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Modern Luxury 

1

Popłyń w rejs z Celebrity Cruises®  
i zmień sposób patrzenia na świat.
Robimy znacznie więcej, niż tylko pokazujemy Ci świat. Dajemy Ci możliwość 
doświadczyć każdego miasta i wybrzeża, każdego dzieła stworzonego ludzką ręką i 
siłami natury w sposób, w jaki doświadcza go miejscowa ludność. Ponieważ każda 
linia żeglugowa potrafi sprawić, byś poczuł się jak turysta, ale nie każda sprawi, 
że poczujesz się częścią miejsc, które odwiedzasz. Podczas rejsu doświadczysz 
wielokrotnie nagradzanego stylu Modern Luxury z przepięknie zaprojektowanymi 
przestrzeniami i kabinami, inspirowaną smakami świata kuchnią, bogatą rozrywką i 
wyjątkowymi wycieczkami lądowymi dopasowanymi do potrzeb naszych gości (od 
świtu do zmierzchu), połączoną z intuicyjną, nie mającą sobie równych obsługą. 
Odczujesz, że każdy aspekt związany z rejsem statkami Celebrity ma dla nas 
znaczenie. To sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy i odróżnia Celebrity Cruises® od 
innych linii żeglugowych.

Kiedy Twój rejs dobiegnie końca, nie będziesz pamiętał jedynie wybranych jego 
momentów, będziesz pamiętał dosłownie wszystko.

To właśnie Modern Luxury.℠
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1. Luksusowy zabieg spa  2. Kolacja w restauracji Murano  3. The Lawn Club  4. Zwiedzanie Grecji
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odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży
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7 ZACHWYCAJĄCYCH KONTYNENTÓW
10 ZAPIERAJĄCYCH DECH W PIERSIACH STATKÓW
i nieskończone możliwości.
Jest tyle do zobaczenia w sezonie 2016/17. Wraz z naszymi 10 wielokrotnie nagradzanymi statkami 
sprawimy, że zobaczysz to wszystko. Odwiedzimy 286 destynacji w 80 krajach na wszystkich  
7 kontynentach, włączając w to nowe porty w Danii, na Islandii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Pozostaniemy dłużej w 207 tętniących życiem miastach, włączając w to niesamowite dwudniowe pobyty. 
Stworzyliśmy nowe pakiety świąteczne Celebrity Explorations, dające Ci to, co najlepsze na wodzie  
i na lądzie oraz uzupełniliśmy je o wyjątkowe świąteczne pobyty w portach City Stay, powalające Ci  
na 3 dniowe zwiedzanie miast portowych jeszcze przed rozpoczęciem rejsu. Do tego dajemy Ci 
najnowsze rejsy Signature Event, dzięki którym staniesz się częścią takich kultowych wydarzeń jak 
Karnawał w Rio, Festiwal Filmowy w Cannes czy turniej tenisowy British Open. Popłyń w rejs z Celebrity 
Cruises – i bądź bliżej świata.
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Poza wybrzeżem

Nie licz jedynie dni, licz wspomnienia.
Jako dodatek do 286 ekscytujących destynacji  na całym świecie, Celebrity Cruises® 
oferuje ponad 1600 wyjątkowych i spersonalizowanych wycieczek lądowych, które 
sprawią, że każde z odwiedzanych miejsc nabierze bardziej intensywnych barw. Nasze 
wycieczki podzielone zostały na 4 kategorie dostosowane do zainteresowań naszych 
gości: Unikalne Celebrity, Kultura i Miejsca, Styl życia i Zdrowie, oraz Rodzina. 
 Spędź czarujący wieczór w St. Petersburgu w Muzeum Fabergé przy dźwiękach muzyki 
i lampce szampana, poleć balonem i podziwiaj uroki przepięknej Toskanii albo dołącz  
do wyprawy na słoniach w odległej Tajlandii. Dodaj do tego Celebrity Exclusives – 
kameralne i wyjątkowe doświadczenia przygotowane przez najlepszych lokalnych 
ekspertów, dzięki którym zobaczysz, poczujesz i usłyszysz znacznie więcej, niż inni. 
A jeśli poszukujesz wakacji wychodzących poza tradycyjny rejs statkiem Celebrity 
Cruises, z dumą prezentujemy nasz Celebrity Vacation Package, w którym łączymy 
rejs z niezwykłą przygodą na lądzie, która obejmuje pobyty w hotelach i pensjonatach 
dbających o perfekcję w równym stopniu, co my. Właściwie nie ma żadnych ograniczeń 
co do tego, co możesz robić.
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Pamiętaj, że liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Aby więc uniknąć rozczarowania i zapewnić sobie miejsce na wybranej wycieczce, zarezerwuj ją jeszcze przed rozpoczęciem rejsu.
W celu uzyskania pełnej listy wycieczek, pozwalających dokonać odpowiedniego wyboru filmów, i rezerwacji wycieczek online odwiedź naszą stronę celebritycruises.com/excursions.
*Wycieczki oferujące doloty, przejazdy kolejowe, wyjątkowe wydarzenia, całonocne pobyty, Private Journeys℠ i Celebrity Exclusives℠ muszą być odwołane najpóźniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem podróży, inaczej będą pobierane koszty manipulacyjne za rezygnację. Mogą zostać zastosowane inne ograniczenia.
**W wyjątkowych sytuacjach, kiedy opóźnienie powrotu z wycieczki jest bardzo znaczące dla dalszej podróży, goście zostaną dowiezieni do kolejnego portu w którym zatrzymuje się 
statek, na koszt organizatora wycieczki.

4 powody, dla których warto zamówić wycieczki lądowe z celebrity cruises:
Gwarancja pierwszeństwa przy schodzeniu ze statku. 
Goście, którzy biorą udział w naszych wycieczkach lądowych cieszą się pierwszeństwem 
zejścia ze statku.

niekłopotliwe warunki anulacji*  
Wycieczki mogą być modyfikowane lub odwoływane do 24 godzin przed ich 
rozpoczęciem bez potrącania jakichkolwiek kosztów.

Gwarancja powrotu na statek** 
Jeśli powrót z wycieczki lądowej będzie opóźniony, statek poczeka w porcie na gości.

Gruntowna i kompetentna znajomość miejsc  
Odkrywaj wyjątkowe miejsca z naszymi doświadczonymi i światłymi przewodnikami. 
Nasze wycieczki zostały zorganizowane przez naszych zaufanych partnerów, którzy 
stale utrzymują najwyższe standardy bezpieczeństwa w swojej branży.

wycieczki LĄdowe
n a d z w y c z a j n e  d o Ś w i a d c z e n i a
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1. Machu Picchu, Peru  2. Wyprawa na słoniach w Tajlandii  3. Rejs po rzece w Budapeszcie, Węgry  4. Lot nad Toskanią - Celebrity Exclusive
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PAKIETY WAKACYJNE (VACATION PACKAGES).
wszystkie składniki „niezapomnianych” wakacji wliczone.
nowoŚĆ - celebrity city Stay Vacations. Rozpocznij wcześniej, zobacz więcej. To idealny początek 
niezapomnianego rejsu. Niesamowite 3 dniowe pobyty przed rejsem w porcie wypłynięcia zapewniają 
zakwaterowanie w 4* hotelu oraz codzienne wycieczki z doświadczonym przewodnikiem. Będziemy  
o Ciebie dbać zarówno na lądzie jak i na morzu z najwyższej jakości obsługą Celebrity, pakietem napojów 
Classic Beverage na pokładzie oraz wliczając transfer do portu w dniu wypłynięcia statku.

celebrity explorations. To nasz finalny pakiet „zero zmartwień, więcej doświadczeń”, który pozwoli  
Ci całkowicie oddać się przyjemności zwiedzania. To połączenie tego co najlepsze na lądzie i na morzu, 
zawierające wszystkie wycieczki lądowe i rzeczne, luksusowe zakwaterowanie oraz spersonalizowaną 
opiekę Konsjerża Turystycznego.



