Kelet-Európa gyöngyszemei
Venice (Italy) • Bari (Italy) • Katakolon (Greece) • Mykonos (Greece) • Piraeus
(Greece) • Sarande (Albania) • Dubrovnik (Croatia) • Venice (Italy)

Program
2018. május 19–26.

1. nap

Indulás a hajnali órákban Budapest
ről Velencébe. Érkezés Velencébe a késő dé
lelőtti órákban. Megérkezés után bejelentke
zés és a kabinok elfoglalása a hajón, majd
étkezési lehetőség a hajó éttermeiben.
2. nap Érkezés Bariba a reggeli órákban.
Fakultatív programként (kb. 4,5 óra) lehető
ség van megtekinteni az UNESCO világörök
ség részét képező Alberobellot. A kisváros az
olasz csizma sarkának tetején helyezkedik el
és trullóiról híres, amely olyan kőépületet je
lent, melynek teteje kúpalakú és semmiféle
kötőanyagot nem használtak fel építésekor.
A gyalogos városnézés során megcsodáljuk
ezeket a különleges épületeket, valamint az
egyetlen ilyen stílusban épült templomot, a
Sant Antonio templomot. Amennyiben marad
idő, Bariban egy rövid buszos városnézés is
a program része. Fontos információ! Kerekes
székkel rendelkező utasaink számára a túra
nem alkalmas.
3. nap Kikötés Katakolonban a délelőtti
órákban. Fakultatív kirándulási lehetőség (kb.
5 óra) Olümpia romváros felfedezése, mely

rövid távolságra található Katakolon városá
tól. A híres olimpiai játékokat itt tartották és
a mai olimpiai fáklyát még mindig itt gyújtják
meg. A világörökségi város körbejárása során
megtekintjük Zeusz isten templomának rom
jait, a tornacsarnokot, a hippodromot, mely
az egykori kocsiversenyek színhelyéül szol
gált és a stadiont. A kirándulás során Olümpia
régészeti múzeumába is ellátogatunk. Fon
tos információ! Kerekesszékkel rendelkező és
mozgásukban korlátozott utasaink számára a
túra nem alkalmas.
4. nap Érkezés Míkonosz szigetére a regge
li órákban. Fakultatív programlehetőség (kb.
3,5 óra) Délosz szigetének megtekintése. A gö
rög mitológia fontos helyszíne. A történet sze
rint Létó idemenekült Héra istennő elől, hogy
megszülje gyermekeit, Apollónt és Artemiszt.
A sziget az ókor egyik leggazdagabb szenthe
lyévé vált. Ennek a korszaknak emlékét őrzi az
Oroszlánterasz, melyet megtekintünk. Ezt kö
vetően a Künthosz-hegy tetejére gyalogolunk
fel, ahol állítólag Zeusz végignézte gyermekei
nek születését, és ahonnan páratlan panoráma
tárul elénk. Fontos információ! Kerekesszékkel
rendelkező és mozgásukban korlátozott utasa
ink számára a túra nem alkalmas.
5. nap Kikötés Pireuszban a kora regge
li órákban. Fakultatív programlehetőség (kb.
5 óra) Athén és az Akropolisz megtekintése.
Az athéni főutcák és terek megtekintése után
az Akropoliszt, a város fő látványosságát te
kintjük meg. A város régi központja a klasszi
kus görög építészet mintáin túl otthont nyújt
a Parthenonnak, annak az ókori templomnak,
amelyet Pallasz Athéné görög istennőnek
szenteltek. Fontos információ! Kerekesszékkel
rendelkező és mozgásukban korlátozott uta
saink számára a túra nem alkalmas.
6. nap Érkezés Sarandába a késő délelőtti

csoportos tengeri hajóút

269 000 Ft/fő-től

órákban. Fakultatív kirándulási lehetőségként
(kb. 6 óra) Gjirokastra albán kisvárost tekint
jük meg. Kisbuszokkal érkezünk a város fölött
magasodó fellegvárhoz, ahol öt torony, egy
templom, egy börtön és egy múzeum vár fel
fedezésre. A múzeum otthont ad egy második
világháborús kiállításnak, valamint egy ame
rikai katonai repülő is megtekinthető. Mielőtt
visszatérnénk a kikötőbe, egy rövid városné
zésen veszünk még részt. Fontos információ!
A fellegvárhoz sok lépcső vezet fel, így kere
kesszékkel rendelkező és mozgásukban kor
látozott utasaink számára a túra nem javasolt.
7. nap Kikötés Dubrovnikban a regge
li órákban. Fakultatív programlehetőség (kb. 3
óra) városnézés Dubrovnikban. A horvát város
az Adria partján fekszik. A világörökség részét
képező város bástyáival és keskeny utcáival
kápráztat el. Első látnivalónk Dubrovnik kated
rálisa, melyet Szűz Mária tiszteletére szentel
tek fel. Ezt követően a Domonkos-kolostort te
kintjük meg, majd a Ferences-kolostort, mely
otthont ad Európa legidősebb gyógyszertárá
nak, amelyet 1317-ben nyitottak meg. A gyalo
gos városnézés végén szabadidő áll rendelke
zésre egyénileg is felfedezni a helyet.
8. nap Érkezés Velencébe a reggeli órák
ban, kikötés. Hazautazás autóbusszal Ma
gyarországra.
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MSC Poesia

