
Kedves Utasunk, 

szeretettel köszöntjük a CRUISEplus által szervezett utazáson! 

 

„Nyugat-mediterrán hajóút Tunézia érintésével” csoportos MSC Opera hajóút 

 

Genova - Marseille - Barcelona - La Goulette - Palermo - Nápoly - Genova 

 

 
 

Az alábbiakban néhány hasznos információt adunk Önnek utazásával kapcsolatosan és tájékoztatjuk a program 

menetéről. Mielőtt elutazna, győződjék meg ismételten úti okmányainak meglétéről, valamint azok érvényességéről. 

 

Időpont 

2022. május 21-29. 

 

Időtartam 

utazással együtt 9 nap / 7 éj 

 

Utazás 

Budapest - Genova útvonalon autóbusszal, Genovából az MSC Opera hajóval, majd Genovából Budapestre autóbusszal. 

Kérjük annak tudomásul vételét, hogy az olasz hatóságok előírják az FFP2-es maszkhasználatot zárt térben, így az 

utazás időtartama alatt ennek használata nélkülözhetetlen! 

 

Találkozó: 

2022. május 21-én 18:30 órakor a Mercure Budapest Castle Hill lobbyban, ahol egy kávészünetre vendégül látjuk 

Önöket a busz indulásáig. 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43. 

Autóbusz indulási időpontja: 19:00 

 

Kérjük, időben induljon el a találkozási helyre, számoljon az esetleges forgalmi nehézségekkel is. 

 

Nagykanizsai találkozó: 

Tesco parkoló: Nagykanizsa, Boszorkány u. 2, 8800 - 21:30 

 

Kérjük figyeljenek oda, hogy a kiutazás során legyen kéznél minden szükséges utazási dokumentum. 

 

Az Ön idegenvezetője 

Járdányi Benedek 

Az idegenvezető telefonszáma (az indulás napjától hívható szükség esetén): +36 20 959 5575 

CRUISEplus telefon elérhetőség sürgősségi esetre: +36 30 383 0629 

Kérjük alaposan olvassák át az egészségügyi és biztonsági szabályokról szóló tájékoztatót, melyet az alábbi linken lehet 

megtekinteni: https://www.cruiseplus.hu/egeszsegugyi-es-biztonsagi-intezkedesek-msc-mediterran-hajoutak 

Az MSC oldalán pedig az alábbi linken lehet tájékozódni a most érvényben lévő szabályokról: 

https://www.msccruises.com/en-gl/Travel-Requirements-Mediterranean.aspx 

https://www.cruiseplus.hu/egeszsegugyi-es-biztonsagi-intezkedesek-msc-mediterran-hajoutak
https://www.msccruises.com/en-gl/Travel-Requirements-Mediterranean.aspx


 

Elhelyezés 

Az MSC Opera fedélzetén a választott kategóriájú kabinban. 

 

Ellátás 

Teljes ellátás a hajón, korlátozott italfogyasztással: víz és kávéfogyasztás az önkiszolgáló éttermek nyitvatartási 

idejében, gyümölcslevekkel kiegészítve a reggeli alatt, kiegészítve az irodánkban előre megvásárolt italcsomagokkal. 

(Befizetésenként változó.)  

 

Program 

1. nap - Indulás Budapestről 

A csoport az esti órákban indul Budapestről Olaszország felé, ahol a genovai kikötőben már vár az MSC Opera! 

 

2. nap - Genova, Olaszország 

A délelőtti órákra megérkeznek a kikötőbe. A check-int követően a választott kabinok elfoglalása következik, majd 

indulhat a nagy kaland! Kezdje meg a csodálatos MSC Opera végtelen programkínálatának felfedezését. A délutáni 

órákban fantasztikus látványban lehet része a legfelső fedélzeten: a hajó felhúzza a vasmacskát és komótosan maga 

mögött hagyva az olasz partokat útnak indul Marseille felé... 

 

3. nap - Marseille, Franciaország: 

Fakultatív program megrendelés szerint: 

MRS14 - DELUXE VISIT TO PROVENCE: AVIGNON & AIX-EN-PROVENCE 

Időtartam: kb. 7 óra, az ebédet nem tartalmazza. 

Míg Dél-Franciaország napsütötte tengerpartjai ideális nyaralóhelynek bizonyulnak, a szárazföld belsejében fekvő 

elbűvölő városok ugyanúgy megérnek egy látogatást. A kirándulást úgy tervezték, hogy két ilyen gyöngyszemet is 

megkóstolhassanak, és egy kb. 45 perces autóútra indul Aix-en-Provence-ba, ahol meglátogatják a Szent Megváltó 

katedrálist. Az egykori római fórum helyén álló, az 5. századtól a 17. századig tartó építészeti stílusok sokaságát ötvöző 

katedrális gazdagon díszített gótikus homlokzattal és díszesen faragott ajtókkal büszkélkedhet, az épület északi részén 

pedig egy befejezetlen toronnyal. Ezután a történelmi városrészen keresztül a szép Mazarin-negyedbe sétál, amely a 17. 

