
CROAZIERA DE GRUP: SUA - CANADA 
New York, New York! Orasul care nu doarme niciodata, Babilonul modern unde se vorbesc peste 800 de limbi
ale lumii, este acum port pentru Meraviglia – nava amiral a flotei MSC!

O croaziera care combina orasele cosmopolite ale Statelor Unite ale Americii cu natura superba a Canadei.
Halifax, Portland si Boston ne ofera ceva nou la fiecare pas!

MSC MERAVIGLIA

28.09 – 13.10.2020/ 15 zile
Croaziera 10 nopti, bilet avion, 3 nopti de cazare cu mic in New York, transferuri, insotitor de grup,

taxe portuare si taxe de aeroport incluse!

EURO/ PERSOANA

Tarife
Interioara

Bella
Interioara
Fantastica

Exterioara
Fantastica

Balcon
Fantastica

EARLY BOOKING
(valabil pana la 15 Ianuarie 2020)

2799 2859 3099 3359

STANDARD
(incepand cu 16 ianuarie 2020)

2949 3009 3249 3509

Data Port Sosire Plecare

29/09 – 
02/10/202
0

Cazare New York - -

Croaziera

2/10/2020 New York, SUA - 19:00

3/10/2020 Zi pe mare - -

4/10/2020 Bar Harbor, SUA 8:00 18:00

5/10/2020 Saint John, Canada 7:00 16:00

6/10/2020 Halifax, Canada 10:00 18:00

7/10/2020 Sydney, Canada 10:00 18:00

8/10/2020 Zi pe mare - -

9/10/2020 Portland, SUA 7:00 19:00

10/10/202
0

Boston, SUA 7:00 19:00

11/10/202
0

Zi pe mare - -

12/10/202
0

New York, SUA 9:00 -

*Itinerariul poate suferi modificari.



Ziua 1, 28 Septembrie 2020, Bucuresti

Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru imbarcare pe zborul nostru
spre New York.

Zilele 2 - 4, 29 Septembrie – 01 Octombrie 2020, New York, SUA

Pentru a ne bucura din plin de New York,  vom fi  cazati  3 nopti  (hotel  3*) in cartierul
Manhattan. New York este un epicentru al artei, o unitate de masura pentru arhitectura,
capitala  shopping-ului,  trendsetter  si  lista  ar  putea  continua la  nesfasit.  Un  oras  cu o
vibratie aparte, plin de viata! Cu ce sa incepem? Statuia Libertatii – simbolul democratiei,
Empire State Building – cladirea de 102 etaje in stil Art Deco, Parcul Central – o oaza de
verdeata  inconjurata  de  zgarie  nori,  Podul  Brooklyn  –  unul  dintre  cele  mai  vechi  si
fotografiate poduri  din SUA, Times Square plina de reclame luminoase care creaza o
explozie de culoare  sau Gara Centrala – construita in 1913, o cladire somptuoasa din
perioada cand calatoria cu trenul era un lux, toate sunt obligatorii pentru o vizita in orasul
care nu doarme niciodata! 

Ziua 5, 02 Octombrie 2020, New York, SUA

Imbarcare  pe  MSC Meraviglia,  prima  zi  a  croazierei  noastre!  MSC Meravigla  este  o
combinatie sofisticata de tehnologie de ultima ora, dragoste de mare, design somptuos,
confortabil si practic, avand ca rezultat o nava de croaziera care isi va uimi pasagerii.Dupa
formalitatile  de imbarcare veti  mai avea timp la dispozitie pentru a vizita New York-ul.
Daca vreti  sa vedeti cum arata nava spatiala Enterprise, faceti un tur in zona dedicata
nasa din muzeul Intrepid, gazduit de portavionul militar cu acelasi nume. 

Ziua 6, 03 Octombrie 2020, Zi pe mare

Azi navigam! Timp din belsug pentru a vedea un spectacol de teatru sau Cirque du Soleil
(in functie de program) sau sa ne relaxam la SPA, piscine sau sa savuram un cocktail
delicios intr-unul din barurile de pe nava! 

Ziua 7, 04 Octombrie 2020, Bar Harbor, SUA

Bar  Harbour  este  o  incantare  de  oras!  Locul  preferat  al  milionarilor  si  miliardarilor
americani precum J.P Morgan si Rockefellers, care si-au facut case de vacanta aici ne
asteapta cu o natura minunata. Un parc natural usor accesibil – Acadia National Park,
case din lemn albe sau colorate, asa cum vedem in filmele americane si plimbari cu barca
pentru a urmari balenele in mediul lor natural. 

Ziua 8, 05 Octombrie 2020, Saint John, Canada

Saint John este cunoscut pentru Cascadele Reversibile, o serie de vartejuri pe care le
face raul St. John la varsarea in Golful Fundy. Insa pe timpul fluxului, unul dintre cele mai
mari din lume, se produce un fenomen unic – acesta este atat de puternic incat schimba
directia apelor raului.

