MSC Splendida

Risteilyllä tapaat uusia ihmisiä ja ehdit rentoutua ja nauttia täysihoidosta, kiinnostavista kaupungeista
sekä laivan aktiviteeteistä ja iltaviihteestä hyvässä saman henkisessä seurassa.
Kohteissa voit tutustua omatoimisesti lähikaupunkiin/kyliin matkanjohtajan kanssa tai osallistua varustamon
kansainvälisille retkille oman mieltymyksen mukaan. Suomalainen matkanjohtaja on apunasi aina tarvittaessa!
Roomassa ennen risteilyä yhteinen kaupunkikierros.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

päivä

Satama

Saapuu

Lähtee

1

Pe 13.5.2022

Civitavecchia,(Rooma) Italia

-

19:00

2

La 14.5.2022

Genoa, Italia

08:00

18:00

3

Su 15.5.2022

Marseille, Ranska

08:00

16:00

4

Ma 16.5.2022

Meripäivä

-

-

5

Ti 17.5.2022

Syracuse, Italia

07:00

17:00

6

Ke 18.5.2022

Taranto, Italia

09:00

19:00

7

To 19.5.2022

Meripäivä

-

-

8

Pe 20.5.2022

Civitavecchia, (Rooma) Italia

07:00

-

Lennot
13.5.22 Helsinki-Rooma 7.50-10.15
22.5.22 Rooma-Helsinki 11.15-15.40

Matkan hintaan sisältyy:
-Lennot turistiluokassa
-Lentokenttäkuljetukset
-Rooman kaupunkikierros
-Risteily valitussa hyttiluokassa
-Risteilyllä täysihoitoateriat (aamiainen, lounas, välipaloja, illallinen)
-Laivan viihdeohjelma
-Pakolliset palvelurahat (tipit) risteilyllä
Varustamon retket ja juomat saatvailla lisähinnasta. Juomapaketit alk. Easy-paketti aikuinen 32 €/hlö/vrk,
(sisältää myös alkoholijuomat, viinit, oluet, cocktailit)

Matkan hinta Bella luokassa

Matkan hinta Fantastica luokassa

(majoitus 2h hyteissä, rajoitetusti saatavilla hyttejä myös 3 tai 4 hengelle*).

1.569 €/hlö sisähytti * (16m2)

1.619 €/hlö sisähytti * (16m2)

1.729€/hlö Ikkunallinen hytti * (17-20 m2)

1.779€/hlö Ikkunallinen hytti * (17-20 m2)

1.859 €/hlö Parveke hytti* 18-19 m2 hytti, parve 4 m2, 1.939 €/hlö Parveke hytti* 18-19 m2 hytti, parve 4 m2,
Aurea-luokan hytti: 2.289 €/hlö 19 m2 hytti, parve 4 m2 (sis. juomapaketin)
*kysy toimistostamme hyttiä yhdelle henkilölle omaan käyttöön
Varustamon valinnainen kansainvälinen muu retkiohjelma saatavilla matkatoimistosta.
Lähetämme ennen matkaa ”hyvä tietää ”- kirjeen, jossa tarkemmin matkastamme.
Ryhmällemme varattu yhteinen illallisaika risteilyn jokaisena iltana.
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin sääolosuhteiden johdosta tapahtuviin aikataulu- ja
reitti muutoksiin, sekä poikkeuksista matkaohjelmassa tai internetissä ilmoitettuihin saapumis- ja lähtöaikoihin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon.
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995
Puhelin 09-4129344
www.soiletours.com
info@soiletours.com
Vastuullinen varustamo: MSC Cruises