század második felében a város előkelőségei számára épült lakónegyed. Ezután lehetőség nyílik a pihenésre a kb. 90 

perces autóút során Avignonig, amely után lesz egy kis idő az ebédre a város számos sörözőjének egyikében, mielőtt 

továbbutaznak a monumentális pápai palotához, amely a 14. században a kereszténység székhelye volt, és ma az 

UNESCO világörökség része. A galériákban és kápolnákban, valamint a pápai magánlakosztályban található freskókban 

és kézzel festett falikárpitokban gazdag palota még mindig tanúskodik egykori fényűzéséről. A Marseille-be és a hajóra 

való kellemes visszautazás után a túra nyugodt véget ér. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a túra hosszú ideig egyenetlen talajon, lépcsőkön való gyaloglást tartalmaz; kérjük a 

mozgáskorlátozott vendégeket, hogy a részvétel előtt mérjék fel személyes állóképességüket és képességeiket. Kérjük 

a vendégeket, hogy a vallási látogatásokhoz megfelelő öltözéket viseljenek. A túra ára nem tartalmazza az ebéd 

költségét (fakultatív). Ez a túra nem áll rendelkezésre az MSC Seaside fedélzetén tartózkodó vendégek számára. 

 

4. nap - Barcelona, Spanyolország 

Fakultatív program megrendelés szerint: 

BCN45 - GAUDI'S EXPERIENCE  

Időtartam: kb. 4 óra 

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy elmerüljön Barcelona első számú építészének, a világhírű Antoni Gaudínak lenyűgöző 

világában és munkáiban. A kikötő elhagyása után a túra a gyönyörű Passeig de Gràcia sugárúton vezet végig, hogy 

megnézze a Casa Batllót, a több ezer színes csempével borított, hivalkodó épületet. Ezután az UNESCO Világörökség 

részét képező Casa Milà következik, ahol szintén elhaladhat, majd a Park Güell következik, egy kertkomplexum, amely 

figyelemre méltó, kanyargós épületei, lenyűgöző mozaikjai és kerámiával borított padjai miatt Barcelona egyik 

legfontosabb turisztikai látványossága. A kiránduláson arra is jut idő, hogy Gaudí befejezetlen neogótikus remekművét, 

a Sagrada Famíliát is meglátogassuk belülről. A kirándulás a kikötőbe való festői visszautazással ér véget.  

Kérjük, vegye figyelembe: A kerekesszékkel közlekedő vendégek szívesen részt vesznek ezen a túrán, de tudniuk kell, 

hogy a túra hosszú gyaloglással jár, hogy fizető segítőnek kell kísérnie őket, aki segít a fel- és leszállásban, és hogy a 

kerekesszéknek összecsukhatónak/összecsukhatónak kell lennie, mivel a busz nem rendelkezik sem rámpával, sem 

lifttel. A Park Güell nem teljesen akadálymentes a kerekesszékkel közlekedők számára: a Gaudi sárkányát ábrázoló 

műemléki területnél van néhány lépcső, amely nem akadálymentes a kerekesszékkel közlekedők számára. Kérjük a 

mozgáskorlátozott vendégeket, hogy a részvétel előtt mérjék fel személyes állóképességüket és képességeiket. A 



Sagrada Família látogatása kb. 30 percig tart. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a helyszínen kb. 30 percet kell az 

ellenőrző pontok szkennereinél tölteni; a sorban állás felgyorsítása és a biztonsági ellenőrzésen való átjutás érdekében 

javasoljuk, hogy csak egy kisebb táskát vagy hátizsákot vigyen magával. Továbbá, mivel a Sagrada Famíliánál a bejárat 

a tervezett időpontokhoz van kötve, kérjük, hogy a vendégek legyenek pontosak a találkozási pontokon és a túra során 

minden megállóban. Bármilyen késés csökkentheti a helyszínen töltött időt. A Sagrada Familía környéki 

forgalomkorlátozások miatt a busz a közelben áll meg, és a vendégeknek kb. 10/15 percet kell gyalogolniuk. Kérjük a 

vendégeket, hogy a vallási látogatáshoz megfelelő öltözéket viseljenek. Javasoljuk, hogy kényelmes cipőt viseljenek. A 

belépőjegyek árát tartalmazza: Park Güell és Sagrada Família. 

