
                                         

MSC BELLISSIMA 

6 ноќи / 7 дена 

МЕДИТЕРАН Италија, Шпанија, Франција 
Поаѓање од Џенова: 08. ноември 2022 

 
 
 

 

Ден Дата Пристаниште Пристигнување Заминување 

1 08-11 Вто Џенова Genoa(Portofino),  ИТАЛИЈА - 19:00 

2 09-11 Сре Ливорно Livorno (Florence),  ИТАЛИЈА 07:00 17:00 

3 10-11 Чет Неапол Naples (Pompeii), ИТАЛИЈА 09:00 17:00 

4 11-11 Пет Ден на море (Пловидба) - - 

5 12-11 Саб Валенсија Valencia, ШПАНИЈА 08:00 17:00 

6 13-11 Нед Марсеј Marseille(Provence), ФРАНЦИЈА 14:00 20:00 

7 14-11 Пон Џенова Genoa(Portofino),  ИТАЛИЈА 09:00 - 

 
Внатрешна двокреветна кабина гарантирана кат по лице ЕУР 79 

Прозорска двокреветна кабина гарантирана кат по лице ЕУР 209 

Балконска двокреветна кабина гарантирана кат по лице ЕУР 339 

 
Пристанишни такси 120 еур 

 
Задолжителни напојници кои патникот ги плаќа на бродот изнесуваат: 

За возрасни 10 еур на ноќ по лице 
 
 



ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:   
• Крстарење со брод по програмата 
• Сместување во избраната кабина (бања/WC, клима, сеф, фен,тв) 
• Проширен полн пансион на бродот (вечера, полноќна закуска, појадок, ручек, ужина) 
• Свечена вечера и наздравување со капетанот 
• Целодневни анимации 
• Забавен вечерен програм во салоните и баровите со музика во живо 
• Користење на бродските простории и опрема( библиотека, фитнес центри, базен, лежалки на палуба, 
сауна, пешкири....) 
• Представи во театар 
• Влезници за казино и ноќни клубови,... 
• Спортски активност  (аеробик и слични активности со инструктори во сали,...) 
• Дневни активности (игри, лов на изгубено богатство, квизови, турнири, караоке, танц, курсеви и сл.) 
 
 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:  
• Бакшиш 
• Пијалоци на брод 
• Излети на копно 
• Третмани во велнес центри и козметички салони, лични фитнес тренинзи со инструктор 
• Медицински услуги 
• Мсц осигурување 
Компанијата има право да ја смени цената без претходна најава 
* Задолжителен ПЦР или брз антиген тест не постар од 48 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ел Мундо ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул Партизански одреди 62А 

02 3051 748 

elmundo@elmundo.com.mk 

www.elmundo.com.mk 