Ziua 9, 06 Octombrie 2020, Halifax, Canada

In voiajul sau din Southampton spre New York, RMS Titanic a lovit un iceberg si, in mai
putin de 3 ore, nava care se presupunea a fi imposibil de scufundat a ajuns in adancurile
Atlanticului. Povestea Titanicului, unul dintre cele mai mari dezastre ale secolului al XX-
lea, continua sa captiveze interesul si emotiile oamenilor chiar si in ziua de azi. Halifax a
jucat un rol cheie in recuperarea supravietuitorilor si a celor neinsufletiti. Muzeul Maritim al
Atlanticului, localizat pe promenada orasului Halifax, gazduieste o colectie permanenta de
obiecte de pe Titanic.  



Ziua 10, 07 Octombrie 2020, Sydney, Canada

Micut dar plin de caracter, Sydney este orasul in care locuitorii si-au transformat casele in
muzee. O experienta frumoasa sa vedem cum locuiau, in secolul al XVIII-lea, reverendul
Crossit si familia sa! Sau sa vizitam camera Victoriana din casa Jost, un comerciant bogat
din Cape Breton! 

Ziua 11, 08 Octombrie 2020, Zi pe mare

Azi putem sa ne bucuram de unul dintre cele mai complexe Aqua Parcuri gasite pe o nava
de croaziera, vremea sa fie buna!

Ziua 12, 09 Octombrie 2020, Portland, SUA

Orasul  pastreaza  mare  parte  din  arhitectura  de  secol  19  si  savoarea  si  caracterul
comertului asezarii pescaresti din 1632. Strazi pietruite, un cartier dedicat artelor si un port
plin de activitatate. Una dintre experientele specifice Portland-ului este excursia cu barca
in  Casco Bay pentru  a  vedea cum se  pescuiesc si  se  selecteaza  homarii.  La  fel,  va
recomadam o vizita la Conacul Victoria, renumit pentru arhitectua si interioarele originale
si  considerate  a  fi  una  dintre  cele  mai  importante  case  istorice  de  secol  19,  la  nivel
national.

Ziua 13, 10 Octombrie 2020, Boston, SUA

Fie ca doriti sa il explorati pe apa sau pe uscat, orasul Boston are multe de oferit! Boston
ocupa un loc cheie in istoria Independentei Americane si aici puteti urma “Calea Libertatii”
care include obiective cheie precum Capitoliul  Massachusetts,  Libraria Old Corner sau
locul masacrului din Boston. Un oras modern, o capitala culturala si un muzeu in aer liber
al istoriei americane.

Ziua 14, 11 Octombrie 2020, Zi pe mare

Fiind zi  pe mare,  au loc o multitudine de activitati  cu  echipa de divertisment.  Diverse
concursuri si lectii de dans, de gatit sau origami. Doar sa cititi cu atentie programul primit
in cabina, pe tot parcursul zilei se intampla ceva interesant!

Ziua 15, 12 Octombrie 2020, New York
Debarcare, transfer si zbor pe casa! Ajungem la Bucuresti pe 13.10.2020.

Tariful include: 
- cazare 10 nopti la bordul navei de croaziera in functie de tipul de cabina ales; 
- toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina (bufet sau restaurant desemnat a la
carte pentru pranz si cina); in restaurantul bufet: apa, ceai, lapte, cafea
- un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul marii si o mare varietate de oferte de divertisment
seara;
- petrecerea de bun venit oferita de capitan si seara de gala cu o cina speciala;
- utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness;
- participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, jacuzzi);
- bilet avion cu bagaj de cala inclus, Bucuresti – New York si retur;
- transfer aeroport – hotel - port – hotel - aeroport;
- 3 nopti cazare cu mic dejun inclus in New York
- insotitor de grup (valabil doar la intrunirea numarului minim de 20 pasageri)
- taxe portuare si taxe de aeroport.



Tariful nu include:
 - servicii medicale la bord
 - articolele puse la vanzare in magazinele de la bord 
 - excursiile optionale la tarm
 - accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii personalizate)
 - bauturile alcoolice si non alcoolice servite pe nava
 - internetul 
 - asigurarea medicala 
 - service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana
 
Conditii rezervare 
Orice croaziera confirmata atrage o plata din partea clientului sau agentiei partenere de minim 40%. Diferenta se 
achita cu 60 de zile inainte de plecare.

Conditii anulare:
Mai mult de 60 de zile – pierderea avansului
59 - 0 zile – penalizare 100%

Neprezentarea la imbarcare se considera anulare si se penalizeaza cu 100%.

