
 

 

 

 

 

KRIŽARJENJE Z LADJO MSC OPERA 
24.09. – 01.10.2023 

Skupinsko križarjenje v dobri družbi na udobni ladji si vsak želi poskusiti vsaj enkrat 

 
 

 

 

24.09.2023: TRŽIČ  

Zbirališče na potniškem terminalu v pristanišču v Tržiču (možnost transferja iz Trsta, Opčin, Nabrežine, Sesljana, Čedada, 

Gorice in Doberdoba do luke) in začetek formalnosti za vkrcanje. Odhod ladje ob 19:00. 

25.09.2023: DAN NA MORJU 

Dan na morju vam bo še kako prišel prav, da spoznate ladjo MSC OPERA, se odpočijete in naberete novih moči za 

raziskovanja na Grških otokih ali spletate in utrjujete prijateljstva. 

26.09.2023: KEFALONIJA/ARGOSTOLI (GRČIJA) 

Kefalonija je največji otok v Jonskem morju. Velja za enega najlepših grških otokov 

s lepimi plažami, govorovji ter visokimi stenami, ki se dvigajo iz morja. Pokrajinsko 

sliko otoka dopolnjujejo nasadi oljk in mirt s trepetajočim listjem, vinogradi in 

značilna obalna mesta. Med lokalnimi zakladi so jame, podzemna jezera, starodavni 

gorski samostani, zgodovinske zgradbe beneškega, rimskega in zgodnjekrščanskega 

obdobja. 

  

datum kraj/pristanišče prihod odhod 

nedelja, 24/09/2023 Tržič - 19:00 

ponedeljek, 25/09/2023 plovba - - 

torek, 26/09/2023 Kefalonija/Argostoli 07:00 16:00 

sreda, 27/09/2023 Kreta/Heraklion 11:00 21:00 

četrtek, 28/09/2023 Santorini 07:00 19:00 

petek, 29/09/2023 plovba - - 

sobota, 30/09/2023 Bari 07:00 14:00 

nedelja, 01/10/2023 Tržič 09:30 - 



27.09.2023: KRETA/HERAKLION (GRČIJA) 

Kreta je največji grški otok v Egejskem morju in peti največji v Sredozemskem morju, pretežno gorat in najvišji vrh 

Psiloritis meri 2456 m. Glavno in upravno središče otoka je Heraklion, ki leži na severni obali in je peto največje grško 

mesto. Otok je poznan kot zibelka minojske kulture in tu se nahaja znani Knosos, arheološko najdišče iz bronaste dobe 

z ostanki najstarejšega mesta v Evropi. 

28.09.2023: SANTORINI (GRČIJA) 

Santorini je otok lave in sonca. Otok je namreč vulkanskega izvora, kot priča 300 m 
visoki klif in potopljena kaldera, posledici enega največjih vulkanskih izbruhov v 
zgodovini. Pokrajino dopolnjujejo kikladska arhitektura (stavbe v modro-beli barvi), 
kjer obtisočletni zgodovini bogato turistično ponudbo dopoljnjujejo prijazni 
domačinoi. Santorini je bil že večkrat izbran za najbolj priljubljeno počitniško 
destinacijo v Evropi in za najlepši vulkan nasvetu. 

29.09.2023: DAN NA MORJU 

Dan na morju naj bo namenjen razvajanju na krovu ladje MSC OPERA. 

30.09.2023: BARI 

Bari je pomembno pristanišče na jadranskem morju. Mesto ima preko 300 tisoč prebivalcev in ima dobro razvito 

industrijo, poleg tega pa je znano kot univerzitetno mesto. Zaščitnik mesta je Sv. Nikolaj, čigar baziliko si lahko ogledate 

na severnem delu starega mestnega jedra. Vredno si je ogledati tudi katedralo San Sabino ter grad Barletta, ki je bil 

zgrajen za Frederika II. Na jugu mesta se nahaja moderna četrt Murat, kjer se lahko sprehodite po obalni promenadi ali 

se odpravite po nakupih v ulicah Via Sparano in Via Argiro. 

01.10.2023: TRŽIČ  

Prihod ladje v Tržič je predviden ob 09:30. Sledi izkrcanje in transfer do mesta odhoda. 

CENA PO OSEBI: 

- v notranji dvoposteljni kabini: 795,00 evrov 

- v zunanji dvoposteljni kabini: 945,00 evrov 

- v dvoposteljni kabini z balkonom: 1.145,00 evrov 

Cena za namestitev v eno, tro ali štiriposteljni kabini na posebno zahtevo. 

CENE VKLJUČUJEJO: namestitev v kabini tipologije “junior”; polni penzion; animacijski program; uporabo raznih storitev 

(bazen, ležalnike, fitness center, jacuzzi); prenos prtljage ob vkrcanju/izkrcanju; paket pijač EASY (vključuje točeno pivo 

in vino, klasične alkoholne in brezalkoholne koktajle, brezalkoholne pijače, sadne sokove, vodo, kavo, mleko, čaje); 

pristaniške pristojbine; napitnine (Service Charge); spremstvo; zdravstveno zavarovanje, zavarovanje in zavarovanje 

rizika odpovedi. 

CENA NE VSEBUJE: fakultativnih izletov, osebnih stroškov na ladiji, storitev v frizerskem salonu in SPA centru, iger na srečo 

v ladijskih casinojih, storitev pri ladijskem zdravniku. 

Dokumenti: osebna izkaznica ali potni list. 

Tehnični podatki ladje: 

- leto obnovitve 2015  - najvišja hitrost plovbe 20,3 vozli 
- dolžina 275 m  - število posadke 728 
- širina 28,8 m  - max število potnikov 2.579 
- višina 54 m  - število kabin 1.071 
- tonaža 65.591 t  - število potniških palub 9 

Storitve na ladji: 

- bari/saloni 7 - jacuzzi 2 - dvigala 9 
- restavracije 4 - trgovine √ - diskoteka √ 
- knjižnica √ - teater/gledališče √ - bazeni 2 
- spa in wellness √ - soba za kartanje √ - minigolf √ 
- Internet kotiček √ - pralnica √ - jogging V 
- casinò √ - lepotni salon √ - fitness center √ 

Najmanjše število prijavljenih za izvedbo potovanja je 25 potnikov.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sonce
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kaldera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vulkan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet

