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MSC SEASHORE: KARIBI in BAHAMI
Portoriko, Deviški otoki, Dominikanska republika, zasebni MSC-jev otok, Bahami
1. dan (28.10.2022): BENETKE (ITALIJA) – MIAMI (ZDA)
V zgodnjih jutranjih urah zbor na letališču v Benetkah. Sledi prijava na let in let
Benetke – London, nato pa približno 11-urni let do naše končne destinacije,
vročega Miamija. Na letališču nas bo pričakal avtobus in nas odpeljal v hotel.
Popoldan prosto in nočitev.

PODATKI LETA: British Airways
BA 599 | 28OCT | VCE-LHR | 0850 1010
BA 209 | 28OCT | LHR-MIA | 1415 1835
2. dan (29.10.2022): MIAMI (ZDA) – VKLJUČEN IZLET
Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili na nekajurni izlet po slikovitem Miamiju.
Prestolnica "sončne dežele« Floride je bila
ustanovljena leta 1896. Srce okrožja
predstavlja zaliv imenovan Biscayne Bay, ki ga
na zahodni strani omejuje celinski del Miamija
in na vzhodni otok Miami Beach. Miami
krasijo dolge peščene plaže in v ozadju
čudovite palme, ob katerih se bohotijo stavbe
v stilu »Art Deco« arhitekture dvajsetih let
prejšnjega stoletja, tu najdemo sveže morske
dobrote in najboljše nočne klube na svetu. Če temu dodamo še temperament številnega latinskega prebivalstva,
dobimo izjemno destinacijo za zabavo in sprostitev. Tukaj je tudi pravi raj za nakupovanje.
Po končanem izletu nas bo avtobus odpeljal v pristanišče, kjer se bomo vkrcali na ladjo MSC Seashore in pričeli s
križarjenjem po čudovitih Karibskih otokih.
3. dan (30.10.2022): DAN PLOVBE
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene
ponudbe.

4. dan (31.10.2022): SAN JUAN, PORTORIKO – VKLJUČEN VODEN PEŠ OGLED MESTA
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San Juan, kamor bomo pripluli ob 17. uri je glavno mesto otoka in
šteje približno 2M prebivalcev. Čudovito pristanišče se nahaja v
centru mesta na ulici Marina Street. Stari del mesta, ki je pod
UNESCO-vo zaščito krasijo kolonialne stavbe pastelnih barv iz 16. in
17. stoletja in tlakovane ulice, v katerih odmeva 500-letna
zgodovina. Kolonialne stavbe imajo zanimive lesene balkone z
umetelno oblikovanimi ograjami. Utrdbo San Felipe del Morro so
zgradili Španci, da bi mesto zaščitili pred piratskimi napadi, danes
pa ponuja najboljši pogled na mesto in morje. Utrdba Sveti Krištof
»Castillo de San Cristobal«, ki danes služi kot rezidenca guvernerja
Portorika, je najstarejša javna administrativna stavba v novem svetu. Najbližje plaže so približno 10 minut vožnje
oddaljene od mesta in se nahajajo v predelih Codado in Isla Verde. Po pristanku ladje se boste z vodnico odpravili na
voden peš ogled mesta. Ladja bo izplula ob 01:00 zjutraj naslednjega dne (01.11.2022).

5. dan (01.11.2022): CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS (Deviški otoki Združenih držav)
St. Thomas je raj za ljubitelje morja. Na otoku boste lahko snorkljali,
se potapljali, deskali, lovili ribe ali se odpravili na ogled čudovite
obale s kajaki. Magens Bay je ena najlepših plaž na otoku in velja za
eno najlepših na karibskem otočju. Priporočamo obisk vrta
metuljev, kjer se boste lahko naučili več o teh ljubkih živalih. Na
najvišjem vrhu na otoku se nahaja razgledna točka »Mountain Top«
(na cca. 450 m nadmorske višine) z osupljivim razgledom, v bližini
pa tropski botanični vrt »Phantasea«. V mestecu Charlotte Amalie
si lahko ogledate kolonialno arhitekturo, utrdbe, staro sinagogo,
nekdanja skladišča mornarjev in si predstavljate življenje piratov, ki so pogosto obiskovali otok. Mestece je znano tudi
po uličicah z mnogimi Duty-free trgovinami. Na otoku bomo od 07:00 do 14:00.
Opomba: Opisi in cene izletov bodo znani približno mesec dni pred odhodom.

6. dan (02.11.2022): PUERTO PLATA, DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Otok, ki si ga Dominikanska republika deli s
Haitijem je odkril Krištof Kolumb in ga
poimenoval Hispaniola. Ime se je ohranilo do
današnjih dni. Glavno mesto Dominikanske
republike, Santo Domingo, je zaradi svoje
edinstvene arhitekture pod zaščito Unesca.
Dominikanska republika ima zelo dobro razvit
turizem, saj nudi obilo zabave, številne možnosti rekreacije in morskih užitkov. Ladja se bo ob 10:00 zasidrala na
severnem delu otoka, v mestu Puerto Plata, ki je tretje največje mesto na otoku in premore veliko število muzejev ter
mogočno kolonialno utrdbo San Felipe. Nad mesto se dviga 800m visok hrib Isabel de Torres, do katerega se lahko
odpeljete z edino obstoječo gondolo na Karibih. Na vrhu se nahaja kip Kristusa Odrešenika ter razgledna ploščad z
osupljivim pogledom na mesto, plaže in Atlantik. V bližini mesta se nahaja ena izmed najlepših plaž na otoku, čudovita
plaža z zlatim peskom Playa Dorada, ki ponuja vse, kar si turisti lahko zaželijo. Otok bomo zapustili ob 18. uri.
Opomba: Opisi in cene izletov bodo znani približno mesec dni pred odhodom.
7. dan (03.11.2022): DAN PLOVBE
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji, Bahamom. Idealen dan za počivanje, raziskovanje ali uživanje v
ladijski pestri ponudbi.
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8. dan (04.11.2022): OCEAN CAY – MSC MARINE RESORT, BAHAMI
Ob 7. uri bomo pripluli na Bahame. Ocean Cay je prava rajska
destinacija v lasti ladijske družbe MSC. Od novembra 2019 je
mogoče uživati na edinstvenem zasebnem otoku Ocean Cay, ki je
zasnovan kot naravni podaljšek ladje. Ta potnikom omogoča
nemoteno izkrcavanje in vkrcavanje na ladjo v času postanka na
otoku. Kilometri mehkega, belega peska na 7 različnih plažah, kjer
bodo na voljo ležalniki, oprema za potapljanje in zasebne kabane.
Izberete lahko tudi najljubše mesto za uživanje v hrani in pijači: na
voljo bodo samopostrežni buffet, bari na plažah, stojnice s hrano,
sladoled in kavarna. Pri svetilniku se nahaja bar v stilu Hemingwaya
in terasa s fantastičnim pogledom na morje. Otok bomo zapustili
pozno zvečer (23:00), tako da lahko ves dan preživite v raju.
9. dan (05.11.2022): NASSAU, BAHAMI
Zveza Bahami je neodvisna država v Karibskem morju, sestavlja pa jo
otočje 700-tih otokov in čeri. Plaže so še danes ponekod videti
nedotaknjene, kot so jih nekoč našli španski osvojevalci. Ti so vode okoli
otokov poimenovali Baja Mar, kar pomeni »plitko morje«. In tako so
nastali Bahami. Nassau, glavno mesto Bahamov, leži na otoku New
Providence. S svojimi razkošnimi pisanimi kolonialnimi zgradbami pa
spominja na nekdanje britanske čase na otoku. Zahodno od Nassaua se
raztezajo sanjske plaže New Providencea – Cable Beach in plaže otoka
Paradise Island. Poleg številnih otokov je
v toplem morju razporejenih tudi
približno 2.400 koralnih grebenov, raj za
potapljanje.
Letovišče Atlantis in hotelski kompleks Atlantis Resort & Casino Paradise Island pri
mestu Nassau je razdeljen na več hotelov in je prav tako sanjski, kot govori skrivnostna
legenda o Atlantisu: na voljo so tri čudovite peščene plaže, zaliv delfinov, vodni park,
številne lagune ter akvarij. V steklenem tunelu imate občutek, da stojite sredi
fascinantnega podvodnega sveta. Za raziskovanje otoka bo na voljo od 12.00 do 18:00.
Opomba: Opisi in cene izletov bodo znani približno mesec dni pred odhodom.

