Balti városok
Kiel (Germany), Copenhagen (Denmark), Stockholm (Sweden),
Tallinn (Estonia), St Petersburg (Russian Fed.), Kiel (Germany)

Program
2018. július 14-21.

1. nap / július 14. Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással
Hamburgba. Érkezés után transzfer a kikötőbe,
majd beszállás a hajóra, kabinok elfoglalása.
2. nap / július 15. Érkezés Koppenhágába a
reggeli órákban. Egy fél napos (kb. 4 órás) fakultatív program során kaphatunk egy kis ízelítőt a
csodás Koppenhágából. Programunk első állomása Koppenhága ikonikus szobra, a Kis Hableány. Ezután a kirándulás a színes Nyhavn kerületben folytatódik, ami egy csatorna, és az ezt
körülvevő épületek együttese, pezsgő élettel, sok
kávézóval és étteremmel. Innen továbbutazunk
az Amelienborg Palotába, a dán királyi család téli
rezidenciájához. A híres Tivoli Parkban is eltöltünk
egy kis időt (szabadidős lehetőség), majd teszünk
egy rövid látogatást a Christiansborg Palace-nál,
azaz a dán Parlamentnél (csak kívülről).
3. nap / július 16. Továbbhaladás Stockholm
felé, a hajó nem köt ki.
4. nap / július 17. Érkezés Stockholmba. Fakultatív programunk során (kb 6 óra) felfedezzük a
város néhány látnivalóját. Túránk a Városházával kezdődik, mely Stockholm szimbóluma lett;
itt tartják az éves Nobel - díj átadót követő bankettet. Következő látnivalónk a Stockholmi palota. A városnézés után sétálunk egyet az óvárosban, majd szabadidőre van lehetőség, amikor
lesz idő vásárolni, vagy ebédelni (önköltséges).
Túránk tartalmazza a Vasa Múzeum meglátoga-

tását is, mely otthont ad egy 17. században épült
csatahajónak, a Vasa-nak. Tudnivalók: A Királyi Palota látogatása változhat, vagy néhány teremre korlátozódhat hivatalos látogatások idején, akár előzetes jelzés nélkül is.
5. nap / július 18. Kikötés Tallinnban. Tallinn
főbb látványossága az óvárosi rész, amely 1997
óta az UNESCO kulturális világörökség részét
képezi. Félnapos (kb. 4 óra) fakultatív programunk során ön is megismerkedhet ezzel az
egyedülálló várossal. A programot a Hidroplánkikötővel, az Észt Tengerészeti Múzeum
egyik kiállítóhelyével kezdjük, ahová egy rövid
buszos utazással jutunk el. A múzeum egyik
ritkasága a Lembit tengeralattjáró. Ezen kívül
látható a Suur Tõll jégtörő, valamint a 16. században hajótörést szenvedett Maasilinn maradványai is. Ezután busszal tovább megyünk
a Felsővárosba, ahol egy séta során megnézzük a Nevsky Katedrálist, és a késő 15. századi Kiek in de Kök ágyútornyot. Az Alsóváros is
tartogat számunkra látnivalókat: a Városházát, egy 15. századi gyógyszertárat, az elegáns
Nagy Céh-házat, a reneszánsz stílusban épült
Feketefejűek házát, és számos olyan házat,
mely a középkori kereskedők otthona volt. Ezután némi szabadidő keretében lehetőség adódik felfedezni a középkori Szent Katalin sikátor kézműves műhelyeit, mielőtt visszatérünk a
hajóra. Információ: a vallási jelentősségű helyszíneken konzervatív megjelenés ajánlott.
6. nap / július 19. Érkezés Szentpétervárra. A
kikötőben buszra szállunk, majd kirándulásunk
első felét városnézéssel töltjük. A város főbb látnivalóinál teszünk egy-egy rövid megállót, majd
megérkezünk az elképesztő látványt nyújtó Vér-