*Dostępna na wybranych statkach.
**Kolacja w restauracji Blu jest bezpłatna jedynie dla gości zakwaterowanych w kabinach AquaClass. Dla gości zakwaterowanych  
w innych rodzajach apartamentów, restauracja Blu jest dostępna w miarę wolnych miejsc i za symboliczną opłatą 5$ od osoby.
***Dostępne jedynie dla wybranych apartamentów.

Luksusowe zakwaterowanie 

czas się poczuć komfortowo.
Luksusowe kabiny
Pokoje na statkach Celebrity rozpieszczą Cię szczegółami, od pięknej pościeli, która utuli Cię do 
snu po całodobową obsługę, która postara się spełnić każde Twoje życzenie.

kabiny z balkonem
Stworzone dla światłych podróżników, oferują przestronne balkony a wraz z nimi komfort 
i wygodę wpisane w styl Modern Luxury.

Kabiny Aqua Class®
Inspirowane luksusowym spa, gdzie spokój spotyka się z luksusem. Położone w bliskiej 
odległości od naszego Canyon Ranch SpaClub® oferują nieograniczony dostęp do wielu  
usług SpaClub*

Kabiny Concierge Class
Klasa Concierge daje jeszcze więcej przywilejów i udogodnień. Ciesz się pierwszeństwem 
wejścia na pokład, ekspresowym dostarczeniem bagażu do kabiny, obsługą Konsjerża, 
specjalnym menu do pokoju, uprzywilejowanymi miejscami podczas kolacji oraz specjalnym 
lounge asygnowanym dla klasy Concierge. Małe szczegóły, które robią ogromną różnicę.

apartamenty
Wyniesiony na sam szczyt rodzaj zakwaterowania na statkach Celebrity. Ciesz się luksusem na 
wyłączność, całodobową opieką kamerdynera, kolacją w wydzielonej restauracji**, prywatnym 
salonem lounge *** i bogatą listą pozostałych przywilejów.
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Witaj.
Podczas gdy Ty jesteś zajęty odkrywaniem wszystkiego, co ma do zaoferowania Tobie 
świat, chcemy zapewnić Ci miejsce, które pozwoli Ci złapać oddech – Twoją kabinę. 
W każdym pokoju, od kabin z oknem po kabiny z balkonem i wyższym standardzie, jak 
apartamenty Suite Class, przekonasz się, że bez względu na wielkość, rozmieszczenie 
czy wygląd, dołożyliśmy wszelkich starań, byś poczuł się u nas jak w domu. Spokojne, 
wygodne i elegancko wykończone, wszystkie nasze pokoje dają Ci poczucie 
prywatności i pomogą Ci się odprężyć i zrelaksować. 
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1. Przestronny salon w apartamencie Celebrity Suite  2. Wygodne i przestronne miejsca  3. Restauracja Blu

ODPRĘŻENIE, ODŁMODZENIE, SCALENIE.
inspirowane luksusowym Spa 
aquaclass Uważamy, że zasługujesz na znacznie więcej niż tylko niesamowity pokój. Dlatego 
zainspirowani Spa stworzyliśmy nową kategorię kabin, AquaClass i rozlokowaliśmy je w niewielkiej 
odległości od naszego fantastycznego Canyon Ranch SpaClub®. Otrzymasz nieograniczony 
dostęp do Ogrodu Perskiego oraz do Pokoju Relaksacyjnego (Relaksation Room*), rozszerzone 
menu śniadaniowe do kabiny, panel prysznicowy Hansgrohe®, dyfuzor do aromaterapii oraz 
spersonalizowane usługi Konsjerża. Jako gość klasy AquaClass otrzymasz uprzywilejowane miejsca w 
restauracji Blu podczas śniadań i kolacji. Dyskretnie eleganckie a zarówno odkrywcze i nowoczesne, 
dania kuchni Blu są prostym i kreatywnym  sposobem na przygotowanie popularnych potraw bez 
zbędnych ozdobników czy pretensjonalności. Świeże, zdecydowane smaki i innowacyjna kuchnia – my 
to nazywamy „czystą kuchnią”.

2
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*Usługi i udogodnienia mogą być różne w różnych kategoriach apartamentów.
Udogodnienia Suite Class nie są dostępne na statku Celebrity Xpedition®.  Więcej informacji na stronie 66 lub na celebritycruises.pl

Celebrity Suite class 

1

Nie bądź jedynie gościem. Poczuj się jak w domu.
Podczas rejsu statkiem Celebrity, Twój pokój powinien jak najbardziej przypominać 
Twój dom: ciepły i przytulny, wygodny i zadbany. Nic nie daje takiej wygody i nie 
okazuje tak ciepłego przyjęcia jak nasza nowa Celebrity Suite Class. Posiadamy sześć 
różnych typów apartamentów, każdy wyjątkowo zaprojektowany, o odmiennym 
wystroju wnętrza i stylu. Korzyści* wypływające z wyboru Celebrity Suite Class to 
między innymi prywatna, ekskluzywna restauracja tylko dla gości apartamentów – 
Luminea, prywatny salonik Michael’s Club lounge z usługami Konsjerża, pełna obsługa 
(śniadanie, lunch, obiad)  w apartamencie i Twój osobisty kamerdyner, gotowy spełnić 
każde z Twoich zachcianek.

Aby Twoje wakacje były jeszcze bardziej wyjątkowe, dla gości pozostających 
w apartamentach Royal Suite, Penthouse Suite i Reflection Suite stworzyliśmy program 
korzyści  ‘all-in’, który daje nielimitowany dostęp do internetu, codzienne uzupełnianie 
minibarku w napoje orzeźwiające i piwa, jak również pakiet napojów alkoholowych 
Premium, dzięki któremu możesz się cieszyć ulubionymi winami i mocniejszymi 
alkoholami podczas całego rejsu.



9

1. Michael’s Club—prywatny salonik  2. Luksusowy Penthouse Suite z fortepianem  3. Luminae—prywatne restauracja zarezerwowana jedynie dla gości apartamentów

ŚWIAT LUKSUSOWYCH UDOGODNIEŃ.
ekskluzywne posiłki. Jako gość Suite Class będziesz mógł się cieszyć luksusem uprzywilejowanego dostępu do restauracji Lumiae. Serwowane 
w niej śniadania, obiady i kolacje to kulinarne doświadczenie nowoczesnej kuchni i nadzwyczajnej obsługi. Pod czujnym okiem szefa kuchni, 
wyróżnionego nagrodą Jamesa Bearda – powstają wyjątkowe menu, podkreślające regionalność i sezonowość miejsc, które odwiedzasz. Każdy 
posiłek to wyjątkowa kompozycja wystawnych potraw niedostępnych nigdzie więcej na pokładzie statku, ponadto serwowanych i niepowtarzalnych 
podczas rejsu, zatem każdy dzień przynosi Ci wyjątkowe doświadczenia smakowe.

