
 

 

 
MSC SPLENDIDA 

22.04 – 29.04.2022 
 

Itinerariu croaziera: Roma, Genoa, Marseille, Siracusa, Taranto, Roma 
 

Croaziera, bilet avion, transfer, insotitor de grup, taxe portuare si taxe de aeroport incluse! 
 

Tarife in euro/persoana 

MSC Bellissima 
Cabina 

Interioara Bella 

Cabina 
Interioara 
Fantastica 

Cabina 
Exterioara Bella 

Cabina cu 
Balcon Bella 

Cabina cu 
Balcon 

Fantastica 

Oferta speciala  
(pana la): 28.02.2022 

849 EUR 910 EUR 960 EUR 1050 EUR 1110 EUR 

Standard 949 EUR 1010 EUR 1060 EUR 1150 EUR 1210 EUR 
 
 

SERVICII INCLUSE 
-Croaziera MSC SPLENDIDA 
7 nopti, pensiune completa 
-Avion 
22.04.2022 Bucuresti – Roma 00:00 – 00:00 
29.04.2022 Roma – Bucuresti 00:00 – 00:00 
Orarul de zbor va fi comunicat ulterior. 
 
Transfer aeroport – port – aeroport 
Insotitor de grup roman 
Taxe portuare si taxe de aeroport 
 

Itinerariu croaziera 

Date Port Arrival Departure 

22/04/2022 Civitavecchia, Italy - 19:00 

23/04/2022 Genoa, Italy 08:00 18:00 

24/04/2022 Marsilia, France 8:00 16:00 

25/04/2022 Day at sea - - 

26/04/2022 Siracusa, Italy 07:00 17:00 

27/04/2022 Taranto, Spain 09:00 19:00 

28/04/2022 Day at sea - - 

29/04/2022 Civitavecchia, Italy 07:00 - 
 
Itinerariul poate suferi modificari! 

 
 



 
 
 
 
Ziua 1. 22 aprilie 2022: Civitavecchia (Roma) 
Zbor către Roma și transfer la Civitavecchia pentru îmbarcare pe MSC Splendida, nava lansată în vara 2009 și care 
poate găzdui la bordul sau 3900 pasageri. MSC Splendida este o navă uluitoare: oferă oaspeților un paradis feeric, 
norocoșii pasageri putându-se bucura de ‘un voiaj’ minunat și nu de o simplă ‘călătorie’! 
 

Ziua 2. 23 aprilie 2022: Genova 
Genova este unul dintre cele mai surprinzătoare orașe ale Italiei, bogat în artă și atracții turistice. Orașul său vechi – 
cel mai mare din Europa – este un labirint complicat de străzi, unde printre magazine și restaurante, puteți întrezări 
palate din secolul al XVI-lea, clădiri în stil baroc și piațete. Recomandări de vizitare? Piazza de Ferrari, Palatul Regal 
și Acvariul. Nu trebuie ratată Piazza San Matteo care găzduiește palatele familiei Doria, liderii vieții politice din 
Genova timp de secole. Deși nu este la fel de cunoscută precum Milano sau Roma, Genova este un paradis pentru 
shopping, oferind boutique-uri de lux, mall-uri și magazine de antichități. 
 

Ziua 3. 24 aprilie 2022: Marsilia 
Ajungem în Marsilia, capitala regiunii Provence și unul dintre cele mai importante noduri de tranzit și comerț între 
civilizații: popoarele din Mediterană, Europa de Nord Vest și istorica Galia. În fapt, acesta a fost rolul Marsiliei încă din 
perioada Greciei clasice (600 ÎH) și până în prezent. Mecca turismului din Marsilia este Vechiul Port, mărginit de 
forturile St. Jean și St. Nicolas, cafenele și restaurante. De aici “La Joliette”, centrul vechi, este la mica distanță de 
mers pe jos. Sau, pentru cei pasionați de universul lui Alexandre Dumas, Château d’If este locul perfect pentru a 
petrece timpul: vizitând închisoarea Contelui de Monte Cristo. 
 

Ziua 4. 25 aprilie 2022: Zi pe mare 
Azi navigăm. Timp din belșug pentru a vedea un spectacol de teatru sau să ne relaxăm la SPA, piscine sau să 
savurăm un cocktail delicios într-unul din barurile de pe navă. 
 