MSC  Meravigla  este  o  combinatie  sofisticata  de  tehnologie  de  ultima  ora,  dragoste  de  mare,  design
somptuos, confortabil si practic, avand ca rezultat o nava de croaziera care isi va uimi pasagerii. Orice sezon este
perfect  pentru  o  croaziera  cu  MSC  Meraviglia,  lucru  datorat  amenajarilor  ingenioase  ale  zonelor  interioare  si
exterioare. Zona exclusivista MSC Yacht Club va fi extinsa. Intregul plafon al promenadei interioare va fi acoperit cu
un ecran LED gigant: un cer digital capabil sa transmita privelisti, evenimente, rasarituri si apusuri de soare. Zonele si
posibilitatile de divertisment sunt mai multe fata de celelalte nave din flota MSC: un parc de distractii si aqua park,
zone panoramice superbe si doua promenade acoperite.



Interioara

Cabinele interioare sunt cele mai economice variante de pe o nava de
croaziera,  perfecte  pentru  cei  care  petrec  majoritatea  timpului  in
porturi sau in celelalte spatii de pe nava. Sunt mai mici ca dimensiuni,
insa  sunt  confortabile  si  cu  un  design  ingenios  care  face  ca  lipsa luminii
naturale sa devina neinsemnata.

Suprafata: 16 mp
Grad de ocupare: 1 - 4
Facilitati: Pat  matrimonial/  twin,  sifonier,  aer  conditionat,  baie  cu dus,  TV,
minibar, telefon, uscator de par, cosmetice hoteliere (sapun, sampon,
gel dus).

Exterioara

Cabinele exterioare sunt cele care va ofera posibilitatea sa urmariti
peisajul  mereu  schimbator  al  marii  si  sa  va  bucurati  de  lumina
naturala,  acestea avand hublou.  Sunt  varianta  intermediara,  intre
cabinele interioare si cele cu balcon.

Suprafata: 15 - 18 mp
Grad de ocupare: 1 - 4
Facilitati: Hublou,  pat  matrimonial/  twin,  sifonier,  aer  conditionat, baie
cu dus,  TV, telefon,  minibar,  uscator de par,  cosmetice hoteliere
(sapun, sampon, gel dus).

Cabina cu balcon

Cabinele cu balcon sunt alegerea perfecta pentru cei care prefera
sa se bucure de  peisaje  si  briza  marii  la  orice ora  din  zi  sau
noapte, din linistea si intimitatea propriului balcon. Sunt spatioase,
sunt luminoase, sunt chic, ce v-ati dori mai mult?

Suprafata: 19 mp
Grad de ocupare: 1 - 4
Facilitati: Balcon, pat matrimonial/  twin,  sifonier,  aer conditionat,
baie  cu  dus,  TV,  minibar,  telefon,  uscator  de  par,  cosmetice
hoteliere (sapun, sampon, gel dus).

Nota: Unele cabine de tip bella pot avea vederea obturata. Suprafata cabinelor variaza in cadrul categoriei, incluzand 
atat cabine standard cat si cabine pentru persoane cu dizabilitati care au o suprafata mai mare.

Categoriile Bella si Fantastica 
MSC a introdus, asociat cu tipul de cabina (interioara, exterioara si balcon), categoriile bella si fantastica. Aceste
categorii definesc servicii/ facilitati asociate cabinei si nu au legatura cu amenajarea sau spatiul acesteia. Cabinele
sunt standard, conform descrierilor de mai sus.

Cazare:
- Cabine interioare, exterioare si exterioare cu balcon1

- Cabine elegante avand toate dotarile standard pentru o croaziera MSC
Servicii de masa:
- Acces la restaurantul buffet, 20 ore/zi (menu-uri pentru orice moment al zilei)
Sport si activitati:
- Teatru 
- Facilitati pentru sporturi in aer liber (pista de alergat, basketball...), Piscine, Sala de fitness
- Activitati de divertisment si animatie pentru copii (cluburi pentru copii si infanti)
Servicii:
- Personal calificat poliglot
Alte facilitati:
- Obtinerea de puncte MSC Club

1Unele cabine de tip bella au vederea obstructionata.



Fantastica include toate facilitatile oferite de Bella precum si:
Cazare:
- 24 ore room service – livrare gratuita
- Mic dejun in cabina (livrarea si micul dejun sunt gratuite)
Sport si activitati:
- 50% discount la cursurile de fitness (ex. Yoga) si instructor personal (in functie de disponibilitate)
Activitati recreationale pentru copii: jocuri cu scopul de a invata limbi straine si lectii de gatit Master Chef (in functie de 
disponibilitate)
Flexibilitate:
- Posibilitatea de a alege cele mai bune cabine disponibile
- Prioritate in alegerea dinner seating-ului.