Prywatny salonik. Goście apartamentów Celebrity, Signature, Royal, Penthouse i Reflection mogą się cieszyć prywatnym salonikiem Michael’s Club, 
z dedykowaną usługą Konsjerża oraz niepowtarzalnymi posiłkami i napojami przygotowywanymi przez szefa kuchni wyróżnionego nagrodą Jamesa 
Bearda. Twój osobisty Konsjerż Michael’s Club z radością pomoże Ci w dokonaniu rezerwacji w restauracjach, zamówieniu wycieczek lądowych, 
samochodów na lądzie i wielu innych usług.

korzyści premium ‘all-in’. Goście apartamentów Royal, Penthouse i Reflection otrzymują także pakiet napojów Premium, nieograniczony dostęp  
do restauracji tematycznych, nielimitowany dostęp do internetu oraz codzienne uzupełnianie minibarku w napoje orzeźwiające, wodę i piwa.
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Światowej klasy kuchnia 

1

Pakiety napojów i Speciality Dining są dostępne na każdym statku oferując wygodę i jakość. Więcej informacji na stronie celebritycruises.com

Mamy restaurację specjalnie dla Ciebie. 

A właściwie 12 restauracji.
Tak jak miejsca na trasie Twojego rejsu zmieniają się codziennie, tak samo Twoje 
zachcianki kulinarne ulegają zmianom z dnia na dzień a nawet z posiłku na posiłek. 
Dlatego właśnie na pokładach statków Celebrity masz wybór spomiędzy 12 
wyśmienitych restauracji, a w nich menu inspirowane miejscami, które odwiedzasz, 
byś mógł zaspokoić każdą ze swoich zachcianek. Od dań kontynentalnych po 
kuchnię włoską, od sushi po kuchnię francuską i wiele więcej, tak by posiłki na 
statkach Celebrity były na światowym poziomie. Dodaj do tego specjalny program 
dopasowujący wino do jedzenia, gdzie wykwalifikowani sommelierzy dobiorą 
odpowiedni rodzaj trunku do posiłku. Od wyśmienitych win i wyjątkowych koktajli, 
po szeroki wachlarz piw, by każdy posiłek na statku pozostawił po sobie niezatarte 
wspomnienie. Zatem, jeśli jeszcze nie byłeś smakoszem rozpoczynając rejs, 
z pewnością nim będziesz opuszczając statek.
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1. Wyjątkowa obsługa  2. Kolacja w restauracji Tuscan Grille  3. Pieczona polędwiczka

WYBORY. ROZKOSZNE WYBORY.
restauracje tematyczne. Nasze pokładowe restauracje tematyczne są tak kompleksowe, ekscytujące i różnorodne jak lokalne restauracje miejsc, 
które odwiedzamy. Zabierz zatem swoje kubki smakowe na przygodę. Podróżuj na Daleki Wschód do Silk Harvest. Rozkoszuj się smakami Włoch 
w Tuscan Grille. Poznaj współczesny szyk Qsine®, wyrafinowanie Murano, swobodę w Bistro on Five i Café al Bacio & Gelateria, albo udaj się na 
świeże powietrze do The Lawn Club Grill na soczystego steka. Cóż za smakowity sposób na zwiedzanie świata.

celebrity Select diningSM Daje Ci możliwość bardziej elastycznego wyboru tego kiedy i z kim chcesz spożywać posiłek. Nadal korzystasz 
z restauracji głównej i wybierasz dania z menu przygotowanego na dany wieczór. Więcej możliwości przynoszących przyjemność z posiłku 
z zachowaniem najwyższych standardów obsługi Celebrity.

napój według uznania. Będziesz miał wiele okazji do wzniesienia toastu podczas rejsu. Dlatego oferujemy niewiarygodnie szeroki wachlarz 
wyborowych piw, mocnych alkoholi z najwyższej półki i koktajli premium na pokładzie. Serwujemy również wino na kieliszki, a także nagradzane 
wina specjalne i listę rzadkich win, byś mógł pomału sączyć wyśmienite roczniki przez cały czas trwania rejsu. Stworzyliśmy nawet kolacje 
dopasowujące wina do posiłków i specjalne wydarzenia związane z winem. Poprzez tradycyjnie przygotowane koktajle po zabawy z chłodzonymi 
ciekłym azotem drinkami w Molecular Bar, zaspokoimy Twoje pragnienie na wszelkie możliwe sposoby. 
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Intuicyjna obsługa

1 2

Zasługujesz na to, by być traktowany  
w wyjątkowy sposób. A my doskonale wiemy jak.
Jeśli wybierasz rejs statkiem Celebrity, nie dokonujesz wyboru statku, dokonujesz 
wyboru obsługi. Przez 25 lat to właśnie stanowi naszą kartę przetargową – dzięki niej 
nasi goście co rok do nas wracają, oczekując tego co najlepsze. Charakteryzujemy 
naszą obsługę jako intuicyjną. Oznacza to, że witamy Cię na pokładzie wilgotnym 
ręcznikiem, gdy wracasz po upalnym dniu z wycieczki, zanim sam zdążysz o niego 
poprosić. To oznacza, że jeden z naszych sommelierów przygotuje wyjątkową butelkę 
wina do Twojej rocznicowej kolacji. Ponadto dajemy Ci wybór pakietów napojów, byś 
mógł korzystać z doskonałego wyboru trunków gdzie chcesz i kiedy tylko masz na to 
ochotę.

Luksus podniesiony do rangi sztuki.
Pakiety napojów.
Jeśli jesteś koneserem życia, musisz być również koneserem znakomitych trunków.  
Nasz wachlarz pakietów napojów dopasowuje się do Twoich potrzeb. Stworzyliśmy wygodne 
i przystępne cenowo pakiety, dzięki którym zawsze będziesz mógł wznieść toast ulubionym 
drinkiem. Wybierz pomiędzy pakietem Premium lub Classic, pakietem Win, napojów 
orzeźwiających bezalkoholowych lub wody butelkowanej.

certyfikowani znawcy win.
Możemy się poszczycić jednym z największych na świecie zespołów wykwalifikowanych 
sommelierów. Warto skorzystać z ich ogromnej wiedzy i spróbować czegoś nowego lub z ich 
pomocą dobrać idealne wino do posiłku. 

znakomita obsługa
Jeśli na dwóch gości przypada średnio jedna osoba z personelu, nie powinieneś się dziwić, jeśli 
spełnimy każdą Twoją potrzebę, zanim o niej pomyślisz. Obsługa pokojowa, zawsze będąca 
w pogotowiu, czeka z uśmiechem na twarzy i pomocną dłonią. Od ścielenia i rozścielania łóżka do 
dbałości o uzupełnianie mini barku każdego dnia, przekonasz się że obsługa na statkach Celebrity 
zrobi wszystko, by był to rejs Twoich marzeń.
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1. Sommelier w Cellar Master  2. Pakiet napojów Premium  3. Znakomita obsługa  4. Konsjerż turystyczny na pokładzie

KONSJERŻ TURYSTYCZNY.
Twój prywatny doradca w zakresie wycieczek – do usług.
Kiedy będziesz gotowy wybrać się na jedną z naszych wycieczek lądowych, 
nasz pokładowy doradca turystyczny dopilnuje, by wszystko przebiegło idealnie. 
Posiada on wyjątkową wiedzę na temat odwiedzanych portów i dba o „uszycie 
na miarę” Twojej wycieczki. Skorzystaj z wszelkich wskazówek i rekomendacji, 
by w pełni cieszyć się czasem spędzonym na lądzie. Czy będzie to Celebrity 
Exclusive℠ czy Private Journey℠ nasz Konsjerż Turystyczny (Destination 
Concierge) zamieni zwykłe zwiedzanie w wyprawę życia. Więcej informacji na 
stronie celebritycruises.com/exclusives.

