Nyugati csodák nyomában
Genoa (Italy) • Civitavecchia (Italy) • Palermo (Italy) • Valletta (Malta) •
Barcelona (Spain) • Marseille (France) • Genoa (Italy)

Program
2018. április 7–15.

1. nap

Indulás a kora esti órákban Budapestről Genovába.
2. nap Érkezés Genovába a délelőtti órákban.
Megérkezés után bejelentkezés és a kabinok
elfoglalása a hajón, majd ebéd a fedélzeten.
Szállás a hajón.
3. nap Érkezés Civitavecchiába, Róma kikötővárosába a reggeli órákban. Fakultatív programlehetőség (kb. 5,5 óra) – Róma buszos városnézés. A buszos kirándulás során a legfőbb
látnivalók megtekintése: Cestius piramisa, Caracalla termái, Circus Maximus, Colosseum,
Bocca della Verita szökőkút, Via Veneto, Piazza
Barberini és a romantikus Lungotevere. A Vatikánnál kiszállunk és szabadidős lehetőség nyílik bejárni a Vatikánt vagy meglátogatni a Szent
Péter Bazilikát önállóan. Megjegyzés: a kerekesszéket használó utasok csak összecsukható kerekesszékkel tudnak a buszra fel- és leszállni, mivel a busz nem rendelkezik rámpával
vagy lifttel. A Bazilikánál hosszú sorok lehetnek.
4. nap Érkezés Palermoba a reggeli órákban.
Fakultatív programlehetőség (kb. 4 óra) - Palermo és Monreale városnézés. Palermo nevezetességeinek megtekintése busszal, majd
a katedrális felfedezése belülről is. Hagyományos szicíliai termékekkel találkozhatnak
a Mercato di San Lorenzoban, ahol lehetőség
lesz szabadidőben vásárolni is. Palermoból
busszal Monrealeba mennek, ahol gyalogos

városnézés során meglátogatják a katedrálist.
Monrealban visszaindulás előtt szabadidőben
lehetőség van vásárlásra. A katedrálishoz sok
lépcső vezet fel. A mozgásukban korlátozott
utasaink számára a program nem javasolt. A
vallási helyszínek meglátogatásához konzervatív öltözék javasolt.
5. nap Érkezés Máltára a reggeli órákban. Mikor Máltán járunk, érdemes megnézni a jelenlegi főváros, Valletta mellett a sziget korábbi központját, Mdinát is, melyre egy fakultatív
program (kb. 4 óra) keretein belül lehetőség is adódik. A programot Vallettával kezdjük, ahol a Barrakka Gardens az első állomás.
A Barrakka Gardens egy nyilvános, gyönyörűen parkosított kert, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a kikötőre (Grand Harbour).
Következő látnivalónk a Szent János társkatedrális. A templomban megtekinthető Caravaggio egyik mesterműve, a Keresztelő Szent
János lefejezése című festmény. Ezután folytatjuk utunkat a középkori város, Mdina felfedezésével. A városban a barokk sítlusú Szent
Pál katedrálissal kezdjük a városnézést. A katedrális megtekintése után sétával folytatódik
a program, a keskeny utcákon és sikátorokon
keresztül nyerhetünk betekintést az élő történelem eme darabjába.
6. nap Tengeri nap - utazás a fedélzeten Barcelona irányába. Napközben szabad program
a hajón, teljes ellátás.
7. nap Érkezés Barcelonába a reggeli órákban. Fakultatív programként (kb. 4 óra) lehetőség nyílik betekinteni Gaudí világába. Antoni
Gaudí híres építész két alkotását tekintik meg
kívülről a Passeig de Grácián, a Casa Batlót

csoportos tengeri hajóút

269 000 Ft/fő-től

és a Casa Milát. Következő állomásként a Park
Güell kertkomplexumba látogatnak el, amely
lenyűgöző épületeivel és mozaikjaival a város egyik fő látványossága. A kirándulás végén szabadidő keretében alkalom nyílik bejárni Gaudí máig befejezetlen remekművét, a
Sagrada Famíliát.
8. nap Érkezés Marseille városába a reggeli órákban. Fakultatív programlehetőség (kb.
4,5 óra) - városnézés. A kirándulás első helyszíne Marseille egyik legnépszerűbb látványossága, a Notre Dame de la Garde székesegyház. A program következő állomása a „La
Corniche”, a város 5 km hosszan elnyúló tengerparti sétánya, ahol a Borely kastély is található. A kirándulás során Marseille központját
és a Longchamps Palotát is megnézzük, majd
szabadidős lehetőség nyílik a város régi kikötőjében (Vieux Port). A Bazilikához sok lépcső vezet fel, mozgásukban korlátozott utasaink számára a program így megterhelő lehet.
9. nap Megérkezés Genovába a kora reggeli órákban, kikötés. Hazautazás autóbusszal
Magyarországra.

U-001307

MSC Meraviglia

Hosszúság × Szélesség × Magasság

315,3 m × 43 m × 65 m

Tömeg: 167 600 tonna
Utasok száma: 5 714 fő
Kabinok: 2 244
Maximális sebesség: 22,7 csomó
Átlagos sebesség : 19,3 csomó

„Meraviglia” vagy „Wonder” angolul, olyan
csodálatot nyújt, mint amikor olyasmit látunk,
ami teljesen új, nem mindennapi és elképzelhetetlen. A hajó első alkatérszei az STX
Europe hajóépítő vállalatának francia központjánál készültek az MSC Cruises új zászlóshajójához.
Az MSC Meraviglia egy kifinomult kombinációja a legkorszerűbb technológiának, a ten-

90 nap

•

249 000 Ft-tól/fő

ger szeretetével, dizájnnal, kényelemmel és
gyakorlatiassággal. Ez a hajó elkápráztatja
utasait! Az MSC Meraviglia a világ bármelyik
kikötőjében ki tud kötni, így növelve az útvonalakat és úticélokat, amik közül választhat: ez
bármelyik utas számára egy hatalmas ráadás
bónusz.
Minden szezon tökéletes az új belső és külső
tervezettel. A luxus MSC Yacht Club területe

60 nap

•

Az utat a Chemol Travel idegenvezetője kíséri.

indulás

•

269 000 Ft-tól/fő

A körutazás során a szállodaváltozás és menetrendváltozás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj belső Bella kabinban

269 000 Ft

Részvételi díj belső Fantastica kabinban

289 000 Ft

Részvételi díj ablakos Bella kabinban

319 000 Ft

Részvételi díj ablakos Fantastica kabinban

339 000 Ft

Részvételi díj balkonos Bella kabinban

359 000 Ft

Részvételi díj balkonos Fantastica kabinban

379 000 Ft

Kikötői illeték

259 000 Ft-tól/fő

még az eddigieknél is nagyobb. A belső sétányon a hajó mennyezete egy óriási 480 m2-es
LED kijelzővel van borítva, amely egy digitális
égboltot fest utasai felé, éjjel és nappal egyaránt.
A szórakozásra alkalmas területek megtöbbszöröződnek az új hajón: vízipark és lélegzetelállító panorámát nyújtó sétányok.

45 000 Ft

Faklultatív programok
Róma buszos városnézés

21 000 Ft

Palermo és Monreale városnézés

19 000 Ft

Málta és Mdina

20 000 Ft

Gaudí világa

25 000 Ft

Marseille városnézés

20 000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazást Budapest - Genova - 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.

