
 

Ziua 1: Duminica, 6 noiembrie la ora 10:00 ne intalnim in parcarea Hotelului Central. Pornim cu 

autocarul spre Otopeni unde la ora 16:30 vom incepe formalitatile de checkin pentru zborul WizzAir 

catre Barcelona. Sosire in Barcelona la ora 20:45.  Transfer catre hotel. 

Ziua 2: Dupa mic dejun avem intreaga zi la dispozitie sa exploram orasul lui Gaudi. Puteti face acest 

lucru pe cont propriu sau putem sa ne inscriem intr-un tur de oras cu ghid. Acest tur presupune 

vizitarea celor mai importante atractii turistice: Sagrada Familia, Casele Gaudi, Parcul Guell, Plaza 

Catalunya. 

Dupa-amiaza vom avea timp liber sa hoinarim pe celebrul bulevard Rambla si pe stradutele din zona. 

Este o zona buna pentru cumparaturi, dar puteti totodata sa vizitati Catedrala, Plaza del Rei sau 

Statuia lui Cristofor Columb. 

Ziua 3: Dupa mic dejun timp liber pentru a explora Barcelona. Va sugeram:  excursie la Montserrat, la 

celebra manastire construita pe stancile abrupte ale muntelui Montserrat, faimos loc de pelerinaj; 

sau Fantanile Magice de pe Montjuic . Pentru iubitorii de arta si istorie Barcelona gazduieste cateva 

muzee incantatoare: Muzeul Picasso expune o colectie de lucrari din perioada de tinerete a 

artistului, iar Fundatia Miro,  prezinta o excelenta colectie de arta contemporana. Palau Nadal 

gazduieste una dintre cele mai prestigioase colectii de arta pre-columbiana din lume. Si alte cateva 

muzee - Egiptean, Arheologic, al Marinei, dintre care cel mai delicios: Muzeul Ciocolatei, isi asteapta 

si ele vizitatorii . 

Ziua 4: Dupa mic dejun vom mai avea cateva ore de timp liber in Barcelona, iar la ora 13:00 vom 

merge catre port pentru a face imbarcarea pe MSC Fantasia. 

Ziua 3 � Ziua 8 Navigam la bordul MSC Fantasia oprind in fiecare zi in unul din urmatoarele porturi: 

Ajaccio (Corsica), Napoli, La Spezia, Genova.  

Odata ajunsi intr-o astfel de destinatie avem urmatoarele variante de petrecere a timpului: 

- sa ramanem la bordul vasului pentru a ne bucura de facilitatile vasului si de activitatile zilnice 

propuse de echipaj 



- sa ne inscriem intr-una din excursiile organizate de MSC (contra cost) 

- sa coboram pe cont propriu pentru a vizita imprejurimile. Gasiti in finalul documentului 

cateva din atractiile pe care va recomandam sa le vizitati in fiecare port. 

Ziua 8: Luni, 14 noiembrie  - Vasul este programat sa ajunga in jurul orei 13:00 in portul din Barcelona 

ceea ce inseamna ca in cursul dupa-amiezii vom debarca si vom fi transferati catre aeroport. Vom 

ajunge in Bucuresti noaptea la ora 01:45 si sase ore mai tarziu in Piatra Neamt. 

 

Tarif :    -   734 euro/persoana  in cabina dubla exterioara cu balcon de tip bella * 

              -    764 euro/persoana  in cabina dubla exterioara cu balcon de tip fantastica 

*Unele cabine din categoria bella pot avea vedere obturata 
 
Bonus: asigurarea medicala de calatorie cu risc storno inclus gratuita pentru rezervarile efectuate 
in perioada 01.06 - 30.06 
 
Avans minim la inscriere: 200 euro/persoana 

Itinerariu croaziera : 

Ziua Portul Sosire Plecare 

1 Barcelona, Spania - 18:00 

2 Ajaccio, Franta 12:00 19:00 

3 Napoli, Italia 11:00 18:00 

4 La Spezia, Italia 12:00 - 

5 La Spezia, Italia - 01:00 

5 Genova, Italia 08:00 17:00 

6 Barcelona, Spania 08:00 - 

Tariful include: 

- biletele de avion Bucuresti – Barcelona –Bucuresti (06.11-14.11) 

- 3 nopti de cazare in Barcelona cu mic dejun la Hotel Acta Mimic 3* sau similar 

- croaziera de 6 zile (5 nopti) cu pensiune completa (mic dejun, pranz si cina) la bordul vasului 