 

5. nap - MSC Opera 

Ezen a napon az MSC Opera nem köt ki - induljon felfedező útra, biztosak vagyunk abban, hogy a hatalmas alapterületű 

óceánjáró még az ötödik napra is ezernyi izgalmas és még nem ismert programot tartogat! Az MSC-nél mindenkire 

gondoltak: a családdal utazók számára korosztályok szerinti tematikus szobák és termek segítik a felhőtlen 

kikapcsolódást. Ha egy kis shoppingolásra vágyna, a 6. szinten kialakított „wlak-through” baoltok kínálatában 

szemezgethet. A színházat vétek lenne kihagyni - a Teatro dello; Opera a klasszikus varieté élmények modern 

újragondolásával igazi csemege az utazók számára. Ha csobbanni támad kedve, azt is megteheti: a legfelső szinten 

kialakított medencékben a szikrázó napsütést és a kellemes tengeri panorámát egyszerre élvezheti. Ha igazi relaxálásra 

vágyna, heveredjen le a napozóágyak egyikére valamelyik medence partján, vagy bízza magát a hajó profi masszőreinek 

a kezére, akik testet-lelket felfrissítő, kényeztető masszázzsal várják. Egy biztos: unatkozni egyetlen percre sem fog! 

 

6. nap - La Goulette, Tunézia 

Fakultatív program megrendelés szerint: 

TUN14 - GRAND TOUR OF TUNIS 

Időtartam: kb. 8 óra, ebéddel együtt 

Élvezze a kirándulást Tunisz szépségének felfedezésére. A kikötőből rövid buszozással eljuthat a régi medinai 

negyedbe, amely az UNESCO világörökség része, és mintegy 700 műemlékkel büszkélkedhet, köztük történelmi 

palotákkal, mecsetekkel, mauzóleumokkal és szökőkutakkal. Itt találkozik a látványos építészeti szépség a vásárlók 

gyönyörével: a jellegzetes és hagyományos fűszerpiaccal, ahol több száz standon a helyi termékek hatalmas választékát 

kínálják. A Medina után a nagyszerű Bardo Múzeumba látogatunk el, amely egy 13. századi palota, és amely a karthágói 

mozaikok és fontosabb leletek kiemelkedő gyűjteményéről híres. A Bardo a Louvre-hoz hasonlít kiterjedt és lenyűgöző 

gyűjteményével. Tárlatvezetésen vehet részt, ahol megcsodálhatja a legjelentősebb kiállítási tárgyakat, köztük a 

gyönyörű Vergilius-szobát, amely egy látványos, 3. századi, Sousse-ból származó mozaiknak ad otthont. Idő van egy kis 

szünetre, hogy megkóstolhassanak egy finom ebédet, mielőtt továbbutaznak Karthágó régészeti lelőhelyére, a Kr. e. 6. 

századból származó városba, amely egykor egy hatalmas kereskedelmi birodalom bázisa volt. Az UNESCO kulturális 

örökség részét képező látogatás során megállunk a szent pun tophetnél, amely e korai föníciai korszakból származó, 

elhunyt csecsemőknek állított hátborzongató szabadtéri emlékmű, valamint a 2. században épült Antoninus fürdőinél, a 

Rómán kívüli legnagyobb római fürdőkomplexum romjainál. A listán utolsóként Sidi Bou Said kis halászfalu szerepel, 

amelyet andalúziai arabok alapítottak, és amely különösen a házak egységes fehér-kék színösszeállításáról ismert az 

egész városban. Lesz időd arra, hogy a falu különleges varázsát magadba szívd, mielőtt elindulsz vissza a kikötőbe. 

Megjegyzés: a múzeumlátogatás Sidi Bou Saidban fakultatív, és nem szerepel az árban; a vendégeknek be kell fizetniük 

a belépődíjat, ha meg kívánják látogatni. A tuniszi bevásárló körút idegenvezetővel történik. Felhívjuk figyelmét, hogy a 

Bardo Múzeum egyes termei zárva lehetnek a látogatás ideje alatt, így nem tudjuk garantálni a múzeum összes 

termének megtekintését. Ez a túra hosszú ideig tartó gyaloglással és álldogálással jár. A Bardo Múzeumban lépcsők 

vannak, és 12 lépcsőfok vezet az Antoninus-fürdőhöz, valamint macskakövek és egyenetlen felületek Sidi Bou Saidban 

és a medinában. Kérjük a mozgáskorlátozott vendégeket, hogy a részvétel előtt mérjék fel személyes állóképességüket 

és képességeiket. Bármilyen ételintoleranciával rendelkező vendégeknek legalább két nappal a hívás előtt közölniük kell 

ezt a parti kirándulások irodájával.  

 

7. nap - Palermo, Olaszország 

Fakultatív program megrendelés szerint: 

PMO02 - PALERMO AND MONREALE 

Időtartam: kb. 5 óra 

A kirándulás a város legfontosabb nevezetességei, mint a Quattro Canti, a Piazza Politeama és a Teatro Massimo 

mellett elhaladó autóbuszos túrával kezdődik, útban Monreale felé, amely a Monte Caputo lejtőjén található, Palermótól 

mindössze 8 km-re. Élvezze a város körüli sétát, és látogasson el a katedrálisba, ahol az Ó- és Újszövetség jeleneteit 

ábrázoló arany mozaikok gyönyörű kiállítása látható. Visszatérve az autóbuszra, élvezze a Palermóba vezető utat, hogy 

teljes egészében megtekinthesse a székesegyházat, amely a normann és az arab építészeti stílusok szokatlan 



ötvözésével épült, és amely különböző normann királyok és II Frigyes császár síremlékének ad otthont. Egy másik 

nevezetes vallási helyszín a "Casa Professa", Palermo egyik legfontosabb barokk temploma. A tipikus szicíliai 

termékekben gazdag helyi piacot is meglátogatjuk, ahol a hajóra való visszatérés előtt némi szabadidő áll 

rendelkezésünkre a vásárlásra.  