3
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* Do nabycia za dodatkową opłatą.
** Dostępne jedynie na wybranych statkach.

Canyon Ranch® na celebrity

1

Popracuj nad ciałem. Popraw samopoczucie.
Czasami najbardziej satysfakcjonującą częścią wakacji jest bardziej intensywny trening fizyczny. 
Oferujemy najróżniejsze zajęcia fitness jak np. Pilates, które poprawia siłę, równowagę i postawę. Nie 
ma znaczenia czy jesteś doświadczonym joginem czy dopiero zaczynasz się uczyć, podczas naszych 
wieczornych zajęć z jogi na świeżym powietrzu z pewnością oczyścisz umysł i natchniesz swoje myśli, 
ciało i ducha pozytywną energią.

Żyj pełnią życia.
Canyon Ranch, ikona wśród spa na lądzie, dołączyło do naszej floty, by naszym gościom zapewnić 
najwyższy standard odnowy biologicznej, podczas rejsu. Na naszych statkach oferujemy najszerszą 
i najbardziej kompleksową usługę Canyon Ranch SpaClub. Zatem kiedy już odprężysz ciało i ożywisz 
umysł, rozważ trening mięśni podczas zakupów w naszym sklepie z szerokim asortymentem 
produktów Canyon Ranch spa, jak ubrania, kosmetyki i odżywki.

2

Stawiamy Cię na pierwszym miejscu.  
Ty też powinieneś.
W rejsie na statku Celebrity chodzi głównie o zwiedzanie świata. Ale także o to, 
byś poczuł się najważniejszy. A nie ma na to lepszego sposobu niż poddanie się 
serii relaksujących zabiegów spa. Canyon Ranch SpaClub® na Celebrity Cruises® 
to ustronne miejsce oferujące zabiegi odnowy biologicznej, przynoszące zarówno 
ukojenie jak i orzeźwienie, dające Ci doskonałą okazję do zaspokojenia swoich potrzeb 
i odrobiny odprężenia oraz delektowanie się każdą chwilą odmładzającego zabiegu. 
W rezultacie może się okazać, że odrobina egoizmu – choćby jedynie przez kilka 
godzin – jest najlepszym prezentem ze wszystkich.
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1. Solarium tylko dla dorosłych  2. Joga na pokładzie  3. Podgrzewane leżaki ceramiczne w Ogrodzie Perskim  4. Luksusowy zabieg spa

ZŁAGODŹ CODZIENNOŚĆ.
odkryj wakacje podczas swoich wakacji.
Zakres naszych usług spa jest szeroki, od czułej przyjemności z aromaterapeutycznego masażu po odmładzającą 
moc płynącą z sesji u kręgarza. W niesamowitym Canyon Ranch SpaClub możesz się rozgrzać 
w aromatyzowanym pokoju parowym lub skorzystać z sauny w Finnish Sauna, albo odprężyć się podczas zabiegu 
Ayurvedic Signature Body Wrap – podczas którego zostaniesz owinięty w kokon z ogórka i awokado. To 
doskonała terapia po opalaniu. Jako uzupełnienie długiej listy upiększających i odmładzających zabiegów, spośród 
których możesz dokonywać wyboru, oraz przy współpracy ze specjalistami Canyon Ranch stworzyliśmy 20 
wyjątkowych zabiegów - Celebrity Signature Treatments – a wśród nich m.in. Wymarzony Rytuał (Dream Ritual) 
czy Masaż na Przebudzenie (Awakening Massage).

Od Solarium tylko dla dorosłych z ciepłym basenem kąpielowym z morską wodą oraz Ogrodem Perskim (Persian 
Garden *) oferującym muzykę relaksacyjną, podgrzewane leżaki ceramiczne i nasyconą olejkiem eukaliptusowym 
parę po nasze przestronne pomieszczenie relaksacyjne (Relaxation Room**) wychodzące na spokojny oceaniczny 
krajobraz dzięki niesamowitym przeszklonym panelom od podłogi aż po sufit, odkryjesz wachlarz ekskluzywnych 
i kuszących zabiegów i usług.

3
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Activities

*Obowiązują dodatkowe opłaty.
Apple, MacBook Pros iMacs znakami handlowymi zastrzeżonymi dla Apple Inc.

Zajęcia na pokładzie

21

Dobrze się baw na wiele sposobów.
Większość ludzi spędza większość czasu na pokładzie po prostu odpoczywając. 
Jednak w końcu nawet Ci najbardziej zatwardziali mogą zapragnąć zrobić coś innego. 
Bez obaw, mamy tyle zajęć na pokładzie, że znajdzie się coś dla każdego. Czy to 
udział w zajęciach z degustacji wina, czy energetyczny trening Zumba® albo zabawa 
w naszym najnowszym pokoju gier, The Living Room Games, szybko się przekonasz, 
że wcale nie musisz opuszczać pokładu statku by doświadczyć czegoś nowego, 
ekscytującego czy zabawnego: wystarczy że opuścisz swoją kabinę. 

znajdź swoje szczęśliwe miejsce.
nasze energetyzujące zajęcia zumby** sprawią, że pokochasz 
salsę, sambę, hip-hop i inne tańce. Wszystkie zajęcia prowadzone 
są przez certyfikowanych instruktorów, zatem włącz muzykę 
i dołącz do zabawy.

bądź nowatorski w naszym celebrity iLounge.
Jesteśmy dumni będąc pierwszym autoryzowanym salonem 
specjalistycznym firmy Apple® na morzu. Nasz szykowny 
Celebrity iLounge oferuje supernowoczesne stacje robocze 
jak MacBook Pros® i iMacs®. Sprawdź swoją pocztę, posurfuj 
w internecie albo weź udział w kursie. Nasi wykwalifikowani 
specjaliści pokażą Ci jak edytować film z wakacji, podczas gdy 
nadal na nich jesteś. Dowiedz się więcej o iPhonach,® iPadach,® 
iPodach Touch® i MacBookach Pro, a jeśli któryś z nich wyjątkowo 
Ci się spodoba, możesz dokonać jego zakupu bezpośrednio na 
pokładzie statku.
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1. Zajęcia Zumby na pokładzie  2. Celebrity iLounge  3. Gastrobar  4. Top Chef na morzu

DOBRANI W KULINARNYM NIEBIE.
Nasza współpraca z telewizyjnym programem kulinarnym Top Chef, który jest zdobywcą nagrody Bravo’s Emmy®, 
trwa nadal. Mieszamy zajęcia i smaki inspirowane programem Top Chef z naszym programem aktywności by Twoje 
wakacje zyskały trochę prowokacyjności. Nasi goście mogą brać udział w interaktywnym wyzwaniu Quickfire 
podczas niemalże każdego rejsu. Stworzyliśmy także niesamowity Top Chef Night, gdzie podczas wieczornej kolacji 
w restauracji głównej, serwowane są popularne dania z tego cieszącego się popularnością sympatią telewidzów show.