Stran 3 od 5

SVET KRIŽARJENJ
Latinski trg 6, 1000 Ljubljana
T: 01/542 31 34, G: 031/302 535
E: info@svet-krizarjenj.si

10. dan (06.11.2022): MIAMI (ZDA) – Izlet v nacionalni park EVERGLADES
Okoli 7. ure zjutraj bomo pripluli v Miami ter se po zajtrku
poslovili od ladje, ki nas je popeljala do čudovitih krajev, nas
pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in zabavo v
karibskem stilu.
Po izkrcanju se bomo z avtobusom odpeljali na izlet v narodni
park Everglades, ki je največja subtropska divjina v ZDA.
Sestavljen je iz plitvih zalivov in globljih obalnih voda ter sveže
vode, zaradi česar je edinstven habitat za različne vrste
rastlinstva in živali. Le četrtina pradavnega Evergladesa je danes
še ohranjena, a znotraj tega območja najdemo ameriške
krokodile, floridske panterje in zahodnoindijske morske krave, ki prežijo na plen po mangrovinih tunelih, prerijah in
obalah. Po izletu nas bo avtobus odpeljal do letališča, kjer sledi prijava za letalski prevoz do Italije.
11. dan (07.11.2022): LONDON (Velika Britanija) - BENETKE (ITALIJA)
Po prestopu v Londonu bomo z letalom pristali v Benetkah ob 16:35 po lokalnem času. Zaključek potovanja.
PODATKI LETA: British Airways
BA 208 | 06NOV | MIA-LHR | 2130 1100+1
BA 596 | 07NOV | LHR-VCE | 1315 1635

Let z letalsko družbo British Airways vključuje:
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G)
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)
Obvezna dokumentacija:
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja,
- obrazec ESTA (Elektronski sistem za odobritev potovanj)
- dokumentacija v zvezi s Covid-19 pravilnikom letalske družbe, ladjarja in uradnih institucij posamezne države
(obrazci, mobilne aplikacije, nošnja obrazne maske, ipd.)
- za vkrcanje na ladjo je potrebno predložiti:
•
•

potrdilo o polnem cepljenju, opravljenem vsaj 14 dni pred prihodom na ladjo, sprejeta so vsa cepiva,
odobrena s strani WHO (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson)
negativno potrdilo RT-PCR ali HAG testa, ki ni starejše od 48h, ne glede na to, ali je potnik ob
vkrcanju polnomočno cepljen proti Covidu-19 ali pa je bolezen prebolel v zadnjih 6 mesecih.
Pogoji za prehod meje / vstop v države (Hrvaška, Nemčija, Norveška), se lahko razlikujejo.

Zgoraj opisana obvezna dokumentacija je skupek najpomembnejših pogojev za potovanje glede na trenutne
informacije (28.03.2022). Pogoji za potovanje so informativne narave in se lahko brez predhodne najave spremenijo.
Točni pogoji za potovanje bodo na voljo ob potovalnih dokumentih, oz. jih lahko preverite z našimi agenti.
Trenutni pogoji, ukrepi in smernice za varno križarjenje so objavljeni na povezavi: https://bit.ly/ukrepi-msc
Brezskrbna rezervacija:
Za čim večjo brezskrbnost svetujemo, da aranžma zavarujete z zavarovanjem rizika odpovedi s Covid-19 kritjem. S
sklenjenim zavarovanjem ste upravičeni do povračila celotnih stroškov za odpoved v primeru, da morate potovanje
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odpovedati še pred pričetkom, zaradi bolezni (tudi v primeru Covid-19), poškodbe,… Kontaktirajte nas za več
informacij in ogled celotnega seznama zavarovanih primerov, skupaj s pogoji.
Priporočena dokumentacija:
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem Covid-19 (npr. Coris)
Valute:
- Valuta, ki jo lahko uporabljate za plačevanje tako v ZDA, kot na vseh postankih na Karibih je Ameriški dolar (USD),
ne glede na lokalno valuto ( 1 EUR = cca. 1,13 USD)

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (10.01.2022) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave
spremenijo. Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico
do sprememb
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