Kérjük, vegye figyelembe: a monrealei katedrális megtekintéséhez néhány lépcsőfokot kell megmásznia. Az 

idegenvezető csak a helyszíneken kívül ad magyarázatot; a vendégek egyénileg látogatják meg azokat. Ha a 

székesegyházak ünnepnapokon vagy különleges események idején zárva vannak, a látogatás külső helyszínen történik. 

Kérjük a vendégeket, hogy a vallási látogatásokhoz megfelelő öltözéket viseljenek. Ez a túra gyaloglással jár, időnként 

egyenetlen talajon; kérjük a mozgáskorlátozott vendégeket, hogy a részvétel előtt mérjék fel személyes 

állóképességüket és képességeiket. A vendégeknek a túra végén a túravezetőnek tökéletes állapotban kell visszaadniuk 

az audioguide-berendezést. Az audio guide-berendezésben keletkezett károkért vagy elvesztéséért a vendégeknek díjat 

kell fizetniük. 

 

8. nap - Nápoly, Olaszország 

Fakultatív program megrendelés szerint: 

NAP01 - POMPEII 

Időtartam: kb. 4 óra 

Régészeti túrája Pompeji felé indul, az egykor virágzó város felé, amelyet a Vezúv Kr. u. 79-ben történt katasztrofális 

kitörése során teljesen betemetett a láva, a törmelék és a hamu. Ezután majdnem 1700 évig rejtőzött és tökéletesen 

megőrződött a több tonna vulkáni hamu alatt, mielőtt a 18. század közepén véletlenül újra felfedezték, majd ezt 

követően feltárták. A megtalált számos tárgyi emlék, különösen a mindennapi élet olyan tárgyai, mint a kenyér és a 

méz, bepillantást engednek a látogatónak az ókori rómaiak életébe. Egy lenyűgöző vezetett séta során betekintést 

nyerhetünk ennek a lenyűgöző és igen nagy kiterjedésű régészeti lelőhelynek a történetébe. A hajóra való visszaúton 

megállunk egy helyi korallgyárnál is.  

Kérjük, vegye figyelembe: mivel a túra hosszú ideig egyenetlen talajon (pl. sziklák Pompeji utcáin) való gyaloglással jár, 

a túra nem alkalmas járási nehézségekkel küzdő vendégek számára. 

 

9. nap - Genova, Olaszország 

A hajó a reggeli órákban köt ki Genovában. A kabinok elhagyása után már a délelőtti órákban buszra száll a csoport és 

elindul Budapest felé. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a kellemes mediterrán barangolás az Ön számára is 

feledhetetlen élményekkel zárul! Reméljük, hogy rövidesen ugyanezen vagy egy másik programunkon ismét a 

CRUISEplus utasainak a körében üdvözölhetjük majd! 

 

Day Date Port Arrival Departure 

Sun 22/05/2022 Genoa, Italy - 18:00 

Mon 23/05/2022 Marseille (Provence) 08:00 16:00 

Tue 24/05/2022 Barcelona, Spain 08:00 18:00 

Wed 25/05/2022 In the sea - - 

Thu 26/05/2022 La Goulette, Tunisia 08:00 17:00 

Fri 27/05/2022 Palermo, Italy 08:00 18:00 

Sat 28/05/2022 Naples (Pompeii) 07:00 13:00 

Sun 29/05/2022 Genoa, Italy 09:00 - 

 

A kikötők és az időpontok előzetes értesítés nélkül változhatnak! 

A fakultatív kirándulások során fülhallgatót biztosítunk (ehhez egy átvételi elismervényt szükséges aláírni a helyszínen), 

melyen keresztül az idegenvezető által elmondott információk hallhatóak. A kirándulások az időjárás függvényében 

indulnak, megvalósulásukért és az ebből adódó programváltozásokért irodánk és a hajótársaság felelősséget nem vállal. 

 

Általános tudnivalók, hasznos információk 

 

Egészség 



A csapvíz hajón iható, de ajánljuk ásványvíz fogyasztását. Szokásos házipatikáját ne felejtse otthon. Saját egészsége 

érdekében a továbbiakról érdeklődjön az ÁNTSZ-nél: www.antsz.hu, telefon: +36 1 476 13 64 

 

Hajó 

MSC Opera 

https://www.cruiseplus.hu/msc-opera-hajoutak 

 

Be- és kiszállás 

A hajóút indulásának napján a beszállás a hajó indulása előtt 3-8 órával kezdődik - ez azonban útvonalanként változhat. 