Ziua 5. 26 aprilie 2022: Siracusa 
Oraș cunoscut pentru ruinele antice, Siracusa surprinde vizitatorii săi prin numeroasele sale obiective turistice. Puteți 
vizita unul dintre cele mai mari teatre antice din lume (Teatrul Greco), numeroasele catacombe mult mai mari decât 
cele din Roma, fascinanta catedrală Santa Maria delle Colonne, templul lui Apollo etc. 
 

Ziua 6. 27 aprilie 2022: Taranto 
Plaje superbe, situri arheologice și piețe vibrante te așteaptă. Situat pe Coasta Ionica a Sudului Italiei, Taranto este un 
oraș ce oferă activități tuturor tipurilor de turiști. Descoperă multitudinea de atracții în aceasta oprire, începand cu 
Catedrala San Cataldo, o biserică din secolul 10 dedicată unui calugăr irlandez ce a fost îngropat aici. Explorează situl 
UNESCO de la Alberobello, cunoscut mai ales pentru Trulli – casele din calcar cu acoperiș conic unice in aceasta 
regiune 
 

Ziua 7. 28 aprilie 2022: Zi pe mare 

Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activități cu echipa de divertisment. Diverse concursuri și lecții de dans, de 
gătit sau origami. Doar să citiți cu atenție programul primit în cabină, pe tot parcursul zilei se întâmplă ceva interesant. 
 

Ziua 8. 28 aprilie 2022: Civitavecchia (Roma) 
Întalnire cu însoțitorul de grup, transfer și zbor spre casă. 
 

 
Tariful include:  
- cazare 7 nopti la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa ; 
- toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina (bufet sau restaurant 
desemnat a la carte pentru pranz si cina); 
- apa, ceai, lapte, cafea, in restaurantul bufet; 
- 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;  
- 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 - Roma si retur; 
- transfer aeroport – port – aeroport; 
- insotitor de grup (valabil doar la intrunirea numarului minim de 24 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  
 - internetul  
 - asigurarea medicala  
 - service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana obligatoriu 
 - asigurarea obligatorie cu protectie COVID (fie MSC – 25 euro/ persoana; fie furnizor 
propriu) 
 
Conditii rezervare: 
Orice croaziera confirmata atrage o plata din partea clientului sau agentiei partenere de minim 
40% pentru celelalte destinatii. Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare. 
Conditii anulare: 
Mai mult de 60 de zile – pierderea avansului 
59 - 45 zile – penalizare 70% 
44 - 0 zile – penalizare 100% 
 
 
 
 
 
 

MSC SPLENDIDA  
MSC Cruises continua sa uimeasca lumea cu vasele sale de croaziera 
din clasa ‘Fantasia’. Futuristica, dar conservand trasaturile stilului 
italian elegant, MSC Splendida este o nava uluitoare: ofera oaspetilor 
un paradis feeric, norocosii pasageri putandu-se bucura de ‘un voiaj’ 
minunat si nu de o simpla ‘calatorie’! 
MSC Cruises a pregatit un serviciu de 5 stele pentru pretentiosii 
oaspeti ai MSC Yacht Club, o zona exclusivista ce dispune de 99 de 
apartamente spatioase si serviciul non-stop al unui majordom. in 
salonul Top Sail Lounge dotat cu Skydome, oaspetii pot savura 
privelistea nemarginita a stelelor. 
 

Pentru a se simti relaxati, oaspetii se pot bucura la MSC Aurea Spa de magia masajelor balineze sau tratamente 
subacvatice  
holistice – procedee mostenite din vremea romanilor. Saune, bai turcesti, solare, spatii pentru relaxare, 
thalassoterapie, masaj, bai calde – va puteti abandona relaxarii intr-o atmosfera luxurianta. Divertismentul la bordul 
MSC Splendida nu are limite: patru piscine, o sala de sport, teren de squash, simulator de Formula 1 si multe altele… 
Noi cei de la MSC Cruises ne propunem nu doar sa vizitam lumea, ci sa ne si ingrijim de frumusetea ei naturala. Din 
acest motiv, MSC Splendida respecta standardele verzi, fiind o performera ecologica. Aceasta moderna nava este  
echipata cu cele mai inovative sisteme ce garanteaza economisirea energiei si protejarea mediului, MSC Splendida 
castigandu-si astfel titlul de Eco Ship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MSC SPLENDIDA – FACILITATI LA BORD 
 

