COSTA FORTUNA - FISA TEHNICA

DESCRIEREA NAVEI:

Spectaculoasa in fiecare detaliu, Costa Fortuna este succesoarea luxoaselor nave
italienesti de linie din trecut. O nava extrem de confortabila si eleganta, ce uimeste,
incanta si distreaza. Holul de intrare, impodobit cu 26 de modele ale celor mai frumoase
nave din flota Costa, este in mod particular originala si fermecatoare.

DATE GENERALE:
Capacitate pasageri: 3.250 de pasageri
Tonaj: 105.000 tone
Lansata in anul: 2003
Echipaj: 1068
Lungime: 272 metri
Latime: 36 metri
Viteza maxima: 22 noduri

DELICIOSA OFERTA CULINARA
Restaurantele Costa Michelangelo & Raffaello
Acestea sunt restaurantele principale ale navei si fiecare dintre ele se intinde pe doua nivele. In
serile de gala si cele tematice aici chelnerii dumneavoastra se transforma in adevarati artisti,
demonstrandu-va talentele lor polivalente prin numere de dans perfect coregrafiate urmate de
invitatia de a va alatura lor intr-un trenulet care inconjoara intreg restaurantul aducand numai
voie buna. Produsele culinare de la Restaurantele Costa Smeralda si Portofino sunt incluse in
tariful croazierei.
Restaurantul Bufet Cristoforo Colombo
Pozitionat perfect intre piscinele navei, acest restaurant bufet este locul ideal in care va puteti
stavili foamea dupa o tura de inot sau o zi intensiva de vizite in port. Preparatele culinare sunt
variate si delicioase. Cautati si coltul etnic care va prezinta produse culinare din zona pe care
tocmai ati vizitat-o! Seara, daca nu sunteti in dispozitia de a va schimba in ceva mai elegant
pentru cina in restaurantul formal, aici puteti gasi preparate satioase si gustoase ce pot inlocui
fara probleme cina traditionala. Produsele culinare de la Restaurantul Bufet sunt incluse in tariful
croazierei.
Restaurant Club
Restaurantul Club va aduce mai aproape de o experienta culinara perfecta semnatura faimosul
executive chef al flotei Costa, Ettore Bocchia premiat cu o stea Michelin. Ettore Bocchia concepe
impreuna cu echipa sa fiecare preparat de pe meniul din restaurantul Costa Club, acesta fiind si
unul dintre bucatarii faimosi pentru perfectionarea bucatariei moleculare pe care a introdus-o si
la bordul navelor Costa. Principiile bucatariei moleculare se bazeaza pe introducerea notiunilor
stiintifice in arta culinara cum ar fi inghetata care vine sub forma lichida intr-un recipient din
inox peste care chelnerul toarna nitrogen de invaluie recipientul intr-o ceata densa si alba. Veti
fii impresionati! In Restaurantul Club puteti lua cina contra unei taxe de aprox. € 25 de
persoana.

DIVERTISMENT
Teatrul Rex
Teatrul este probabil atractia principala a fiecarei seri la bord. Cu cate doua reprezentatii perfect
sincronizate pentru ca toti oaspetii, indiferent de ora la care iau cina (prima sau a doua serie) sa
poata sa-si inceapa sau incheie seara cu un show de acrobatie, jonglerie, magie, numere
muzicale sau de dans. Productiile scenice sunt spectaculoase iar teatrul poate fara nicio retinere
sa rivalizeze cu unele dintre cele mai moderne sali de spectacol. Cu toate ca spectacolele
ultramoderne de sunet si lumina ar putea ar putea fi considerate atractia absoluta a serilor de
croaziera, pasagerii Costa sunt de cele mai multe ori unanim de acord ca seara dedicata
personalului in care s-ar putea sa aplaudati solo-ul cameristului dumneavoastra sau talenul de