MSC Fantasia cu imbarcare in Barcelona pe data de 9 noimbrie (itinerariul complet il gasiti 

atatasat) 

- taxele de aeroport si taxele portuare 

- transfer privat cu autocarul pe ruta Piatra Neamt/Roman – Otopeni si retur 

- transfer privat in Barcelona (aeroport- hotel in prima zi, respectiv port – aeroport in ultima zi) 

Tariful nu include: 

- bagaj de cala la avion (56 euro/bagaj de 23 kg sau 76 euro pentru bagajul de max 32 kg) 

- bacsisul in valoare de 9 euro/zi pentru personalul de pe MSC Fantasia (se achita la bordul 

vasului) 



 

Despre vas:  

MSC Fantasia**** 

 

            Pasiti la bordul vasului MSC Fantasia, care este destinat sa aduca navigarea europeana la un nou nivel al 

excelentei. MSC Fantasia ofera 27.000 metrii patrati de locuri publice: un centru de sanatate “Aurea Spa”unde 

puteti sa indeparatati orice grija si problema prin intermediul tratamentelor corporale, 6 restaurante care va 

ofera posibilitatea sa testati totul de la bucatarie continentala pana la cea Italieneasca, 5 piscine, 12 jacuzzi-

uri, cafenele, baruri, magazine, zona de joaca pentru copii, simulator de Formula 1 si cinema interactiv 4D. De 

asemenea vasul are o facilitate noua, si anume MSC Yacht Club, un club special destinat pentru iubitorii de 

lucruri fine si de lux, cu o capacitate de 65 de suite de lux fiecare dintre acestea avand propriul lor valet, 

piscina privata, lift, lounge si galere private. Fantasia este primul vas care are pardoseala impodobita cu 

cristale Swarovski. Vasele MSC Cruises si cu precadere Fantasia sunt construite pentru a reflecta vibratia 

companiei, in acest caz identitatea italiana si sa inglobeze facilitatile si atractiile care sunt un “must have” in 

ziua de azi si anume balcoanele mari, restaurantele diferite si glorioasele sali de spa, fitness si masaj. 

 

 

Inclus la bordul vasului:  

- cazare pe navă în cabina aleasă (acestea deţin cabină de dus şi WC, aer condiţionat, telefon, seif, uscător de 

păr, TV- fiecare cabină are steward); 

- 3 mese în restaurantele principale la restaurantele de tip bufet 

- gustări între mese 

- suc, gheaţa, cafea, lapte, ceai şi apă ( de la dozatoarele din bufetele de pe vas) 

- accesul la terenul de Basket / Volei 

- accesul gratuit la punţile exterioare, la piscine cu scaune pentru plajă şi prosoape de plajă; 

- accesul la bibliotecă 



- accesul în toate barurile, lounge-urile şi cluburile vasului 

- accesul la toate spectacolele de pe vas 

- accesul gratuit la sala de gimnastică, la piscine, jacuzzi, la pista în aer liber pentru jogging; 

- accesul la Aqua Park (doar pe vasele MSC Splendida, MSC Fantasia si MSC Divina) 

- accesul la cazino 

- accesul la galeriile de artă 

- accesul la zona de jocuri Arcade 

- program zilnic cu sumarul principalelor noutăţi şi evenimente care se desfăşoară la bordul navei; 

- participarea la jocuri, karaoke, lecţii de dans, la spectacole cu live music, cabaret, petreceri cu teme, 

discotecă; 

- biroul de informaţii la bord este deschis 24 ore /zi; 

Nu este inclus: 

- bacşişul (9 €/adult/noapte) 

- jocurile de noroc şi cazino-ul 

- băuturile alcoolice (în cazul selectării experienţei Aurea, sunt incluse băuturile alcoolice conform pachetului 

Allegrissimo; iar în cazul experientei Yacht Club, sunt incluse doar în zonele Yacht Club, înafara acestor zone 

fiind contra cost) 

- serviciile de Spa şi tratamentele de frumuseţe, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la 

diferite restaurante; 

- excursiile opţionale (ce pot fi achiziţionate fie de la bordul vasului fie din agenţie) 

- simulatorul de Formula 1 ( cca. 9 Euro / persoană şi se află doar pe MSC Splendida, MSC Fantasia şi MSC 

Divina) 

- cinematograful 4 D ( cca. 7 Euro / persoană şi se află doar pe MSC Splendida, MSC Fantasia şi MSC Divina) 

- apelurile telefonice date în afara navei din cabină; 