 
Baruri & 
Lounges 

 
 
Restaurante 

 
 
SPA & Sport 

 
 
Divertisment 

 
 
Piscine 

 
Sala de 
conferinte 

 
» Cigar Room 
» Cafenea 
» Jazz Bar 
» Bar in foaier 
» Gelaterie 
» Piano Bar 
» Bar la piscina 
» Prediner Bar 
» Wine Bar 
» Sports Bar 
 
 

 
» Bufet 
» Restaurant 
» Restaurant 
pentru 
membrii Yacht 
Club 
» Tex Mex 
Restaurant 
» Pizzeria 

 
» Basketball 
» Tenis 
» Sala fitness 
» Shuffleboard 
» Squash 
» Aurea SPA 
» Pista de alergat 
» Solarium 
 

 
» 4D Cinema 
» Art Arcade 
» Bowling 
» Magazin de 
dulciuri  
» Casino 
» Zona pentru copii 
» Discoteca 
» Duty free 
» F1 Simulator 
» Internet Cafe 
» Biblioteca 
» Fotogalerie 
» Zona de shopping 
» Discoteca pentru 
adolescenti 
» Jocuri video 
 

 
» Piscina 
acoperita 
» Piscina cu 
tobogane 
pentru 
adolescenti 
»Complex 
piscine 
» Top 18 
Exclusive 
Solarium 

 
»Centru business 
»Teatru 
» Lounge/Bar 
echipat 

 
 
 
 
 
 
 
Cabina interioara 
Aceste cabine sunt prevazute cu un pat matrimonial care poate fi 
transformat in doua paturi, aer conditionat, baie cu dus, televizor, posturi de 
radio (disponibile pe canale TV), telefon si optional, conexiune la internet, 
contra cost pentru laptop, minibar, seif. Dimensiune: 13 mp. 
 
 
 
 
Cabina exterioara 
Aceste cabine sunt prevazute cu un pat matrimonial care poate fi 
transformat in doua paturi, aer conditionat, baie cu dus, televizor, telefon, 
minibar si seif. Dimensiune: 17 – 20 mp. 
 
 
 
 
 
Cabina exterioara cu balcon 
Aceste cabine sunt prevazute cu un pat matrimonial care poate fi 
transformat in doua paturi (la cerere, cu exceptia celor din cabinele pentru 
persoane cu dizabilitati), aer conditionat, balcon, baie cu dus, televizor, 
posturi de radio (disponibile pe canale TV), telefon si optional, conexiune la 
internet, contra cost pentru laptop, minibar, seif. Dimensiune: 17 - 24 mp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Categoriile Bella, Fantastica si Aurea 
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 garantate, exterioare si exterioare cu balcon  
- Cabine elegante avand toate dotarile standard pentru o croaziera MSC 
Servicii de masa: 
-            Discount la pachetul de bauturi disponibil la momentul rezervarii 
- Acces la restaurantul buffet, 20 ore/zi (menu-uri pentru orice moment al zilei) 
Sport si activitati: 
- Teatru (2 show-uri) 
- 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 
 
 
 

 
Fantastica include toate facilitatile oferite de Bella precum si: 
Cazare: 
-           Posibilitatea de a alege cele mai bune cabine disponibile dupa punte si localizare (beneficiati doar de o 
singura modificare gratuita a cabinei) 
- 24 ore room service – livrare gratuita 
- Mic dejun in cabina (livrarea si micul dejun sunt gratuite) 
Servicii de masa: 

- 20% reducere la pachetul preplatit dedicat restaurantului de specialitate 
Flexibilitate: 
- Prioritate in alegerea cinei (in functie de disponibilitate) 
 
 

 
Aurea include toate facilitatile oferite de Fantastica precum si o serie de beneficii de relaxare pentru trup si suflet. 

- Alegerea orei de dinning (My Choice) 
- Prioritate la imbarcare si predarea bagajelor 
- Acces gratuit la Top Exclusive Solarium 
- Produse de wellbeing, halate si papuci in cabina 
- Pachet de bun venit (Aneri Prosecco + cutie de ciocolata Venchi) 
- Punte privata pentru bronzat (doar pentru adulti) 
- 40 % discount la pachetul SPA si 10% discount la tratamentele achitate la bordul vasului 