A hajótársaságok általában a hajóindulás előtt legkésőbb 2 órával engedélyezik a beszállást. Az indulási és beszállási 

időpontok szerepelnek a hajótársaságok részvételi jegyein. Ennél későbbi érkezés esetén a hajótársaságok fenntartják a 

foglalás 100% bánatpénz felszámolásával történő törlésének a jogát. Kérjük, hogy a beszálláshoz és a kiszálláshoz 

tartsák maguknál szükséges úti okmányaikat, bankkártyájukat és/vagy készpénzt (a hajótársaság által elfogadott 

valutanemben), továbbá értéktárgyaikat, legfontosabb gyógyszereiket. Elképzelhető, hogy a hajó személyzete - 

biztonsági és adminisztratív okokból, az egyes kikötőkben történő ki- és beszállások meggyorsítása miatt - összegyűjti 

és a hajóút alatt magánál tartja az utasok útlevelét. Biztonsági intézkedésekre - személyi- és csomagellenőrzés - lehet 

számítani. 

 

COVID-19-cel kapcsolatos intézkedések: 

- Minden utasnak oltottságtól függetlenül részt kell vennie egészségügyi szűrésen, beleértve az egészségügyi kérdőív 

kitöltését, melyet a hajójeggyel együtt kapnak meg, és érintésmentes testhőmérséklet vizsgálaton. A beszállás 

folyamata új szabályok és eljárási rend szerint történik. Az érkezés a kikötőbe meghatározott időintervallumban történik, 

a szabad mozgást a szükséges távolságtartásra vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges. 

- A beszállási pontokon a megszokottnál is kiterjedtebb fertőtlenítést végeznek, melyek a fedélzeti protokollt követik. 

- Nem szállhat fel olyan utas, aki lázas (testhőmérséklet > 37,5 C/99.5 F fok), köhög, légzési nehézségei vannak, 

hidegrázásban szenved, test- és/vagy izomfájdalmak gyötrik, fejfájása van, kapar a torka, rossz közérzettől szenved, 

vagy nem érzi az ízeket és/vagy szagokat. Nem szállhat fel a hajóra az, aki ilyen tüneteket észlelt magán a beszállást 

megelőző 14 napban. Nem szállhat fel, aki feltételezhetően vagy bizonyítottan találkozott olyan emberekkel, akik covid-

19 betegségben szenvednek (beszállást megelőző 14 napban) 

 

Oltással és teszteléssel kapcsolatos tudnivalók (aktuális információk, ezek változhatnak!): 

Minden 12 éves és annál idősebb utasnak meg kell felelnie az alábbi követelmények egyikének a hajóraszálláshoz: 

• Teljes oltottsággal*, valamint a hajó indulását megelőző 48 órán belül készült negatív RT-PCR vagy antigén 

teszttel kell rendelkezni. 

• a hazaérkezéstől számított 6 hónapon belüli COVID-19 fertőzésen átesettség* alapján kiállított EU-s, QR kóddal 

ellátott igazolással, VALAMINT a hajó indulását megelőző 48 órán belül készült negatív RT-PCR vagy antigén teszttel kell 

rendelkezni. 

*Felhívjuk a gyógyultsági igazolással utazók figyelmét, hogy a Tunéziában való kiszálláshoz negatív antigén tesztet kell 

felmutatni (a teszt ingyenesen elérhető La Goulette terminálban)! 

 

A 2-11 év közötti vendégeknek a hajó indulását megelőző 48 órán belül készült negatív RT-PCR vagy antigén teszttel 

kell rendelkezniük. 2 év alatti utasok esetén nincs tesztelési vagy oltási követelmény. 

 

 *2022. február 1-től az oltási igazolás a második oltástól számított 9 hónapon belül tekinthető érvényesnek. Az oltási 

igazolásnak a hajóút teljes időtartamát le kell fednie, azaz a hazautazás napjától számított 9 hónapon (270 napon) belül 

kell lennie a második oltásnak! 

Az emlékeztető oltással rendelkezőkre nem vonatkozik a 9 hónapos megkötés. 

Elfogadott vakcinák (több, mint 14 nappal a hajóút indulását megelőzően már meg kell lennie minden dózisnak): Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax. 

amennyiben kínai, vagy orosz vakcinával rendelkeznek, az alábbiak szerint utazhatnak:  

2 kínai / orosz vakcina + 1 EMA által elfogadott fent sorolt vakcina => elfogadott, amennyiben a második keleti és az 

egy elfogadott között eltelt legalább 28, de nem több, mint 180 nap. 

 

Az otthon elvégezhető tesztek nem elfogadottak! A hajótársaság a helyi hatóságok előírásaitól függetlenül is kér tesztet. 

Az eredeti teszt eredményt, gyógyultsági vagy oltási igazolást, be kell tudni mutatni a hajó termináljában (nyomtatva, 

vagy elektronikus formában) az alábbi nyelvek egyikén: angol, olasz, német, francia, spanyol. 

