
 

 

 

KRIŽARJENJE PO ZAHODNEM 
SREDOZEMLJU Z LADJO MSC GRANDIOSA    
Genova, Marseille, Barcelona, La Goulette, Palermo, Neapelj  

 

23. april 2023 | 8 dni | ladja, avtobus – skupinski odhod 
 

   
 

MSC GRANDIOSA – je novejša ladja, ki se ponaša z elegantnim dizajnom, razkošnim stopniščem iz 
Swarowski kristalov ter najdaljšo LED kupolo na morju nad ladijsko promenado. Za gurmanske užitke 
skrbi kar 12 restavracij, na ladji pa je še več barov, igralnica, wellness center, 4 bazeni, whrilpooli, 
center s trgovinami, gledališče z enkratnimi predstavami ... V dolžino meri 331 m, v širino pa 43 m. 
Na 15 potniških palubah lahko ladja v 2.241 kabinah sprejme do 6.334 potnikov, za katere skrbi 1.704 
članov posadke.  
 

POTEK KRIŽARJENJA 
 

DAN DESTINACIJA PRIHOD ODHOD 
1. dan – nedelja,               23.4.2023 Genova, Italija  - 18:00 
2. dan – ponedeljek,        24.4.2023 Marseille (Provansa), Francija 08:00 18:00 
3. dan – torek,                  25.4.2023  Barcelona, Španija 08:00 18:00  
4. dan – sreda,                  26.4.2023 dan na morju, plovba - - 
5. dan – četrtek,               27.4.2023     La Goulette, Tunizija  08:00 18:00 
6. dan – petek,                  28.4.2023     Palermo (Sicilija), Italija  08:00 18:00 
7. dan – sobota,                29.4.2023 Neapelj, Italija 07:00 13:00 
8. dan – nedelja,               30.4.2023 Genova, Italija 09:30 - 

 

 

CENA KRIŽARJENJA (na osebo): 
- notranja 2-posteljna kabina Bella: 589 €   
- notranja 2-posteljna kabina Fantastica: 659 €  
- zunanja 2-posteljna kabina z oknom Bella: 729 € 
- zunanja 2-posteljna kabina z oknom Fantastica: 789 € 
- zunanja 2-posteljna kabina/balkon Bella: 869 € 
- zunanja 2-posteljna kabina/balkon Fantastica: 959 € 
- zunanja 2-posteljna kabina/balkon Aurea: 1.089 € 



 

 

 

FIKSNA CENA otrok in odraslih na 3./4. ležišču: 
- odrasla oseba na 3./4. ležišču v kabini notranja Fantastica = 389 EUR 
- odrasla oseba na 3./4. ležišču v kabini zunanja z oknom Bella = 419 EUR 
- odrasla oseba na 3./4. ležišču v kabini zunanja z oknom Fantastica = 459 EUR 
- odrasla oseba na 3./4. ležišču v kabini zunanja z balkonom Bella = 489 EUR 
- otroci od 18. leta: 140 € (plačajo le pristaniške takse) 
 

CENA VKLJUČUJE: 
- križarjenje po programu, 
- 7x namestitev v izbrani kabini, 
- razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, svečana večerja, polnočni bife)  
- zabavni program, predstave, animacijo, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, 
- slovensko vodenje in spremstvo na poti, 
- brezplačen peš ogled Neaplja, 
- pristaniške takse, 
 

OBVEZNO DOPLAČILO: napitnine/ postrežnine: otroci od 12. leta in odrasli: 10 EUR/dan (70 EUR za celotno 
križarjenje), otroci od 2. do 12. leta: 5 EUR/dan (35 EUR za celotno križarjenje), otroci do 2. leta napitnin ne 
plačajo. Navedena cena velja za plačilo napitnin v agenciji (ob rezervaciji). V kolikor bi napitnine želeli 
poravnati na samem križarjenju je znesek višji (otroci od 12. leta in odrasli: 12 EUR/dan (84 EUR za celotno 
križarjenje), otroci od 2. do 12. leta: 6 EUR/dan (42 EUR za celotno križarjenje)). Napitnine so obvezno 
doplačilo. 
 

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
- povratni avtobusni transfer iz Slovenije do pristanišča Genova: 140 EUR za odrasle in 100 EUR za otroke 
do 18 let, 
- fakultativni izleti: Marseille, Barcelona, Tunis in Kartagina, Palermo in Cefalu ... 
- paketi pijač na ladji, 
- zavarovanje rizika odpovedi oz. celostno turistično zavarovanje. 
 

Ponudbo izbranih fakultativnih izletov in paketov pijač na ladji, bomo vsem prijavljenim poslali nekaj tednov pred 
odhodom.  
 
POMEMBNO » COVID-19«: Križarjenje in vsi izleti bodo v času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19 
izvedeni v skladu s priporočili NIJZ in zdravstvenimi protokoli ladjarja in pristojnih organov. Potniki se na 
potovanju ravnajo skladno z veljavnimi higienskimi varnostnimi priporočili.  

POGOJI ZA VKRCANJE ZA SREDOZEMLJE:  ODRASLI OD 18. LETA DALJE: 
NEOMEJENO: polno cepljeni 2 dozi (ali 1 doza J&J), booster (3 doze), polno cepljeni 2 doze + preboleli, 1 doza + 
prebolelost. Prebolevnost velja 6 mesecev. Otroci 2 – 17 let: ni omejitev.  
Ni potrebno da preteče 14 dni od prejete zadnje doze, sprejeta so vsa cepiva za Covid19, tudi tista ki niso odobrena iz stran i 
EMA. Pred vkrcanjem se za cepljene potnike priporoča opraviti še hitri antigenski test (ni pa obvezno).   
NOVO: od 1.10.2022 dalje se lahko vkrcajo tudi necepljeni potniki – pogoj za vkrcanje je negativni hitri antigenski test (ali 
PCR test), ki ne sme biti starejši od 48 ur (velja za odrasle in otroke od 5 leta dalje).  

 
Za križarjenja veljajo ladjarjevi splošni pogoji ter so na voljo na naših prodajnih mestih! 


