bufet suedez, hotel 3* in Genova
- City tour Genova (transport autocar, ghid vorbitor de limba romana, transfer autocar in port)
- 4 nopti cazare pe nava in cabina aleasa pe nava de croaziera
- 3 mese pe zi in restaurantele principale si la restaurantele de tip bufet de pe vas (micul dejun, pranz, ceaiul de dupa
amiaza, cina-bufet suedez sau restaurant desemnata a la carte pentru pranz si cina, gustari intre mese)
- Cafea, lapte, ceai si apa (la dozator, doar in restaurantul bufet - apa nu este imbuteliata)
- Toate serviciile de la bordul navei mentionate la INCLUS PE NAVA DE CROAZIERA
- Taxele portuare: 100 Euro/pers.
- Transfer autocar din port la Genova
- Program in Genova + transfer autocar Genova - Como
- Excursie pe Lacul Como (bilet ferryboat inclus)
- 1 noapte cazare cu mic dejun bufet suedez, hotel 3* in zona Como
- Transfer autocar Como - Aeroport Bergamo
NU SUNT INCLUSE IN PRET
- Biletul de avion dus, Bacau - Bergamo (Milano) si retur Bergamo - Bacau fara bagaj de cala, la tariful valabil in
momentul cumpararii acestora
- Bagaj de cala 22 kg (se recomanda un bagaj/cuplu), la tarif functie de compania de zbor
- Intrarile la obiective turistice
- Taxa hoteliera in Milano/Genova/Como (se achita de turist direct la receptia hotelului)
- Pachetele de bauturi ALL INCLUSIVE
- Taxa hoteliera pe vas, obligatorie (12 Euro/noapte/pers. x 5 zile = 60 Euro). Se poate achita in agentie sau la bordul
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navei
- Excursiile optionale in porturi, vizitele la obiectivele turistice si nici ghizii acestora
- Asigurarile de sanatate, anti covid, storno si medicala, OBLIGATORIE, cca. 30 Euro/pers., se incheie odata cu plata
acontului
EXCURSII OPTIONALE
- City tour Marsillia (Franta): 40 Euro/pers.
- City tour Palma de Mallorca (Spania): 35 Euro/pers.
- City tour Barcelona (Spania): 40 Euro/pers.
CONDITII FINANCIARE
TARIF STANDARD
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inaintea
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
TARIF EARLY BOOKING
TERMEN DE PLATA:
- 50% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 50% din pretul pachetului turistic pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei;
- 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face dupa expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
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