- mesele la restaurantele cu specific 

- serviciile de Babysitting 

- taxa pentru serviciile de bar de 15% din valoarea produsului este adaugată automat la fiecare cumpărare de 

la bar sau de la restaurant 

- serviciile medicale de la bordul vasului 

- serviciile de seara ale steward-ului  

- serviciul de micul dejun în cabină (3,5 euro pentru itinerariile în Europa şi 3,5 usd pentru itinerariile în Africa 

de Sud, America şi  Caraibe) 

- room service (între 3 şi 8 euro/ fel de mâncare) 

- rezervarea şezlongurilor speciale (puntea 18 – clasa Fantasia) – 15 euro/zi (prosop de plajă, prosoape 

răcoritoare, serviciile de bar, meniu SPA special dedicat) 

- demonstraţii culinare pentru copiii între 3-11 ani ţinute de Bucătarul Şef şi de Patiserul Şef în urma cărora 

copiii vor primi o sapcă DoReMi cadou şi un certificat de bucătar (contra cost 5 euro/curs) 

- jocuri DoReMi pentru copii în 6 limbi diferite (italiană, engleză, spaniolă, franceză, germană şi portugheză) în 

urma cărora copiii vor primi un certificat lingvistic DoReMi (contra cost 5 euro/curs) 

- halate de baie şi papuci de casă 

 

Linia de croaziera isi rezerva dreptul de a include in tarif o suprataxa de combustibil. Valoarea acestui 

supliment va fi confirmata ulterior confirmarii rezervarii doar in cazul in care pretul pretul petrolului NYMEX 

(New York Mercantile Exchange) va depasi nivelul de 100 USD per baril. 

 

 

 



 

 

Informatii utile : 

 

    In derularea excursiei pot aparea situatii de forta majora precum: intarzieri in traficul aerian, schimbari de 

program sau de aeroporturi din ratiuni politice, greve, condiţii meteorologice, etc, ce pot avea consecinte 

asupra programului turistic. In aceste cazuri, agentia se obliga sa depuna toate eforturile pentru a gasi solutii 

in vederea depasirii situatiilor aparute dar, totodata, nu poate fi facuta raspunzatoare pentru situatiile 

mentionate mai sus si in consecinta, nici pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente. 

      

     Clasificarea pe stele a navelor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului Italian. Ca atare, facilitatile 

comune si cele ale cabinelor sunt conforme cu standardele locale. 

 

    Costurile de transport, precum si taxele de aeroport si securitate pot fi majorate in functie de variatia 

pretului petrolului pe piata internationala, companie aeriana etc. 

   

     Aspecte legate de sanatatea si capacitatea de a calatorii : pasagerul declara pe proprie raspundere ca poate 

calatorii pe mare si cu avionul si ca starea sau comportamentul sau nu vor afecta siguranta si confortul 

navelor, aeronavei sau a celorlalti pasageri ; orice pasager cu o afectiune care ii poate influenta capacitatea de 

a calatorii trebuie sa prezinte certificat medical inainte de rezervare ; compania nu poate accepta o rezervare 

sau transportul unei femei care va fi insarcinata in cel putin 24 de saptamani pana la sfarsitul croazierei. 

 

    Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe 

teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 

 

     Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a putea 

calatori in strainatate: 

- sa fie insotiti de cel putin un adult; 

- sa prezinte autoritatilor de frontiera acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu ii 

insoteste), legalizat la notariat; 

- adultul insotitor, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, sa prezinte autoritatilor de 

frontiera cazierul judiciar. 

 

 

Documente obligatorii de călătorie: Paşaportul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce ar mai trebui sa stiti despre o croaziera cu una din navele ce apartin liniei MSC 

Cruises: 

 

- pentru a participa intr-una din croaziere, pasaportul trebuie sa fie valid inca 6 luni de la data intoarcerii; 

 

- la imbarcare, la check-in, turistii au posibilitatea sa depuna o suma de bani pe cardul dat de catre linia de 

croaziera  sau sa detina la ei un card (de preferat Mastercard, pentru Visa cam da erori cateodata) de EURO 

sau Lei (daca veti avea Lei atunci se va face conversia in Euro). Niciun serviciu pe vas nu se achita cu bani cash. 