 

about:blank
https://www.cruiseplus.hu/msc-opera-hajoutak


A teszt eredménynek az alábbi információkat tartalmaznia kell: 

- utazó személy adatai (igazolható a többi úti okmánnyal) 

- teszt dátuma 

- a tesztet végző intézmény megjelölése, elérhetősége 

- a teszt típusa 

- a negatív eredmény jelölése. 

 

FIGYELEM! A hajótársaság a hajó indulása előtt 48 órát ír elő, tehát a határátlépést követő, kikötőbe való utazás 

(esetleges éjszakázás) idejét is vegyék figyelembe!  

 

Költségek a hajón, fedélzeti kártya 

A hajók fedélzetén általában nincs készpénzhasználat. Beszállításkor a regisztrációs pultnál nemzetközileg elfogadott, 

dombornyomott bankkártyát vagy pénzletétet (kb. 150,- euró/fő vagy 250,- euró/kabin) kérnek és ennek fejében 

kiadnak egy ún. fedélzeti kártyát, amin az extra fogyasztások, fedélzeti vásárlások, a kötelező borravaló, a fakultatív 

kirándulások díjai kerülnek rögzítésre. 

 

Csomagszállítás 

Kérjük az indulási kikötőben a hajóra történő beszállás előtt, továbbá a hajóról történő kiszállást megelőzően 

mindenképpen ragassza fel a személyes adatait (utasnév, hajónév, kabinszám, indulási kikötő és időpont, 

otthoni cím stb. feltüntetésével) tartalmazó bőröndazonosító matricát feladandó bőröndjeire. A bőröndöket beszálláskor 

kérjük a beszállító pultnál leadni. Az értéktárgyaikat (úti okmányok, pénz, bankkártya, ékszerek, fényképezőgép, kamera, 

stb.) javasoljuk kézitáskájukban tartsák maguknál. Az azonosító matricával ellátott bőröndöket ki- és beszálláskor a 

személyzet juttatja el a kabinokhoz, illetve viszi el a kabinoktól. Javasoljuk, hogy amennyiben bőröndjeik röviddel a hajó 

indulása előtt még nincsenek a kabinjuk előtt, vagy a bőröndazonosító matricán elfelejtették kabinszámukat feltüntetni, 

haladéktalanul keressék fel a személyzet valamelyik tagját, és érdeklődjenek bőröndjeik felől. A hajótársaságok általában 

a hajóút vége előtti napon, egy a hajón megadott késő esti vagy hajnali időpontig kérik a személyes adatokat tartalmazó 

bőröndazonosító matricákat tartalmazó bőröndöket a saját kabin előtt elhelyezni. Fontos, hogy úti okmányaikat, 

értéktárgyaikat, továbbá azokat a személyes holmijaikat, ruháikat, melyekre a kiszállás reggelén/délelőttjén szükségük 

lehet, tartsák maguknál, ne tegyék a bőröndökbe. Bőröndjeiket az utolsó napi kiszálláskor a kikötőben a kijelölt helyen 

tudják átvenni. A bőrönd a hajótársaság kiszolgáló személyzete hibájából esetlegesen bekövetkező elvesztése vagy 

sérülése esetén haladéktalanul vetessenek fel jegyzőkönyvet a hajótársaság alkalmazottjával a helyszínen; a 

jegyzőkönyv legalább 1 példányát kérjék el - ezzel tudják igazolni a felmerült káresetet a biztosítótársaságuk felé. 

 

Értékmegőrzés 

A nagyobb összegű készpénzt, személyes értékeket, ékszereket, saját műszaki cikkeket javasoljuk a hajó széfjeiben (a 

kabinban, amennyiben része a kabin felszereltségének, vagy a recepción) elhelyezni. A hajótársaság és/vagy a 

CRUISEplus nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott értéktárgyakért, készpénzért. 

 

A hajó és a kabinok jellemzői 

A legtöbb tengeri személyszállító hajón több (kb. 5-15) különböző utasfedélzet található. Az utaskabinok több szinten, 

minden esetben a tenger szintje fölött helyezkednek el. Általában az éttermek és bárok is több különböző fedélzeten 

találhatók. Az ablakok a modernebb hajókon nem nyithatóak (egyes régebbi hajókon a klasszikus hajóablak - ún. 