jongler al chelnerului de la barul preferat in cadrul unui program care le permite acestora sa-si
etaleze talentele artistice in fata pasagerilor pe care ii servesc reprezinta cel mai fumos moment
de divertisment al croazierei.
Cazinoul Neptunia
Aici se fac si se pierd mici averi. Cu dotarile unui cazino respectabil de dimensiuni mai mici, in
fiecare seara mesele de blackjack sau ruleta se umplu cu pasionati ai jocurilor de noroc.
Masinile cu fise reprezinta si ele o mare atractie mai cu seama pentru aceia care, motivati de
aerul de relaxare al croazierei, se hotarasc sa se amuze incercandu-si norocul la “manerul” care
cu putina sansa ar putea sa le umple paharelul de fise.
Grand Bar Conte di Savoia
Aici isi au baza membrii echipei de divertisment in fiecare seara. Daca doriti sa fiti amuzati si sa
lasati animatorilor “misiunea” grea de a va convinge partenerul sau partenera sa vi se alature
pe ringul de dans, atunci ati ajuns la locul potrivit. Trupa de muzicanti va va oferi acordurile live
pentru lectii de dans, concursuri si alte activitati interesante. Aici se incoroneaza si Miss
Croaziera si tot aici veti gasi si cei mai buni dansatori ai navei si veti fi surprinsi sa constatati ca
ei nu fac parte din echipa de divertisment ci chiar din randul dumneavoastra, a pasagerilor!
Lume Virtuala
Aceasta este probabil zona favorita a navei pentru toti adolescentii. De la air hockey la console
de jocuri si simulatoare, va veti mai intalni cu ei cel mai probabil doar atunci cand se vor
intoarce pentru bani de mai multe fise. Este probabil o distractie destul de costisitoare pe care
le-o oferiti, fiindca un joc niciodata nu este de ajuns, dar vor avea sansa sa se imprieteneasca
cu alti copii si sa asezoneze jocurile video cu conversatiile sau poate o plimbare pe punte.
Lumea Virtuala are un aer de sala de jocuri din Tokio si cu siguranta copii dumneavoastra
adolescenti nu va vor spune prea des cat de plictisitoare este croaziera si cat de mult s-ar
bucura sa fie acasa cu prietenii lor. Cel mai probabil la sfarsitul croazierei vor fi tristi ca se
despart de noii prieteni pe care si i-au facut la bord.
Galeriile cu Magazine
Va place sa faceti cumparaturi duty free in aeroporturi? Atunci de ce sa nu aveti parte de
aceleasi facilitati si la bordul unei nave de croaziera? De la produse cu logo-ul Costa, la dulciuri,
tigari sau alcool si pana la parfumuri, produse cosmetice si bijuterii aici veti gasi putin din toate.
Nu cumparati insa in primele doua zile ale croazierei, fiindca spre mijlocul ei si in ultima seara
mai ales vor avea loc evenimente promotionale ce va vor aduce super economii! Stim ca
vitrinele sclipitoare va vor lua ochii si cat de bine s-ar potrivi o poseta noua tinutei din urmatorul
port sau un aparat foto mai performant a carui achizitie ati tot amanat-o, insa daca veti avea
putina rabdare multe dintre produsele pe care ati pus ochii vor beneficia de reduceri
substantiale. Promotiile de la magazine apar in programul zilnic al navei, Today Programme, asa
ca fiti cu ochii pe ele!

Piscina cu Acoperis Retractabil
Daca va gandeati ca nu este posibil sa faceti o baie in piscina navei aflata pe una dintre puntile
superioare prin luna noiembrie sau chiar februarie, atunci probabil inca nu ati navigat cu una
dintre navele mari Costa. Aici veti beneficia de una sau chiar doua piscine care, atunci cand
temperaturile scad sau vanturile adie cu un aer mai rece, devin impermeabile si ferite de frig cu
ajutorul cupolei din sticla care se inchide deasupra lor. Temperatura din zona piscinelor este
controlata iar daca nu sunteti prea friguros (aici ne gandim la persoane care ingheata langa
piscina chiar si in luna iunie daca bate putin vantul), veti putea fara probleme sa faceti baie
chiar si intr-una dintre lunile reci. Piscina principala are si un ecran gigant pentru proiectii si o
zona de entertainment unde in fiecare zi echipa de animatie va ofera cursuri de aerobic, dans
sau concursuri distractive.

BARURI SI CLUBURI
Discoteca Vulcania
Atunci cand barurile se golesc si parca v-a mai ramas energie care ar putea continua pana la
primele raze ale soarelui, care trebuie neaparat observate de pe puntea exterioara, atunci exista
un loc pe nava de croaziera unde cu siguranta petrecerea continua pana cand soarele mare si
rosu se ridica deasupra liniei orizontului. Sub laserele discotecii si in acordurile ritmurilor mixate
de DJ-ul navei toti cei dornici de petrecere pot celebra noaptea pana dimineata. Muzica va
satisface toate gusturile si va veti intoarce cu noi prieteni cu care veti putea celebra si serile ce
urmeaza.
Piano Bar Conte Rosso
Pentru seri linistite si romantice va puteti indrepta spre Piano Bar, o zona intima si eleganta a
carei ambianta minunata este creata de acordurile pianului care cu melodia sa plina de armonie
va va induce o stare de bine si relaxare. Aveti o anumita partitura preferata? Doriti sa provocati
pianistul sa interpreteze acustic o piesa moderna? Incercati sa-l abordati. De cele mai multe ori
va fi incantat sa va faca placerea de a interpreta melodiile dumneavoastra preferate.
Bar Classico Roma
In acest Cocktail Bar puteti savura cele mai delicioase, ei bine … cocktailuri, desigur care vor fi
insotite de muzica live si o atmosfera extrem de placuta. Fie ca va plac mixurile clasice gen
Martini sau Long Island Ice Tea sau cele mai exotice cum ar fi Daiquiri sau Singapore Sling,
barmanii Costa se vor asigura ca va prepara cele mai delicioase cocktailuri de pe mare. Unii
dintre ei se vor oferi chiar sa va ofere spre degustare propriile lor creatii, unele dintre ele fiind
cu adevarat delicioase, cel putin dupa spusele clientilor nostri care le-au incercat!

Atriul Costa
Atriul fiecarei nave Costa este un spectacol in sine prin tavanul panoramic care nu se incheie
decat de-abia cu nava in sine, adica cu o cupola din sticla care va ofera o imagine directa
asupra cerului. Lifturile din sticla care imprejmuiesc pianul din mijlocul sau ii dau un aer si mai
fascinant iar cu ajutorul barului din atriu acesta se transforma intr-unul dintre principalele
puncte de atractie ale navei. In atriu se afla atat Receptia cat si Biroul pentru Excursii, care sunt
mereu “bine” frecventate mai ales de turistii aflati la prima croaziera. Cei mai experimentati
turisti Costa de ceva timp se bazeaza in principal pe totemurile interactive aflate in zona atriului,
dar si pe alte punti de pe care isi pot rezerva excursii, tratamente spa sau isi pot face chiar
programare pentru restaurantele de specialitate.