In cazul in care vor depune o suma prea mare pe card  si nu au cheltuit-o, cu o seara inainte de a debarca, 

atunci cand se face si decontul intre linie si pasager, aceasta suma va fi restituita; 

 

- turistii pot opta pentru excursiile optionale ce le pot achizitiona de pe vas, sau sa viziteze un anumit port pe 

cont propriu. Ca sfat: daca considera, de exemplu, ca stiu foarte bine un anumit oras si cunosc unde vor sa 

ajunga (obiective turistice etc) este ok sa mearga pe cont propriu. Insa daca portul/orasul respectiv nu l-au mai 

vazut niciodata (iar timpul de sedere in port este relativ scurt), atunci se merita sa achitioneze o excursie 

optionala de la bordul vasului (ghidul va sti exact unde sa ii duca, care sunt obiectivele principale de vizitat). 

Tarifele excursiilor optionale difera, in functie de complexitatea acesteia. 

 

- daca vor opta pentru varianta de a merge pe cont propriu intr-un anumit port, atunci au obligativitatea sa fie 

in port cu 1 ora inainte de a pleca vasul din port; 

 

- va avea loc o seara formala (cina cu capitanul), in care toata lumea are tinuta eleganta, de aceea se 

recomanda ca domnii sa aiba un costum si doamnele rochie de seara; 

 

- in fiecare dimineata sau seara turistii vor primi in cabina un daily program cu toate informatiile necesare. 

Doar de acolo vor putea afla detalii de genul: in ce port ancoreaza, ce temperaturi sunt acolo, de pe ce punte 

se pot achiziona excursiile optionale, unde se poate servi micul dejun/pranzul/cina, ce bufete sunt deschise si 

pe ce punte, ce spectacole se desfasoara etc; 

 

- nu recomandam sa se primeasca/dea telefoane in momentul in care vasul navigheaza, pentru ca desi vor 

avea roaming-ul activat, conexiunea se face prin satelit (fiind ape internationale), astfel costurile pe minut 

fiind foarte ridicate (aprox. 4 Euro/pe min.); si la mesaje este cam aceeasi situatie. Cel mai bine ar fi (daca nu 

este foarte urgent) sa astepte sa ajunga in port. Pentru calatoria in croaziera este nevoie de pasaport  – 

document valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara.  

    
 

 

 

 

 



Barcelona 

Arhitectura sa unica, muzeele si galeriile sale de arta fac din Barcelona o atractie deosebita pentru 

iubitorii de cultura. Hotelurile sale superbe, viata de noapte, magazinele, restaurantele si atmosfera 

de oras turistic care nu doarme niciodata, fac din capitala Cataloniei o destinatie cautata atat pentru 

escapadele de week-end cat si pentru vacante mai lungi.  

 

De vazut in Barcelona: 

• Castelul Montjuic. Construit pe muntele cu acelasi nume, castelul ofera o panorama 

frumoasa asupra orasului. De aici puteti lua telegondola locala pana la Barceloneta pentru 

privelisti superbe de la inaltime. 

• Piata Spania. Folosita in trecut pentru a gazdui executiie publice, piata a trecut printr-o 

“operatie estetica” profunda odata cu organizarea evenimentului World Exhibition din 1929. 

• FC Barcelona. Fie ca esti un impatimit al fotbalului sau un mare iubitor de arhitectura 

moderna, trebuie sa vizitezi Camp Nou, stadionul echipei FC Barcelona si una dintre cele mai 

mari “catedrale” ale fotbalului din Europa.  

• Sagrada Familia , faimoasa nu numai datorita arhitecturii deosebite, dar si a faptului ca dupa 

mai bine de o suta de ani de la inceperea sa, catedrala nu este inca terminate. 

• Parcul Guell, construit pe un deal de la a carui inaltime poate fi admirat intreg orasul. Impartit 

in doua zone, una mai putin aglomerata, naturala, unde vegetatia si-a urmat cursul natural si 

o a doua mereu populata, care gazduieste sculpturi faimoase si constructii interesante, parcul 

refecta stiul unic al lui Gaudi 

• Rambla, o strada intinsa, asemanatoare unei pasarele pentru promenada, care serveste 

artistilor drept scena improvizata, iar comerciantilor drept o vitrina imensa care le asigura 

expunerea marfurilor. Aici vei gasi o multime de magazine, o piata mare, florarii, magazine cu 

suveniruri si cadouri. 

 

 

 

 



Ajaccio  

A fost fondat de genovezi, in jurul anului 1500.Este asezat in partea de vest a insulei Corsica, intr-un 

golf de o frumusete rapitoare.Este in principal cunoscut ca locul de nastere al lui Napolen Bonaparte. 

De vazut in Ajaccio: 

• Casa memoriala Napoleon Bonaparte - Napoleon s-a nascut aici si a locuit pana la 7 ani in 

aceasta casa,  iar acum este transformata in muzeu si contine o serie de documente si obiecte 

personale ale familiei sale.  

