Dia
Dil
Dim
Dim
Dij
Div
Dis
Diu
Dil

Escala

Arribada

Sortida

Atenas (Grecia)
Navegació
Corfú (Grecia)
Bar (Montenegro)
Dubrovnik (Croacia)
Zadar (Croacia)
Venècia (Italia)
Trieste (Italia)

Inicio
9:00
8:00
7:00
10:00
8:00
8:00

20:00
17:00
17:00
16:00
18:00
20:00
Fi Creuer

Inclòs en el preu:
Trasllat punts de sortida a l'aeroport de Barcelona, bitllet d'avió fins a Pireu
(Atenes). Allotjament al camarot escollit, dotat amb les següents
comoditats: bany, aire condicionat, telèfon, televisió per satèl·lit i caixa de
seguretat. Amb neteja diària i descoberta de llit. Règim de tot inclòs a
bord.
Amb el règim tot inclòs, gaudiràs, a més d'un servei de menjars de gran
qualitat, esmorzars, aperitius, dinar, berenar, sopar i bufet de mitjanit, totes
les begudes incloses en el preu: aigua, sucs, sucs, cafès, refrescos, cerveses,
vi, licors i combinats, sense límit en tots els bars, restaurants i discoteques
del vaixell.
Nit de gala amb menú especial. Accés a totes les instal·lacions (piscines,
hamaques, gimnàs, hidromassatge, discoteca, sauna, bany turc, biblioteca
...)Participació en tots els programes d'animació i activitats a bord (jocs,
concursos, tornejos, festes, karaoke, nits temàtiques ...) Espectacles
musicals o de cabaret al teatre, balls i festes programades cada nit durant el
creuer
Classes de gimnàs (aeròbic, stretching, bodydancing, step ...) i l'assistència
de monitors al gimnàs.
Maleters al port (embarcament i desembarcament)
Assistència de Voltamon Tours, en el aeroport de Barcelona (anada i
tornada).

Fitxa tècnica
Eslora

268 metres

Calado

8 metres

Manga

29 metres

Nº cobertes

12

Velocitat

19 nusos

Nº piscines

1

Tonatge

47.427 tones

Nº camarots

721

Capacitat

1.828
passatgers

Remodelat

Sortida:

11 Juny 2018

Camarot interior
Camarot ext. finestra
Camarot amb balcó, sota petició

: 1050 €
: 1100 €
: 1290 €

Suplement Camarot Individual: + 50%
Taxes Servei administració: 72 € (pagament directe vaixell)
Inclou:


Trasllat a l’aeroport, anada/retorn, assistència
personal de Voltamon Tours.
Assegurança de viatge i mèdic
Taxes aèries + IVA inclòs
1er. Torn de Sopar (19:30 a 21:00 h)




Opcional:

Assegurança d’anul·lació: + 30 €

DATES PAGAMENT DIPÒSITS
Abans del 30 de Gener 2018…………………….: 300 €
13 de Març 2018…………………….: 450 €
30 d’ Abril 2018……………………: Resta

2009

Preus subjectes a variació i disponibilitat a l’hora de fer la reserva en ferm.

PER MÉS INFORMACIÓ TRUQUEU A LA FATEC 932 150 233 (9-15 HORES)
turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per
Voltamon Tours, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

