
  SERVICII INCLUSE LA BORDUL NAVEI DE CROAZIERA
- 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 (la dozator, doar 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);
- taxe portuare 

Nota: Taxa de serviciu 10 euro/pers/zi va fi retinuta extra la bodul vasului. 

IMBARCAREA: 
La imbarcare, trebuie sa procedati astfel: 
• Sa inmanati bagajele echipei indicate, care apoi vi le va trimite direct in cabina. Toate bagajele trebuie
sa fie etichetate deja cu numele si prenumele dvs., numele navei, numarul cabinei, data si portul de
plecare. Folositi etichetele din componenta voucherului dvs. de croaziera. 
• Sa va adresati biroului de inregistrare cu biletul de croaziera printat si pasaportul (valabil minim 6 luni
de la data intoarcerii in tara). 
• Dupa verificarea documentelor veti merge pe nava. In cabina dvs veti gasi un card de croaziera. Acesta
este o cartela magnetica ce poate fi folosita la bord pentru plata excursiilor, a facturilor emise de la bar,
spalatorie, pentru serviciile din cabina, coafor/frizerie, centru de infrumusetare, in magazinele duty-free,
la fotograf si pentru taxa de servicii. Pentru a activa optiunile de cumparare cu cardul de croaziera, fie va
inregistrati cardul de credit, fie depuneti o suma minima in numerar la Biroul Contabilitate/ Receptie.
Dupa epuizarea sumei depuse, cardul va fi blocat automat si va trebui realimentat. Daca veti aprecia ca
veti  cheltui  de  exemplu  700  Euro/USD pe  cabina  pe  toata  perioada,  puteti  constitui  de  la  inceput
depozitul pe aceasta suma; in cazul in care nu veti cheltui integral suma depusa, in ultima zi va fi emisa
factura  storno  si  suma  diferenta  restituita.  ATENTIE!  Cardurile  VISA  Electron  pot  fi  refuzate.
Recomandabil MASTER Card sau cash.  
IN TIMPUL CROAZIEREI: 
EXERCITIU DE SALVARE:  In prima zi a croazierei veti lua parte la un exercitiu de salvare, obligatoriu.
Acest exercitiu este semnalizat prin 6 semnale sonore scurte si unul lung. Cand auziti aceste semnale,
luati vesta din cabina (din sifonier, partea superioara) si mergeti unde va indica personalul navei. Veti
ajunge in  locul  de  intalnire  pentru  situatii  de  urgenta.  Vi  se  va  arata  cum se  folosesc  si  care  sunt
componentele vestelor de salvare si  cum se procedeaza in cazuri  de urgenta pe mare.  Pe perioada
exercitiului nu puteti folosi liftul si serviciile de pe nava sunt suspendate temporar.

PROGRAMUL ZILNIC: In fiecare seara, veti primi in cabina un program detaliat pentru ziua urmatoare.
Acesta  contine  informatii  complete  privind  activitatile  de  divertisment  de  la  bord,  programul
restaurantelor, barurilor, magazinelor, zonelor de sport, de SPA si a cluburilor pentru copii. 

TAXA DE SERVICII: In timpul croazierei, veti intalni membrii ai personalului pe nava care va ofera servicii
excelente. Aceste servicii sunt efectuate de catre personalul si echipajul de la bord care muncesc din
greu in spatele scenei pentru a ne asigura ca va bucurati de fiecare moment petrecut la bordul navei.



Pentru confortul  dvs, Compania de croaziere  va adauga automat o taxa pentru servicii  hoteliere in
contul dumneavoastra deschis la bordul navei, in functie de itinerariul ales si de numarul de zile in care
va  sunt  oferite  aceste  servicii.  Taxa  pentru  servicii  hoteliere  este  folosita  pentru  a  ne  asigura  ca
mentinem cele mai inalte standarde de calitate a serviciilor oferite clientilor nostri. Taxele pentru servicii
(service charge) sunt aprox. 10 euro/ pers./zi. 

RESTAURANTE: Orele de masa sunt organizate in functie de locatia geografica si de itinerariul navel si
sunt indicate in programul zilnic (care va fi adus in fiecare seara, pentru a doua zi, in cabina fiecarui
turist).  Toata mancarea, bauturile si  serviciile asociate care nu sunt incluse in tariful croazierei vor fi
achitate la sfarsitul croazierei. Va fi adaugata o taxa de servicii de min. 15% (in functie de companie) care
va fi prezentata detaliat in fiecare bon emis. De aceea nu este nevoie sa oferiti bacsisuri la bar si la
restaurant. 