• Cathédrale de l’Assomption de Sainte-Marie - Este o biserica veche, construita din secolul al 

XVI lea, in stil baroc, care adaposteste cateva picturi importante, semnate de Tinoretto si 

Delacroix. A fost construita de catre  arhitectul Giacomo della Porta. 

• Piazza Foch - Este in apropierea portului turistic, la capatul unei alei superbe cu palmieri 

foarte inalti. 

• Citadella - Este asezata la malul marii, nu departe de port. Alaturi este un dig lung, amenajat 

ca alee de promenade 

• Muzeul Fesh - Muzeul este amenajat pe doua etaje ale unei case vechi si cuprinde  o colectie 

privata de opere de arta a Cardinalului Fesch, semnate de Tizian sau Botticelli. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Napoli 

Napoli este cel mai mare oras din Italia de sud. Este una dintre capitalele regionale si se afla la 

mijlocul distantei dintre Vezuviu si zona vulcanica Campi Flegrei. 

 

De vazut in Napoli: 

• Castel Nuovo (sau Maschio Angioino) - Este o fortăreaţă pe care Carol I a comandat-o şi care a 

fost folosită drept reşedinţă până în 1734. 

• Palatul Regal a fost construit pe locul vechiului palat viceregal la începutul secolului al XVIII-

lea. A funcționat ca reședință regală până la sfârșitul secolului când familia regală s-a mutat în 

noul palat de la Caserta. 

• Castello dell’Ovo (literalmente Castelul Oului) este o fortăreață situată la nord-vest de centrul 

istoric al orașului pe un promontoriu în Golful Napoli. Conform legendei poetul roman 

Vergilius a înzidit un ou în fundațiile fortăreței pentru a conferi o stabilitate mai mare 

pereților. 

• Catacombele san Gennaro - sunt unele dintre cele mai bine păstrate şi cele mai cercetate 

catacombe. Aici sunt trei tipuri diferite de morminte: unele săpate simplu, altele în nişte nişe 

din pereţi, iar altele decorate cu fresce sau mozaicuri. 

• Domul din Napoli - Este cea mai mare catedrală din Napoli şi faţada este plină de sculpturi 

create de mai mulţi artişti. Domul este închinat lui San Gennaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Spezia 

Aceasta este o destinaţie populară pentru persoanele care doresc să viziteze Cinque Terre. 

Regiunea Cinque Terre este cunoscuta pentru frumusetea sa si mai ales pentru incapatanarea pe care 

o afiseaza in lupta cu ceea ce inseamna “timpuri moderne”. Atat zona coastei, cele cinci sate, ca si 

dealurile care le inconjoara protector fac parte din Patrimoniul UNESCO, din situl protejat mondial 

denumit Parcul National Cinque Terre. 

Enumerate de la est spre vest, fiecare dintre asezari comporta o trasatura cat se poate de proprie si 

personala. Primul dintre acestea este Riomaggiore, un orasel muncitoresc, caruia ii urmeaza 

pitorescul Manarola, urmat de catre Corniglia, cocotat pe un deal, Vernazza, cel mai spectaculos 

dintre toate si nu in ultimul rand, Monterosso al Mare, cel mai apropiat de mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genova  

De vazut in Genova: 

• Casa memoriala + monumentul ridicat in cinstea exploratorului Cristofor Columb, care s-a 

nascut  aici si care a dus faima in lume acestui oras-port. 

• Via Balbi – o strada plina de cladiri foarte vechi, multe din secolul al XVI lea. Aceasta strada 

este declarata Patrimoniu Unesco. 

• Palatul Regal (Palazzo Reale)- a fost construit de familia Balbi, apoi a fost transformat dupa 

moda palatelor romane, in stil baroc. 

• Piazza de Nunziata, unde este asezata si Bassilica della Annunziata, o frumoasa biserica, 

construita din secolul al XVII lea, in stil baroc, de niste calugari franciscani. 

• Via Garibaldi, sau Strada Nuovo, care este cea mai frumoasa si celebra strada din Genova. 

• Catedrala San Lorenzo, care este asezata in Piazza San Lorenzo, fiind  unul dintre edificiile 

cele mai marete din oras. Este construita in stil romanic si baroc, fiind veche din secolul al XII 

lea. 

• Farul din Genova (La Lanterna) Este simbolul orasului si este cel mai vechi far care inca mai 

functioneaza. 

 

 

 

 

 

 

 