csoportos tengeri hajóút

399 000 Ft/fő-től

ző Megváltó Templomához, mely a világ legszínesebb homlokzatáról, valamint bonyolultan kidolgozott kupoláiról ismert. Ezután a híres Névai
sugárúton (Nyevszkij Proszpekt) folytatjuk utunkat, majd megérkezünk a Szent Izsák székesegyházhoz, melyet belülről is megnézünk. Miután
elfogyasztunk egy tipikus orosz ebédet, buszra
szállunk, és kb. 1 óra alatt megérkezünk a Petrodvorechez, vagyis a Peterhof palotához, amely
a cárok egyik legkedvesebb nyaralóhelye, és immár UNESCO világörökség is. Szabadidőben lehetőség lesz szuvenírboltokat keresni, mielőtt
visszatérünk Szentpétervárra, és a hajóra. Információ: Oroszország csak vízummal látogatható,
mely automatikusan biztosított, amennyiben a
szervezett fakultatív program keretein belül történik a kiszállás. A túra a mozgásban korlátozott
utasaink számára megterhelő lehet.
7. nap / július 20. A hajó továbbhalad Kiel
felé, nem köt ki.
8. nap / július 21. Érkezés Kiel városába a reggeli órákban. Kicsekkolás után transzfer Hamburgba, onnan pedig hazautazás menetrend
szerinti járatokkal, átszállással.
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MSC Preziosa

Hosszúság × Szélesség × Magasság

333,3 m × 37,92 m × 67,69 m

Tömeg: 139 072 tonna
Utasok száma: 4 345 fő
Személyzet: 1 388 fő
Kabinok: 1 751
Fedélzetek: 18 (ebből 14 utasok számára)
Maximális sebesség: 24,21 csomó
Átlagos sebesség : 18 csomó

Egy modern Mediterrán mestermű. Az
MSC Preziosa egy olyan öko-hajó, amely
luxus hajóutat kínál a világ minden részére.
Élje át az élet örömeit Mediterrán stílusban.
A klasszikus dizájn és a minden részletre
kiterjedő szakmai tudás egy valódi olasz
„piazza”-t hozott létre, olyan lenyűgőző
elemekkel, mint pl.: a Swarovski kristályokkal kirakott lépcső elsöprő látványa és
a mágikus, végtelennek tűnő medence.

Yacht Club külön részlege exkluzív lakosztályokkal, inasszolgáltatással, dedikált
szolgáltatásokkal és privát fedélzetekkkel
várja vendégeit – mindegyik kiváltságos
hozzáférést nyújt a világszínvonalú pihenéshez a fedélzeten – beleértve a kaszinót és a színházat. Fedezze fel az exkluzív
szolgáltatásokat az MSC Preziosán, pl.: az
ízletes „Eataly slow food” gasztronómiáját,
a csak felnőttek részére kialakított napozó
fedélzetet spa kezelésekkel és a Tiki bárt
kicsik és nagyok részére egyaránt.

a Vertigoig, illetve a leghosszabb egyszemélyes vizi csúszdáig a tengeren, amely
a legjobb innováció díját kapta 2013-ban
a Cruise Internationaltől, minden létesítmény gyerekek és tinédzserek részére
fenntartottak.

A Galaxis étterem nyitott konyhája ízletes
egésznapos étkeztetést biztosít és a panoráma kilátású diszkó pedig késő estéig
szórakoztatja vendégeit. Ezeket és még ennél is többet fedezhet fel az MSC Preziosa
útvonalain, megélheti a mediterrán stílust
A hajó díjnyertes MSC Aurea Spa részlege
különböző szépség és wellness kezelése- A Doremi Kastély gyerekek részére fenn- és minden pillanatot kiélvezhet a világ legket nyújt a pihenésre vágyóknak. Az MSC tartott aqua park vizes játékaitól egészen szebb részein utazása során.

90 nap

•

379 000 Ft-tól/fő

60 nap

•

389 000 Ft-tól/fő

indulás

•

399 000 Ft-tól/fő

Az utat a Chemol Travel idegenvezetője kíséri.

Belső Fantastica kabin

399 000 Ft

Balkonos Bella kabin

499 000 Ft

Balkonos Fantastica kabin

519 000 Ft

balkonos Fantastica kabin pótágyon

179 000 Ft

Kikötői és repülőtéri illetékek

100 000 Ft

Kötelező szervizdíj

24 900 Ft

Faklultatív programok
Koppenhága*

22 900 Ft

Stockholm*

35 900 Ft

Tallin*

18 900 Ft

Szentpétervár*

46 900 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazást Budapest – Hamburg – Budapest útvonalon a leírásban szereplő repülőjárattal,
transzfert a repülőtér és a kikötő között oda-vissza úton 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 és repülőtéri illetékek, a helyszínen fizetendő kötelező borravaló, fakultatív programok*, a személyre szabott szolgáltatások díjai. Korlátozott italfogyasztás**: víz és kávé fogyasztás az önkiszolgáló éttermek nyitva tartási idejében, gyümölcslevekkel kiegészítve a reggeli alatt.

