
 

 

CREUER MEDITERRANI 

MSC SEAVIEW 
 

Sortida 16 al 23 setembre 2022 | 8 dies 

 
 

  



 

 

ITINERARI: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Data Port Arribada Sortida 
16 setembre  BARCELONA  - 18:00 
17 setembre MARSELLA (Provença) 08:00 17:00 
18 setembre GÈNOVA (Portofino)  07:00 17:00 
19 setembre  NÀPOLS (Pompeia i Capri) 13:00 20:00 
20 setembre  MESINA (Taormina) 09:00 18:00 
21 setembre  MALTA (La Valeta) 07:00 17:00 
22 setembre Navegació    
23 setembre  BARCELONA  09:00  

 
MSC Seaview és el segon de dos dels vaixells de la generació Seaside. Amb 323 metres d'eslora i un tonatge 
brut de 154.000 tones, el vaixell comptarà amb una capacitat màxima de 5.429 passatgers. 

Inspirat en un concepte pioner, MSC Seaview t'acostarà encara més al mar, gràcies al seu disseny exclusiu 
expressament concebut per crear un clima més càlid. Els nostres passatgers podran passar temps a l'aire 
lliure, mentre degusten els seus plats favorits o es refresquen amb un bon còctel, relaxant-se sota el sol del 
Mediterrani. Així mateix, podran gaudir d'un nombre més gran de cabines amb balcó, àrees públiques i espais 
panoràmics on cada detall està configurat per aprofitar al màxim el mar i el sol. 

MSC Seaview compta amb un disseny únic, i un impressionant Promenade de 360 ° amb baranes de vidre que 
s'estenen per tot el vaixell. Aquest espai comú actuarà com una zona d’entreteniment, on els passatgers 
podran passejar a l’aire lliure, prendre alguna cosa en una gran varietat de bars i restaurants, o anar de 
compres per les boutiques, mentre es recreen amb les espectaculars vistes al mar. 

 

 

 

Creuer MSC SEAVIEW 
Sortida 16 al 23 setembre 2022 | 8 dies 



 

 

 

Camarot amb balcó Deluxe 
Experiència “Fantàstica” 

Preu per persona: 1.150€ 
Superfície aproximada de 16-25 m², 
balcó aproximat de 5-9 m². 
Àrea de descans amb sofà. 
Bany amb dutxa o banyera, tocador 
amb assecador. 
Còmodes llits dobles o individuals 
(sota petició). 
Televisió interactiva, telèfon, 
connexió Wifi disponible (cost 
addicional), caixa forta i minibar. 
 

 

Camarot Interior Deluxe 
Experiència “Fantàstica” 

Preu per persona: 990€ 
Superfície aproximada de 14m² 
Bany amb dutxa, tocador amb 
assecador 
Còmodes llits dobles o individuals 
(sota petició)* 
Televisió interactiva, telèfon, 
connexió Wifi disponible (cost 
addicional), caixa forta i minibar 
 

 Suplement habitació individual: 169€ 

 
El preu per persona inclou: 

 Trasllat Manresa-port-Manresa 
 Allotjament en categoria escollida,  amb bany, A/C, telèfon, caixa forta, minibar i TV  
 Pensió completa (excepte begudes) 
 Cocktel del capità  
 Nit de gala amb menú especial 
 Taxes d’embarcament  
 Propines  
 Ús de totes les instal·lacions del vaixell:; piscines, tumbones, tovalloles, gimnàs, discoteca)  
 Espectacles totes les nits al teatre  
 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 creuer  
 Màxim 90 dies abans de la sortida (16/6/2022): 50 % de l’import del creuer  

 Màxim 60 dies abans de la sortida (16/7/2022) 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/  

 