„porthole” - esetleg igen, de annak nyitása csak a hajó kikötését követően megengedett); az erkélyes kabinok 

erkélyajtajai nyithatóak. A kabinok és a lakosztályok mérete a legtöbb hajótársaság esetében kisebb egy átlagos 

szállodai szoba vagy lakosztály méreténél. A kabinok mérete és felszereltsége hajótársaságonként, hajónként, kabin- és 

lakosztály-kategóriánként eltérő lehet. A legtöbb tengeri hajón kettő, három vagy négy fő elhelyezésére alkalmas 

kabinok vannak. A harmadik-negyedik fő elszállásolására alkalmas kabinokban a harmadik-negyedik ágy a legtöbb 

esetben falból kihajtható emeleti pótágy, melyek felnőtt utasok számára is kényelmes fekhelyül szolgálnak, balkonos 

kabinok esetében a 3-4. fő részére többnyire kihúzható kanapéágy áll az utasok rendelkezésére. A tengeri hajók 

kabinjainak részét képezi a fürdőhelyiség (általában zuhanyzóval) wc-vel. Kabintakarításkor a személyzet rendszeresen 

cseréli a törülközőket, ezek használata csak a kabinban engedélyezett. (A fittness-wellness részleg, és a medencék 

használatakor a helyszínen lehet törülközőt/fürdőlepedőt igényelni, majd a tevékenység befejeztével a helyszínen leadni. 

Ennek elmulasztása, vagy a törülközők/fürdőlepedők elvesztése költség felszámítását vonhatja maga után.) A televízió 

nem minden esetben része a kabinok felszereltségének, de a legtöbb hajótársaság kabinjaiban megtalálható. 

Amennyiben telefon is található a kabinban, az általában csak a hajón belüli telefonálásra, a személyzet vagy más kabin 

hívására alkalmas. A kabinokban található konnektorok 110/220 voltos árammal működő elektromos eszközök 

működtetésére alkalmasak. 



 

Karbantartási munkálatok 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a tengerjáró hajó folyamatosan úton van, ezért a szükséges karbantartási munkálatokat 

az utazás ideje alatt - a vendégek maximális komfortját figyelembe véve - végzik el (pl. festés, tisztítás, karbantartás, 

stb...). Ezen munkálatok elvégzési módjára és időpontjára irodánknak nincs semmiféle ráhatása, ezért ha úgy érzi az 

zavarólag hat az Ön számára, úgy kérjük jelezze azt a hajótársaság személyzete felé. 

 

Étkezés 

Az étkezések büfé vagy ültetéses rendszerűek (egyes főétkezéseknél az utasok általában a helyszínen jelezhetik, hogy 

amennyiben mindkét étkezési rendszer lehetséges, melyiket választják). A vacsorák alkalmával fontos a hajótársaság 

által előírt öltözködési szabályok betartása. A 3-4 csillagos hajók esetében hölgyeknek kosztüm vagy koktél ruha; 

férfiaknak ing, nyakkendő, zakó vagy öltöny viselete javasolt. A gálavacsora - általában a hajóút első vagy második 

napján - és a kapitányi vacsora - leginkább a hajóút utolsó napjainak egyikén - alkalmával különösen fontos a megfelelő 

viselet. A vacsorák időpontjára vonatkozóan az utasok, a szabad éttermi kapacitás függvényében kérhetik a korábbi 

(általában 18:00 és 20:00 óra között kezdődő) vagy a későbbi (általában 21:00 vagy 22:00 órai kezdéssel) vacsorára 

vonatkozó ültetést. Az étkezési időpontok hajótársaságonként, hajónként, útvonalanként változhatnak. Az első vacsora 

alkalmával az éttermi személyzet a kabinszám alapján helyükre kíséri az utasokat. Az éttermekben tilos a dohányzás. 

 

Öltözködés 

A hajóútra érdemes a kikötők időjárásához, viselkedési szabályaihoz, a parti kirándulásokhoz és fedélzeti programokhoz 

igazodó kényelmes hétköznapi és a fedélzeti etikettnek megfelelő formális ruhadarabokat is vinni. Az ültetett vacsoránál 

az út időtartama alatt kb. két alkalommal - a gála vacsorák idején - elegáns öltözék az elvárt. Több tematikus vacsora is 

előfordulhat (pl. olasz est, white party, hippi party, Gatsby party stb.), ilyenkor hozzá lehet öltözni a vacsora témájához, 

de ez nem kötelező. A hajóút során várható időjárásról minden esetben érdemes az illetékes meteorológiai szolgálatnál 

tájékozódni. Készüljön az erős napsütésre, napszemüveg, nyári sapka, napvédő krém feltétlenül legyen Önnél! 

 

 

 
ELEGÁNS 

Hölgyek: elegáns öltözék, 

koktélruha. 

Urak: szmoking vagy 

sötét öltöny és 

nyakkendő. 

 

 
INFORMÁLIS 

Hölgyek: nappali 

alkalmi ruházat. 

Urak: ing, zakó és 

hosszú szárú nadrág 

(nem farmer). 

 

 
ALKALMI 

Hölgyek: ruha, nadrág 

kosztüm vagy sportos 

öltözék. 

Urak: póló, nadrág 

vagy farmer. 

 

 
TEMATIKUS PARTY 

A napi programban lesz 

feltüntetve. 