Hosszúság × Szélesség × Magasság

293,8 m × 32,2 m × 59,64 m

Tömeg: 92 627 tonna
Utasok száma: 3 223 fő
Személyzet: 1039 fő
Kabinok: 1 275
Fedélzetek: 16 (ebből 13 utasok számára)
Maximális sebesség: 23 csomó
Átlagos sebesség : 18 csomó

Az MSC Poesia egy innovatív luxushajó,
amely elegáns stílussal és hagyományos
szakmai tudással ötvözi a kreatív dizájno
kat. Lépjen a fedélzetre és egy olyan kifino
mult világ kényelmében fogja találni magát,
amelyben élvezheti pl.: a lenyűgöző látványt
nyújtó előcsarnokban lévő vízesést és a Zen
kertet, az autentikus Japán Sushi bárt vagy a
fényűző MSC Aurea Spa wellness központ
ját gőzkamrával, szaunával és masszázzsal,
amely kényezteti testét és lelkét, így ez egy
tökéletes hely arra, hogy lazítson!
A fedélzeten számtalan sport és fitness le

90 nap

•

259 000 Ft-tól/fő

hetőség áll rendelkezésre pl.: kosárlabda,
tenisz, shuffleboard, edzőterem és minigolf.
A kicsik és a nagyok egyaránt jól érezhetik
magukat a koruknak megfelelő klubbokban,
DJ diszkóban, a dedikált „Kőkorszak és Di
noszaurusz játszótéren”, vagy videojátékok
kal játszhatnak. Ezenkívül minden kényelem
megtalálható a hajón, amit csak kívánhat,
beleértve a 3 úszómedencét, a 4 élményme
dencét és az óriás medence melletti mozi
képernyőt.
A fedélzeten lévő ínyenc konyha elhozza
Önnek a világ különlegességeit megőrízve a

60 nap

•

Az utat a Chemol Travel idegenvezetője kíséri.

Részvételi díj belső Bella kabinban

indulás

•

279 000 Ft-tól/fő

A körutazás során a szállodaváltozás és menetrendváltozás jogát fenntartjuk.

279 000 Ft

Részvételi díj belső Fantastica kabinban

299 000 Ft

Részvételi díj ablakos Fantastica kabinban

349 000 Ft

Részvételi díj balkonos Bella kabinban

369 000 Ft

Részvételi díj balkonos Fantastica kabinban

389 000 Ft

Kikötői illeték

269 000 Ft-tól/fő

mediterrán ízvilágot és az olasz „slow food”
mozgalmát. Az MSC szakképzett séfjei min
den ételt frissen és első osztályú alapanya
gokból készítenek elő.
Számos bár kínál hasonlóan frissítő ere
detiséget és valódiságot a Grappolo d’Oro
borkostoló bártól kezdve egészen a Mojito
koktél bárig és a szivarszoba fényűző kivi
telezéséig.
Akár családi nyaralásról, akár luxus élvezet
ről vagy romantikus kikapcsolódásról legyen
szó, az MSC Poesia az a hajó, amely egy iga
zán inspiráló hajóutazás élményét nyújtja.

45 000 Ft

Faklultatív programok
Alberobello

22 000 Ft

Olümpia

26 000 Ft

Délosz szigete

25 000 Ft

Athén és az Akropolisz

30 000 Ft

Gjirokastra

28 000 Ft

Dubrovnik városnézés

22 000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazást Budapest - Velence - Budapest útvonalon légkondicionált autóbusszal, elhelyezést
a választott kabinkategóriában, magyar nyelvű idegenvezetést az út teljes időtartama alatt, teljes ellátást a hajón (korlátozott italfogyasztással**), valamint a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát, közös rendezvényeket
és szórakoztató programokat, csomaghordást ki- és beszálláskor, baleset- betegség és poggyászbiztosítást, útlemondási
biztosítást. Külön fizetendők: kikötői illetékek, a helyszínen fizetendő kötelező borravaló (kb. 10 EUR/fő/nap), fakultatív
programok*, a személyre szabott szolgáltatások díjai. Korlátozott italfogyasztás**: víz- és kávéfogyasztás az önkiszolgáló
éttermek nyitva tartási idejében, gyümölcslevekkel kiegészítve a reggeli alatt.