EXCURSII OPTIONALE: puteti opta pentru excursii optionale la bordul navei. La excursii se vor inscrie
toate nationalitatile si vor fi organizate in grupuri de limba engleza, franceza, italiana, spaniola. Puteti
opta pentru una din limbile disponibile cu recomandarea sa va inscrieti la excursiile dorite in prima sau a
doua zi de croaziera pentru a evita neplacerea epuizarii locurilor.

SHOPPING: Magazinele de la bordul navei (pentru ca functioneaza in regim de “tax free”) sunt deschise
numai cand vasul este in larg. 

PISCINA: Accesul  la  piscina si  sezlongurile  sunt disponibile  gratuit.  Oaspetii  sunt rugati  sa nu ocupe
scaunele de pe punte si  sezlongurile cu obiecte personale daca lipsesc (mai mult de 30 de minute).
Prosoapele de baie (de culoare portocalie, se gasesc in cabina) care pot fi folosite in zona piscinelor
trebuie readuse in cabina dupa utilizare (cele nereturnate vor fi facturate in conturile deschise la bordul
navei de catre oaspeti). 
 
COD IMBRACAMINTE: Pentru excursii si perioada zilei va recomandam imbracaminte comoda, casual
sau sport. Pentru seara in restaurantul a la carte va recomandam tinuta smart casual (fara blugi) pentru
cina si tinuta formala pentru seara de gala. Cele mai utilizate dress code-uri sunt: alb, rosu, verde, negru.

RECOMANDARI:  Pentru  vizitarea  moscheelor doamnele  trebuie  sa  aiba  capul,  bratele  si  picioarele
acoperite. Recomandam purtarea unei fuste/rochii/pantaloni lungi si esarfa. Pentru domni este interzisa
vizitarea moscheelor in bermude si maiouri.

 
DEBARCAREA: 
Procedura de debarcare va fi  descrisa in programul primit  in cabina in seara dinaintea debarcarii  si
cuprinde: veti primi etichete de o anumita culoare pe care le veti completa si atasa bagajului de cala.
Acesta trebuie scos pe culoar, in fata cabinei, pana la ora indicata in program (de regula 02:00 AM),
motiv pentru care va recomandam sa luati un rucsac suplimentar unde sa va pastrati cosmeticele si cele
necesare in noaptea de dinaintea si dimineata debarcarii. Acest rucsac poate fi lasat in zona de bagaje
de mana si recuperat, tot de aici, inainte de a merge la punctul de intalnire pentru debarcare. Veti primi
o factura cu toate cheltuielile efectuate la bord pe care trebuie sa o semnati si sa o inchideti, platind
diferenta la receptie/ contabilitate sau sa recuperati sumele necheltuite din depozitul initial, in cazul in
care ati optat pentru plata cu numerar. Daca ati optat sa inregistrati un card de credit atunci trebuie
doar sa semnati  factura si  sa o lasati  la  receptie.  Mergeti  la  locul  de intalnire,  la  ora specificata in
programul zilei pentru a fi preluat de personal in vederea debarcarii. 



Bagajele de cala se recupereaza din terminalul de pasageri al portului. 

CERINTE DIVERSE: 
Viitoarele mame cu o sarcina pana in 24 de saptamani trebuie sa prezinte un certificat medical care sa le
confirme saptamana de sarcina raportata la finalul croazierei, capacitatea de a calatori la bordul unei
nave de croaziera pe durata acesteia si pe un itinerariu stabilit. Din cauza riscului de nastere prematura
si a lipsei de facilitati ale navelor in acest sens, nu se accepta la bord viitoare mame a caror sarcina este
egala sau mai avansata de 24 saptamani.

Pasagerul  declara  pe  proprie  raspundere ca  poate  calatori  pe  mare  si  cu  avionul  si  ca  starea  si
comportamentul sau nu vor afecta siguranta sau conforul navelor, aeronavei sau a pasagerilor. Orice
pasager cu o afectiune care ii poate influenta capacitatea de a calatori trebuie sa prezinte un certificat
medical inainte de rezervare.