(pl.: white party, olasz 

est) 

 

Üzletek a fedélzeten 

A hajók fedélzeti boltjaiban lehetőség van vásárlásra (ruhák, ajándéktárgyak stb...). A boltok nyitva tartása a legtöbb 

esetben egybeesik a napközbeni tengeri utazással. Egyes országok kikötőiben a helyi törvények vagy vámszabályok 

miatt a boltok nyitva tartása nem megengedett. A fedélzeti boltokban általában nincs készpénzhasználat, vásárláskor az 

utas fedélzeti kártyájára terhelik a vásárolt termék árát. 

 

Fotó- és videószolgálat 

A legtöbb hajón fotó- vagy videószolgálat működik. Számos közös eseményről, annak résztvevőiről fénykép- vagy 

videofelvételek készülnek. Ezeket a fényképeket, filmfelvételeket igény esetén a fotóboltban/fényképgalériában lehet 

megvásárolni (itt is a fedélzeti kártya használatos fizetéskor). 

 

Postaszolgáltatás 

A hajókon, általában a recepciós pultnál lehetséges képeslapok, levelek feladása. Ezeket kikötéskor postázzák. A 

tevékenység térítésköteles, a fedélzeti kártyára terhelik. 

 

Kaszinó 

A legtöbb hajó fedélzetén az esti/éjszakai órákban, 18 év feletti utasok részére kaszinó üzemel. A kaszinókban 

készpénzhasználat általában nem lehetséges, a költést a fedélzeti kártyákra terhelik. 

 

Fedélzeti tájékoztató anyagok 



Hajóutakon általában naponta friss, idegen nyelvű információs anyagot készítenek be a kabinokba. Ezek a hajóút idején 

fontos aktuális tudnivalókat (beszállási, indulási, érkezési, kiszállási időpontok, fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos 

tudnivalók, fedélzeti programok, biztonsági előírások, esetleges útvonalváltozás, stb.) tartalmazzák. A hírlevelek 

figyelmes elolvasása minden esetben javasolt. Bármilyen további kérdés esetén a hajó személyzete rendelkezésre áll. 

 

Próbariadó 

Közvetlenül a hajó indulását követően próbariadót tartanak. A próbariadó idejére vonatkozó tennivalókról a személyzet 

pontos tájékoztatást ad. Az utasoknak a próbariadó alkalmával a saját biztonságuk érdekében mindenképpen meg kell 

jelenniük a kabinjukban tárolt mentőmellényben a kijelölt gyülekezőhelyen. 

 

Dohányzás 

A fedélzeten dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad, a kabinokban és az éttermekben, közösségi helységekben 

szigorúan tilos. 

 

Fakultatív programok 

A hajóút legtöbb kikötési helyszínén általában több szervezett fakultatív kirándulásra van lehetőség. Ezek részvételi díja 

előre irodánknál vagy a hajón fizetendő. Az idegenvezetés angol vagy német nyelven zajlik, kivéve az irodánknál 

befizetett és a minimum létszámmal megvalósuló kirándulás esetén magyar nyelven. A kirándulások az időjárás 

függvényében indulnak, megvalósulásukért és az ebből adódó programváltozásokért irodánk és a hajótársaság 

felelősséget nem vállal. 

 

Orvosi ellátás a fedélzeten 

A legtöbb hajón a kijelölt orvosi rendelőben folyamatos orvosi ügyelet van (járóbeteg rendelés, idegen nyelven). A 

hajóorvos általában általános orvos; komolyabb orvosi beavatkozásokra (szakrendelés, műtéti beavatkozás stb.) nem 

jogosult, a hajóorvosi rendelő pedig erre szintén nem alkalmas. Az orvosi vizsgálat, konzultáció vagy kezelés helyszíni 

térítés ellenében történik (társaságonként eltérő, de kb. 150,- euró/fő/vizsgálat). Ilyen esetben javasolt magánál tartania 

betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási kötvényét és fedélzeti kártyáját. Az orvosi ellátás és/vagy konzultáció díjáról 

minden esetben kérjen számlát a hajóorvostól, melyet - amennyiben betegség-, baleset és poggyászbiztosítással 

rendelkezik - hazaérkezése után tud benyújtani biztosítójának. 

 

Mobiltelefon- és internet használat 

A mobiltelefonok a modernebb hajókon általában használhatók, de főként a nyílt tengeren a telefonkapcsolat sokszor 

csak a hajók saját műholdas telekommunikációs rendszerén keresztül lehetséges, aminek a költsége meglepően 

magasra is szökhet. A legtöbb hajón költségtérítés fejében internethasználatra is van lehetőség (az erre kijelölt 

helyeken, a hajó saját személyi számítógépein). 

 

Időjárás előrejelzés 

https://www.yahoo.com/news/weather/italy/liguria/genoa-716085/ 

 

Panaszkezelés 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a helyszínen a szálloda 

vagy a hajó recepcióján jegyzőkönyvet vesznek fel és azt mindkét fél részéről aláírják. 

 

Jó utazást, kellemes kikapcsolódást kívánunk! 

 

CRUISEplus 

https://www.yahoo.com/news/weather/italy/liguria/genoa-716085/