W celu uzyskania informacji o naszych wyjątkowych tematycznych rejsach Top Chef Signature Sailing, gdzie gościć 
będziemy najbardziej znanych i lubianych uczestników programu odwiedź naszą stronę celebritycruises.com

3

4
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Rozrywka na pokładzie

21

To jest Rozrywka.
Od aktywności w kasynie po fantastyczne światy podczas naszych imprez 
tematycznych, każda chwila to właściwa chwila na rejsie z Celebrity Cruises. 
Sprawdź swoje szczęście w kasynie podczas gry w Texas Hold ’Em lub Blackjacka, 
albo usiądź przy jednym z jednorękich bandytów i zobacz czy rozbijesz bank. Ciesz 
się  najnowszymi, inspirowanymi sztuką cyrkową przedstawieniami, Side Shows, 
wypełnionymi niesamowitą mieszanką elektronicznych dźwięków, muzyki i tańca. 
Są także „Królowie Rocka” (Reigning Rock), gdzie mocno brokatowy bal kostiumowy 
zamienia się w niezapomnianą noc brytyjskiego rocka ku uciesze wszystkich gości. 
Mamy także Shanghai Nights z azjatycką choreografią i bardzo energetyczną 
muzyką, dzięki którym przeżyjesz niezwykłe i bardzo przyjemne kulturowo chwile.

niech się zacznie zabawa.
The Living room Games – największy pokój zabaw na morzu.
Witaj w największym na świecie pokoju zabaw. Jeśli jesteś fanem gier i zabaw, to odpowiednie  
miejsce dla Ciebie. Będziesz śmiał się do łez przez całą noc podczas zawodów drużynowych.  
Dowiedz się kto ma największą wiedzę w zakresie popkultury w trakcie wielu szybkich quizów.  
To mieszanina błahostek, szczęścia i mnóstwa dobrej zabawy. Zbierz najlepszą ekipę i bądź gotowy  
do akcji.

indulgence
Zdobywca nagrody Gold Magellan Award 2014 w dziedzinie rozrywki, Indulgence, to intymne 
doświadczenie z niepowtarzalną rozrywką, kuszące słodkimi i pikantnymi przysmakami, nęcącymi 
koktajlami i innymi smakołykami. Tego rodzaju doświadczenia jak Indulgence pozwalają naszym 
gościom odejść od tradycyjnych przedstawień i kierują ich w stronę nowatorskich i pasjonujących 
spotkań ze sztuką.

Liquid
Odmieniając nasze Solarium Spa, Liquid jest klubem nocnym w stylu Las Vegas, z DJ-ami, 
perkusistami, unikalnymi koktajlami i spontaniczną, emocjonującą zabawą nocną.
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1. Nocna rozrywka  2. Indulgence  3. Niezapomniana noc  4. Kasyno Fortunes 

SPRZYJA CI SZCZĘŚCIE? ZAPRASZAMY DO NAS!
Fortuna kołem się toczy.
Kasyno Fortunes cieszy się wyrafinowanym charakterem i zniewalającą, wolną od dymu papierosowego atmosferą. 
Nasze kasyna dorównują tym największym i najlepszym, ze zwiększonymi limitami i szansami dzięki różnorodności 
gier. Wszystkie nasze automaty go gier zostały uzupełnione o technologię Oasis śledzącą ruchy gracza, która 
pozwala na jeszcze więcej zabawy i daje większą możliwość wygranej. Możesz także śledzić naszą stronę 
w poszukiwaniu informacji o nadchodzących rejsach turniejowych i promocjach. Bardziej zaawansowanych graczy 
zachęcamy do odwiedzenia naszego pokładowego hosta który opowie o programie lojalnościowym Player Rewards 
lub kontakt z ekspertem Blue Chip Club na BlueChipClub@celebrity.com. 

Poznaj swoją grę. Nie jesteś ekspertem w grach hazardowych? Nasi życzliwi krupierzy zapoznają Cię z tajnikami  
gry w Blackjacka, Kości, Ruletkę, Pokera (Texas Hold ’Em, Caribbean Stud), Baccarat i Let It Ride. Pomogą Ci również 
obsłużyć tradycyjne automaty do gier oraz większość popularnych gier tematycznych. A jeśli to za dużo zachodu,  
po prostu przyjdź i spróbuj swojego szczęścia, początkujący podobno mają go znacznie więcej od innych.

3
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Zabawa na pokładzie 

jesteśmy podłączeni, naładowani i gotowi do działania.
Poznaj Xbox.
Jesteśmy największym centrum gier na konsolę Xbox na morzu, a wraz z Xbox One 
oferujemy jeszcze więcej wyścigów samochodowych, gier tanecznych i innych. 
Utworzyliśmy kilka odrębnych stref Xbox, dzięki temu będziesz mógł cieszyć się 
zarówno grami na konsolę Xbox One jak również Xbox 360. Rozszerzyliśmy również 
nasz program rozrywkowy, by nie tylko młodzież, ale również dorośli mogli cieszyć się 
zabawą na konsoli podczas wielu aktywności na statku. 

iTake zamieni Twoje dziecko w rekina branży filmowej.
Zamieniliśmy nasz iLounge® na niebiańskie studio filmowe dla młodzieży 
i nastolatków. Wyposażeni w kamery GoPro mogą nagrywać wszystkie swoje 
przygody podczas rejsu a potem za pośrednictwem Apple’s iMovie tworzyć krótkie, 
5-minutowe filmiki, które mają szansę zdobyć wyjątkowe nagrody podczas 
organizowanego w czasie rejsu Festiwalu Filmowego. Ponadto iTake jest najlepszym 
sposobem na uchwycenie wyjątkowych chwil z wakacji na dłużej.

Środowisko przyjazne dzieciom z autyzmem.
Pomagamy rodzinom dotkniętym autyzmem i innymi niepełnosprawnościami 
rozwojowymi cieszyć się z wyjątkowych wakacji. Niedawno zostaliśmy odznaczeni 
Srebrnym Certyfikatem przez organizację Autism on the Seas℠. Nasi pokładowi 
opiekunowie przeszli gruntowne szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi dotkniętymi 
autyzmem, otrzymali wiele filmów i gier dostosowanych do potrzeb dzieci, a przy 
współpracy z naszym partnerem, Fat Brain Toys, wyłączny katalog z zabawkami 
przyjaznymi dzieciom z autyzmem. Dowiedz się na temat pozostałych udogodnień, jak 
pierwszeństwo wejścia na pokład na naszej stronie celebritycruises.com/
autismfriendly.

21

opieka nad dziećmi** – dostępna zarówno w klubie Fun Factory, jak i kabinach. Opieka w kabinach nad maksymalnie trojgiem dzieci – dwóch opiekunów 
(w zależności od dostępności). Aby zapewnić sobie tę usługę, prosimy o zarezerwowanie jej z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Na czas opieki nad 
dzieckiem na pokładzie musi znajdować się co najmniej jeden rodzic lub opiekun. Uwaga: usługa ta jest świadczona według kolejności zgłoszeń. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, wejdź na celebritycruises.com 
* Prawo wejścia bez opieki rodziców do pomieszczeń i obiektów, w których realizowane są programy dla dzieci i młodzieży, mają jedynie te dzieci, które ukończyły 
już 3 lata, korzystają samodzielnie z toalety, nie noszą już pieluszek i nie domagają się trzymania na rękach. Rodziny mogą wypożyczać zabawki dla swoich dzieci.
**Pobierana jest dodatkowa opłata.

