Costa Cruises
Linia de croaziera Costa Cruises are sediul la Geneva
se bucura de o reputatie de servicii de talie
mondiala, in stil Italian, si se lauda cu cea mai
moderna flota dintre toate companiile de croaziere
europene.
Din momentul in care pasiti la bordul acestor nave
va dati seama cat de speciale sunt croazierele
Costa!
Toate vasele Costa navigheaza sub pavilion italian
si se disting prin urmarirea constanta a excelentei si
asumarea unui stil inconfundabil.

Tariful include:
- cazarea in tipul de cabina aleasa
- toate cele 3 mese principale (mic dejun, pranz,
cina) - in regim bufet sau a-la-carte, plus gustari
intre mese si bufet la miezul noptii
- serviciul de mic dejun in cabina, cu exceptia zilei
de debarcare
- cafea, ceai si apa (de la dozatoare, nu imbuteliata)
la restaurantele de tip bufet
- accesul gratuit la toate facilitatiile navei (terenuri
de baschet, fotbal, tennis , pista de atletism, sala de
fitness, jacuzzi, teatru)
- accesul gratuit la spectacolele sustinute pe scena
teatrului
- accesul gratuit la cinematograful in aer liber (doar
pe anumite nave pe care acesta este disponibil)

- accesul copiilor in zone special amenajate pentru
ei in functie de varsta pe care o au :
- mini pentru copiii intre 3 si 6 ani
- maxi pentru copiii intre 7 si 11 ani
- Teen Junior pentru copiii intre 12 si 14 ani
- Teen pentru copiii intre 15 si 17 ani
- accesul gratuit la sala de fitness (pasagerii trebuie
sa fie echipati corespunzator pentru sala de fitness
pentru a o accesa si a face antrementul)
- accesul la serviciile Samsara Spa (doar daca se face
o rezervare intr-o cabina tip Samsara)
- accesul la biblioteca

Linia de croaziera Crystal Cruises este destinata
tuturor categoriilor de varsta, de la pasageri tineri
de 20 de ani care navigheaza pentru prima oara
pana la seniori.
Dintre destinatiile cele mai importante operate de
linia de croaziera Costa Cruises, putem enumera
urmatoarele : Mediterana, Fiorduri si Capitalele
Baltice, America de Nord, Caraibe, Asia, Africa,
Orientul Mijlociu, Oceanul Indian, etc.

Flota
Costa Diadema
Costa Deliziosa
Costa Fascinosa
Costa Favolosa
Costa Fortuna
Costa Luminosa
Costa Magica
Costa Mediterranea
Costa Atlantica
Costa Pacifica
Costa Serena
Costa Victoria

Costa neoClassica
Costa neoRiviera
Costa neoRomantica

Linia de croaziera a introdus nava sa amiral, Costa
Riviera cu o capacitate de 984 de pasageri, in anul
1985. Anii ’90 s-au dovedit a fi o decada a
dezvoltarii companiei, Costa Classica alaturandu-se
flotei in 1992, Costa Romantica in 1993 si
CostaVictoria in 1996.
Costa Fortuna a fost lansata in noiembrie 2003,
Costa Magica, nava sa sora a fost introdusa in
noiembrie 2004. In mai 2007 a fost lansata Costa
Serena, iar in iunie 2009 Costa Pacifica s-a alaturat
flotei.
Anul 2009 a adus un nou prototip. Costa Luminosa
cu o capacitate de 2260 de pasageri este de fapt
mai mica decat surorile sale si a fost conceputa ca o
noua experienta Costa.
Costa Deliziosa s-a alaturat flotei in ianuarie 2010.
Ultimele nave ce fac parte din clasa Concordia –
Costa Favolosa a fost lansata in iulie 2011, iar Costa
Fascinosa in 2012.
Vasul Costa Diadema a fost lansat in Noiembrie
2014 si este cel mai nou vas din flota liniei de
croaziera Costa Cruises. Noua nava include inovatii
exclusive in domeniile de bucatarie, divertisment si
tehnologie si este cea mai mare nava europeana,
cu o capacitate de 5000 de pasageri.

