
 

CREUER AMB EL NOU 

COSTA SMERALDA 
 

Sortida:  13-09-2021  |  8 dies 

 
 

  



 

 

 
El vaixell insignia de COSTA, el COSTA SMERALDA, es un espectacular vaixell amb respecte pel 
medi ambient i passió pel mar, “ecològic” gràcies a la nova tecnologia de propulsió amb 
combustible GNL (gas natural liquat).  
Benestar, elegància i estil. Tots els ambients del Costa Smeralda estan dissenyats i inspirats a Itàlia, 
des dels espais comuns fins a les cabines 
El millor d’Itàlia és al mar: diversió, un infinit de sabors que delecten el paladar i veritables moments 
d’alegria. 
11 restaurants, amb la millor gastronomia, barreja entre la qualitat dels ingredients i gastronimia 
italiana, com la pizzería, la hamburgueseria d’autor i l’espectacular Teppanyaki, amès per 
descomptat de menú elaborat en exclusiva per Costa del xefg Bruno Barbieri. 
19 Bars, que inclouen el Spazio Bollicine de Ferrari Spumante, Aperol Spritz Bar als ponts externs, 
l’elegant Campari Bar, Sports Bar, Venetian Bacaro, el Nutella cafè i 2 Gelaterie Amarillo….per a 
tots els gustos. 
Amb 17 cobertes, 2612 camarots, 4 piscines (3 interiors + 1 exterior), 16 sales de tractaments a 
la zona de Salut i 550m2 de zones de botigues, es converteix en un vaixell com cap altre, amb un 
disseny únic, símbol d’innovació responsable i cada vegada més sostenible. 
  

Itinerari: 

 

 
 



 

  

 
 

 
 
 

Preu per persona: 

 CAMAROT INTERIOR:   1.290€ 

  CAMAROT EXPERIOR: 1.390€ 

    CAMAROT BALCÓ:     1.450€ 
  

 

El preu inclou:  
Trasllat Manresa-Port Barcelona-Manresa 
Estada en cabina doble segons categoria escollida 
Taxes d’embarcament 
Propines creuer 
Pensió completa a bord 
Begudes dinars i sopars 
Paquet de 3 excursions 
Acompanyant de l’agència durant tot el viatge 
Assegurança mèdica i de cancel·lació 
 

 
 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge. 
 90  dies abans de la sortida, resta del pagament   

 

  

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 
 
 
 
 

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa   
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com 

 
Condicions generals d’aquest viatge, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció 
del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de la Directiva de viatges combinats i Serveis de Viatge Vinculats. En pot 
consultar el redactat a http://viatgesconcord.com/condicions-generals-del-contracte-de-viatges-combinat/  

Día Itinerari Arribada Sortida 
13/09/2021 BARCELONA . 19.00 
14/09/2021 PALMA DE MALLORCA 08.00 18.00 
16/09/2021 PALERM 07.00 17.00 
17/09/2021 CIVITAVECCHIA (Roma) 09.00 19.30 
18/09/2021 SAVONA 08.30 18.30 
19/09/2021 MARSEILLE 09.00 17.00 
20/09/2021 BARCELONA 08.00 – 

 