Jeśli chodzi o rozrywkę dla dzieci,  
mamy coś w sam raz.
Dla nas dzieci, to nie kłopot, a niezwykle wyjątkowi goście. Zatem tworzymy różnego 
rodzaju programy i aktywności, by w ekscytujący i niepowtarzalny sposób zająć ich 
głowę i ciało. Począwszy od wszelkiego rodzaju aktywności sportowych, poprzez 
centrum Xbox i turnieje, po studio filmowe i festiwal filmowy, każdy znajdzie tu coś dla 
siebie.
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1. Czas na pizzę  2. Koszykówka na pokładzie  3. Zabawa na konsoli Xbox

3
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ZABAWA DLA KAŻDEGO.
Dla osób młodych oraz młodych duchem oferujemy kilka programów, 
gier i zajęć dla zapewnienia wielopokoleniowej rozrywki.

cztery grupy wiekowe* – nasze programy są podzielone w ten sposób, 
aby twoje dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach dostosowanych do ich 
wieku. Żeglarze (Shipmates), wiek 3-5 lat, Kadeci (Cadets), wiek 6-8 
lat, chorąży (Ensigns), wiek 9-11 lat, i Nastolatki (X Club Teens), wiek 
12-17.

Program Toddler Time (3 lata i mniej) – zapewnia maluchom i ich 
rodzicom możliwość wspólnej zabawy produktami i zabawkami 
dostarczonymi przez zespół Fun Factory. Rodzice muszą towarzyszyć 
maluchom w zajęciach i imprezach. 

Program Fun Factory (wiek 3-11 lat) – autonomiczny świat fantasy dla 
młodszych gości, wypełniony grami, zajęciami praktycznymi, grami 

wideo, filmami, warsztatami plastycznymi i rzemieślniczymi oraz 
opowiadaniem bajek.

Program X club (dla nastolatków) – ulubione miejsce pobytu dla 
nastolatków (pod opieką) ze strefą gier i parkietem do tańca. 
W ofercie znajduje się wiele imprez towarzyskich, konsole do gier, 
różnorodne dyscypliny sportowe i dużo więcej.

wycieczki ViP dla dzieci** – specjalne wycieczki dla dzieci łącznie 
ze zwiedzaniem ciekawych miejsc na statku, torbami pełnymi 
niespodzianek, a także upustem w wysokości 40% na indywidualne 
lunche, kolacje i piżamowe przyjęcia. 

karty SeaPass® – zapewniają dzieciom płatne przywileje, które ich 
rodzice mogą kontrolować.



*Lorem ipsum dolor sit ame.
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1. Zarezerwuj wycieczki lądowe  2. Zabieg w Spa  3. Zaproszenie na specjalny wieczór jedynie dla wybranych gości

Przed rejsem i program captain’s club

1 2

1. Podaj dane z paszportu 
Przed podróżą musisz podać nam swoje dane 
paszportowe oraz dane wszystkich osób, z którymi 
wybierasz się w rejs. Upewnij się, że posiadasz 
następujące informacje dotyczące wszystkich członków 
twojej grupy: 

• numer paszportu, 
• kraj wydania, 
• data ważności paszportu, 
•  imię i nazwisko (tak jak widnieje w paszporcie,  

łącznie z drugim imieniem – jeśli jest podane), 
• płeć, 
• data urodzenia, 
• narodowość. 

2. odpraw się online 
Aby przyspieszyć proces wejścia na pokład, zalecamy 
przeprowadzenie procedury odprawy przez Internet. 
Można to zrobić w każdej chwili od momentu dokonania 
rezerwacji do trzech dni przed wypłynięciem, chociaż 
zalecamy, by zrobić to jak najszybciej po dokonaniu 
rezerwacji. Cały proces zajmuje 15-20 minut i aby go 
sfinalizować, musisz mieć przy sobie dane paszportowe. 
Sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na 
naszej stronie zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące 
odprawy online. 

3. zarezerwuj wycieczki lądowe 
Wycieczki lądowe to świetny sposób na to, by lepiej 
poznać miasta portowe, do których będziecie zawijać. 
Warto jednak pamiętać, że wycieczki te są bardzo 
popularne, a liczba miejsc ograniczona, więc najlepiej 
dokonać rezerwacji jak najwcześniej. Po zalogowaniu 
na naszej stronie znajdziesz na niej wiele przydatnych 
informacji dotyczących portów, do których zawiniecie, 

i wycieczek dostępnych w naszej ofercie. Wycieczki 
lądowe są zwykle dostępne do rezerwacji na pięć 
miesięcy przed rejsem. Pięć dni przed początkiem rejsu 
można będzie je zarezerwować jedynie na pokładzie 
statku, więc zalecamy dokonanie wstępnej rezerwacji, 
aby potwierdzić opcje, które cię interesują. Więcej 
informacji o wycieczkach lądowych znajdziesz na 
stronach 4 - 5. 

4. zarezerwuj dodatki 
Jeśli chcesz uczcić na pokładzie jakąś szczególną okazję 
lub po prostu masz ochotę na coś wyjątkowego, nasza 
oferta na pewno przypadnie ci do gustu. Może chcesz 
zaskoczyć bliską ci osobę wyjątkowym wystrojem kabiny 
lub bukietem kwiatów? Albo marzysz o wyjątkowej 
wizycie w spa? A może chciałbyś zarezerwować kolację 
dla dwojga w jednej z naszych restauracji tematycznych? 
Wszystkie dodatkowe upominki, pakiety napojów, 
zabiegi spa, posiłki specjalne itp. możesz zarezerwować 
w zakładce „Already Booked” na naszej stronie 
internetowej. Opcje te są bardzo popularne, więc aby 
uniknąć rozczarowania, radzimy wykupienie pożądanej 
opcji tak szybko, jak to tylko możliwe. 

5. wydrukuj dokumenty rejsowe
 Aby wejść na statek, musisz mieć podpisaną przepustkę 
Xpress Pass. Warto również wydrukować broszurę 
„Guest Ticket Booklet” (e-doc.), która zawiera wszystkie 
szczegóły twojej rezerwacji, vouchery na transfery oraz 
do hoteli, a także informacje dotyczące lotów, jakie 
zarezerwowałeś w Celebrity Cruises. Ten dokument 
elektroniczny jest dostępny do druku po wpłaceniu pełnej 
kwoty za wakacje (najwcześniej 45 dni przed początkiem 
rejsu). Przed wydrukowaniem Xpress Pass’u należy 
przejść odprawę online.

Po zarezerwowaniu rejsu musisz jeszcze dokonać kilku formalności. Wystarczy w tym celu
wejść na naszą stronę www.celebritycruises.com i kliknąć na zakładkę „Already Booked”.  
Jeśli chcesz zapewnić sobie bogaty wybór wycieczek lądowych, zabiegów w spa lub stolików
w restauracji specjalnej, najlepiej zarezerwuj je dużo wcześniej. Możesz tu również wybrać
jeden z naszych dogodnych pakietów napojów lub posiłków specjalnych, a także rozmaite
prezenty. Wszystkie te drobiazgi sprawią, że twoje wakacje będą jeszcze bardziej wyjątkowe.