Destinatiile ce le ating:

Costa Cruises ofera una dintre cele mai
cuprinzatoare si diverse selectii de itinerarii
din industria de croaziere. De fapt este una din
putinele linii care are itinerarii in Mediterana
pe parcursul intregului an.
Regiunile din Europa include Mediterana de
Est, de Vest si partea de nord cu Marea
Baltica si Fiorduri.
Costa Cruises exploreaza de asemenea noi
parti ale lumii, croazierele sale in Emirate sunt
acum mai bine puse la punct.
Exista itinerarii de doua saptamani din
Singapore si Hong Kong, navigand catre
Vietnam, China, Filipine, Malaysia.
Itinerariile din America de Sud includ opriri in
porturi precum Santos sau Rio de Janeiro,
Puerto del Este sau Buenos Aires.

Bine de stiut!
-moneda oficiala la bord este euro
-posibilitatea rezervarii preimbarcare a
excursiilor optionale, direct de pe site-ul
official al liniei de croaziera sau direct la bordul
vasului.
-pachetele de bauturi se pot achizitiona atat de
pe site inainte de imbarcare, cat si la bordul,
vasului.

Cabine
Pe fiecare navă, linia oferă o gamă largă de
cabine pentru a se potrivi oricaror asteptari din
partea turistilor, sunt mobilate într-un stil
modern și funcțional, , însoțite bineinteles de
servicii excelente.

Cabinele Classic sunt pozitionate pe puntile
inferioare ale navei. Acestea va ofere cele
mai accesibile preturi pentru fiecare tip de
cabina (interna, cu fereastra, cu veranda), tot
confortul unei cabine standard precum si
libertatea de a va bucura de toate serviciile si
facilitatile disponibile pe nava.
Cabinele Premium au o pozitie privilegiata pe
puntile superioare ale navei si va ofera unele
beneficii incantatoare, precum mic dejun
continental gratuit servit la cerere in cabina
dumneavoastra, room service gratuit 24/24
de ore si optiunea de a va rezerva masa si ora
cinei la restaurant*.

Grupul tinta
In itinerariile europene, Costa atrage in mare
parte pasageri europeni din Italia, Franta,
Germania, Spania, Portugalia si Marea
Britanie. Intr-o croaziera de iarna in Europa
pasagerii care vorbesc limba engleza sunt in
jur de 60-80. In timpul verii in Europa,
aproximativ 20% din pasageri sunt nordamericani. In croazierele din America de Sud si
Caraibe, procentele se schimba, 80% din
pasageri fiind nord-americani fata de 20%
europeni.
Navele Costa atrag de asemenea o varietate
de varste, de la pasageri tineri de 20 de ani
care navigheaza pentru prima oara pana la
seniori.

De ce Costa Cruises?
-navigare in stil italian
-cabinele au tot confortul de acasa
-servicii personalizate

-activitati unice la bordul vaselor
-room-service24/24
-sala de fitness de ultima generatie
-lectii de golf
-cinematograf in aer liber
-simulator de Formula 1 (pe Costa Serena si
Costa Concordia)
-cel mai nou si modern centru de spa pe mare
‘Samsara Spa’
-o mare varietate de restaurant cu specific din
toata lumea
-restaurantele de specialitati de pe Costa
Serena, Costa Pacifica si Costa Favolosa sunt
casa inovativei "bucatarii moleculare" a chefului italian faimos Ettore Bocchia.
-optiunile de cina pentru cei mici includ un
meniu cu bauturi pentru copii, inghetata,
Nutella si petreceri de seara. Investitia in Clubul
Squok pentru copii a ajutat Costa sa atraga din
ce in ce mai multe familii, mai ales pe noile sale
nave.