Aby dobrze przygotować się do rejsu, odwiedź stronę celebritycruises.com 
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odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

ZBIERAJ PUNKTY
 na PodSTawie kaTeGorii kabiny 

i Liczby dni na PokŁadzie

KATegoRIA                             LICZbA PuNKTóW
KAbINy ZA NoC

Wewnętrzna/z widokiem na ocean  2
Z balkonem 3
Klasa Concierge/AquaClass® 5
Apartamenty Sky  8
Apartamenty Celebrity/Signature/Royal 12
Apartamenty Reflection/Penthouse 18

Firma Celebrity Cruises wie, jak odwdzięczyć 
się swoim gościom za zaufanie, jakim ją 
obdarzyli. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści 
z udziału w programie Captain’s Club*: 
•  zaproszenia na ekskluzywne imprezy na 

pokładzie, 
•  zniżki na pokładzie i oferty specjalne oraz 

bezpłatne usługi i udogodnienia podczas 
każdego rejsu, 

•  atrakcyjne członkowskie oferty na przyszłe 
rejsy, 

•  upgrade’y do wyższej kategorii kabin aż do 
AquaClass® (przed rejsem, jeśli dostępne,  
i na określonych warunkach), 

•  dedykowane centrum obsługi dla członków 
klubu, 

• zniżki na Internet i pralnie podczas rejsu, 
• bezpłatne seminaria na temat win, 
• pierwszeństwo w wyborze wycieczek, 
• bezpłatne lody z Gelaterii. 
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na 
celebritycruises.com/captainsclub

Każdy rejs z Celebrity Cruises jest sam w sobie cennym doświadczeniem, 
ale zależy nam na tym, by nasi stali goście poczuli się jeszcze bardziej docenieni.  
Im częściej pływasz z nami, tym więcej zyskujesz. Członkostwo w programie 
Captain’s Club jest bezpłatne, a korzyści wynikające z uczestnictwa można czerpać 
jeszcze przed rejsem*. Punkty Club Points naliczane są na podstawie kategorii 
kabiny i liczby spędzonych w niej dni – im wyższa kategoria, tym więcej zyskujesz. 
Chcesz uzyskać wyższy status członkowski†? Nie ma sprawy – w Captain’s Club  
to wyjątkowo łatwe.

* Rejestrując się w programie przed rejsem, możesz liczyć na 
korzyści związane ze statusem nowego członka (Preview 
Member).

†  Korzyści wynikłe z udziału w programie różnią się w 
zależności od statusu członkowskiego i mogą ulec zmianie. 

iM wiĘcej ŻeGLUjeSz, TyM wiĘkSze korzyŚci



Co jest wliczone w cenę

cena zawiera.
zakwaterowanie.  
Ogromny wybór doskonale wyposażonych kabin i apartamentów. 85% z nich posiada prywatny balkon, 
a we wszystkich znajdują się duże łóżka z bielizną pościelową ze 100% bawełny i kołdrami puchowymi, 
płaskie telewizory, zestawy luksusowych kosmetyków i wiele innych udogodnień.

wielokrotnie nagradzana kuchnia* . 
Zachwycająca restauracja główna oferuje do 29 opcji menu, z których wiele zmienia się z dnia na dzień. 
Oczywiście na każdym statku znajduje się także wiele innych ciekawych lokali, takich jak kawiarnie, bary 
bufetowe, grill bary i bistra. Każdy znajdzie tu dla siebie coś pysznego.

Lawn club i baseny. 
Oprócz odkrytych basenów, Solarium dla dorosłych i jacuzzi nasi goście mogą także skorzystać z jedynego 
w swoim rodzaju klubu Lawn Club, który oferuje bogaty wybór atrakcji. Możesz tu urządzić sobie piknik, 
posłuchać koncertu na świeżym powietrzu, zagrać w krykieta i kręgle albo po prostu odprężyć się 
w promieniach słońca lub pod rozgwieżdżonym niebem.

centrum fitness. 
Nasze centrum odnowy biologicznej SpaClub z oknami od podłogi do sufitu, z których rozciąga się widok 
na ocean, posiada ogromny wybór maszyn do ćwiczeń, takich jak bieżnie, orbitreki, rowery, maszyny do 
wiosłowania, stepery a także sprzęt do ćwiczeń siłowych.

rozrywka. 
Wspaniałe pokazy akrobatyczne, musicale, komedie z elementami groteski, koncerty na żywo i pokaz 
dmuchania szkła Hot Glass Show. Do tego wyjątkowe bary i lounge – tu nigdy nie jest nudno.

kluby dla dzieci.  
Oferujemy programy dla dzieci dopasowane do każdego wieku, poczynając od najmłodszych 
podróżników. Boiska sportowe, putting greeny, zajęcia z rzemiosła, seanse filmowe, poszukiwanie 
skarbów, kółka gotowania, potańcówki dla nastolatków i gry na konsolę Xbox – to zaledwie ułamek tego, 
co młodzi żeglarze znajdą na naszych statkach.

informacje o portach.  
Dowiedz się jak najwięcej o każdym miejscu, do jakiego zawija statek, dzięki ciekawym opowieściom 
naszych ekspertów, interaktywnym programom telewizyjnym i przewodniku po portach publikowanym 
w naszej gazetce. Nasz konsjerż turystyczny służy pomocą w wyborze wycieczek lądowych.

zajęcia fitness**. 
 Popraw swoją kondycję na zajęciach z profesjonalnymi instruktorami. Oferta obejmuje m.in. pilates, jogę, 
body pump, zajęcia zumby, indywidualne i wiele innych.

21

Biorąc pod uwagę, jak wiele udogodnień jest wliczonych w cenę biletu, można śmiało 
powiedzieć, że luksusowe rejsy z Celebrity Cruises są wyjątkowo opłacalne. Co 
więcej, dzięki naszym niedrogim usługom dodatkowym możesz dopasować rejs do 
swoich potrzeb, aby całkowicie spełniał twoje oczekiwania. Poniżej prezentujemy listę 
atrakcji dostępnych w cenie biletu.

Uwaga: miejsca i rozrywki różnią się w zależności od statku. Więcej informacji na stronach 54-55.
* Bezpłatne posiłki serwowane są w restauracji głównej, Oceanview Café, Spa Café i Mast Grill.
W innych lokalach gastronomicznych obowiązuje opłata za posiłki.
** Niektóre zajęcia są dodatkowo płatne.

4
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1. Wielokrotnie nagradzana kuchnia  2. Solarium tylko dla dorosłych  
3. Lawn Club  4. Loty nie są wliczone w cenę Twojego rejsu

odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

3

czeGo nie zawiera cena biLeTU? 
• Lotów, hoteli i transferów 

• Posiłków w restauracjach specjalnych 

• Wycieczek lądowych 

• Napojów i pakietów restauracyjnych na pokładzie 

• Opłat za pralnię 

• Zabiegów i pakietów w Canyon Ranch SpaClub® 

• Opieki nad dziećmi 

• Zakupów na pokładzie 

• Opłat za telefon i Internet 

•  Napiwków (jeśli nie zostały przedpłacone, zostaną 
automatycznie dodane do twojego konta SeaPass®) 

• Ubezpieczenia w podróży



Rejsy po Morzu Śródziemnym

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
25 Cze • 6 Sie
Podobny 7-dniowy rejs rozpoczyna się 
23 lipca 2016. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2 Lip

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
30 Lip

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
18 Cze  • 16 Lip
Podobne 7-dniowe rejsy Grecja i Turcja 
rozpoczynają się 11 czerwca i 9 lipca 
2016. Rejs rozpoczyna się z Aten 
(Pireus), Grecja i kończy w Istambule, 
Turcja. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Istambuł, Turcja (
 2 Istambuł, Turcja

 3 Mykonos, Grecja  (
 4 Mykonos, Grecja

 5 Valletta, Malta

 6 Katania, Sycylia, Włochy

 7  Wybrzeże Amalfi (Salerno), 

Włochy

 8 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania

 2 Walencja, Hiszpania

 3 Alicante, Hiszpania

 4 Dzień na morzu

 5 Valletta, Malta

 6 Katania, Sycylia, Włochy

 7  Wybrzeże Amalfi (Salerno), 

Włochy

 8 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania

 2 Prowansja(Tulon), Francja

 3 Genua, Włochy

 4 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 5 Wybrzeże Amalfi (Salerno), Włochy

 6 Dzień na morzu

 7 Chania (Souda), Kreta, Grecja

 8 Ateny (Pireus), Grecja

Dzień Port docelowy 

  1 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 3 Nicea (Villefranche), Francja

 4 Ajaccio, Korsyka

 5 Dzień na morzu

 6 Palma De Mallorca, Hiszpania  (
 7 Palma De Mallorca, Hiszpania

 8 Barcelona, Hiszpania

Grecja i Włochy  
                     NOWOŚĆ
Rejs 7-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Hiszpania, Malta  
i Włochy      NOWOŚĆ
Rejs 7-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Morze Śródziemne

Rejs 7-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Włochy, Francja  
i Hiszpania
Rejs 7-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Civitavecchia

Livorno
Villefranche

Ajaccio

Palma De 
Mallorca

Barcelona

Genua

Salerno

Souda

Pireus

Istambuł

Mykonos
Kusadasi

Wenecja

Kotor

Santorini

Katakolon

Walencja

Alicante

Valletta

Katania

Dubrownik

Corfu

Tulon

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1268 €
Z oknem  1428 €
Z balkonem  1588 €
Concierge Class (z balkonem)  1858 €
Aqua Class® (z balkonem)  2098 €
Apartament  3188 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1329 €
Z oknem  1489 €
Z balkonem  1649 €
Concierge Class (z balkonem)  1919 €
Aqua Class® (z balkonem)  2159 €
Apartament  3249 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1283 €
Z oknem 1443 €
Z balkonem  1603 €
Concierge Class (z balkonem)  1873 €
Aqua Class® (z balkonem)  2113 €
Apartament  3293 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1197 € 
Z oknem  1357 €
Z balkonem  1517 €
Concierge Class (z balkonem)  1787 €
Aqua Class® (z balkonem)  2027 €
Apartament  3127 €
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(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

1. Dubrownik, Chorwacja

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Dubrownik z pokładu tramwaju linowego (Dubrownik, 
Chorwacja)
Podziwiaj przepiękny nadmorski pejzaż Dubrownika z dwóch 
punktów obserwacyjnych: jednego wysoko nad miastem, 
a drugiego z całkiem bliska. Pierwsza część wycieczki pozwoli 
Ci oglądać ten wyjątkowy historyczny port z lotu ptaka dzięki 
tramwajowi linowemu. Następnie będziesz mógł spacerować 
po wąskich, brukowanych uliczkach Dubrownika i odkrywać 
jego historyczne katedry, urocze rynki, place targowe, 
klasztory i ponad 300-letnie domy mieszkalne.

Wyprawa kajakiem po zatoce Kotor Bay (Kotor, Czarnogóra)
Piękny Kotor znany jest ze swoich tradycji marynistycznych. 
Podczas tej wypraw z przewodnikiem po zatoce Kotor Bay, 
Twój przewodnik pokaże Ci jak wygodnie i prawidłowo pływać 
kajakiem, tak byś mógł w pełni cieszyć się z tej zabawnej 
wyprawy. Tak przygotowany wyrusz na 10 kilometrową  
trasę po zatoce Kotor Bay i podziwiaj piękno miasta od strony 
morza. Będziesz miał także czas na odpoczynek i wygrzewanie 
się w słońcu lub kąpiel w jasnobłękitnej wodzie.

Rodzinne wyzwanie – zwiedzanie Aten i igrzyska olimpijskie 
(Pireus, Grecja)
Odkrywaj z nami Ateny, (w których w 1894 roku odbyła się 
pierwsza nowożytna Olimpiada) i weź udział w rodzinnych 
igrzyskach według własnego uznania. Zwiedź główne ulice 
miasta z jego licznymi zabytkami. Zobacz Świątynię Zeusa 
i odwiedź Akropol, gdzie po wspinaczce po 100 stopniach, 
znajdziesz się na szczycie Partenonu. Następnie udaj się na 
Stadion Panateński gdzie możesz zorganizować prorodzinny 
wyścig przez stadion!

 Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
7 Sie

Dzień Port docelowy 

 1 Wenecja, Włochy

 2 Dubrownik, Chorwacja

 3 Dzień na morzu

 4 Efez (Kusadasi), Turcja

 5 Mykonos, Grecja

 6 Korfu, Grecja

 7 Dzień na morzu

 8 Wenecja, Włochy

Dzień Port docelowy 

  1 Wenecja, Włochy

 2 Kotor, Czarnogóra

 3 Dzień na morzu

 4 Santorini, Grecja

 5 Ateny (Pireus), Grecja

 6 Katakolon, Grecja

 7 Dzień na morzu

 8 Wenecja, Włochy

Grecja i Turcja

Rejs 7-dniowy
Celebrity Constellation®

Wyspy Greckie

Rejs 7-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14, 21 Sie

1
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1132 €
Z oknem  1432 €
Z balkonem  1752 €
Concierge Class (z balkonem)  1852 €
Aqua Class® (z balkonem)  2012 €
Apartament  3452 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1202 €
Z oknem 1502 €
Z balkonem 1822 €
Concierge Class (z balkonem)  1922 €
Aqua Class® (z balkonem)  2082 €
Apartament 3522 €



Rejsy po Morzu Śródziemnym

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
29 Kwi • 15 Paź

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania

 2 Palma De Mallorca, Hiszpania

 3 Dzień na morzu

 4 Valletta, Malta

 5 Mesyna, Sycylia, Włochy

 6 Neapol/Capri, Włochy

 7 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 8 Ajaccio, Korsyka

 9 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 10 Dzień na morzu

 11 Barcelona, Hiszpania

Zachodnia część Morza 
Śródziemnego NOWOŚĆ
Rejs 10-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
6, 27* Maj • 17 Cze • 8, 29 Lip •  
19 Sie • 9, 30 Wrz
* Kolejność portów różna.
Podobny 12-dniowy rejs Włochy, Turcja i 
Grecja statkiem Celebrity Constellation 
rozpoczyna się 15 kwietnia 2016. Trasa 
może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Mesyna, Sycylia, Włochy

 3 Dzień na morzu

 4 Mykonos, Grecja

 5 Efez (Kusadasi), Turcja

 6 Rodos, Grecja

 7 Santorini, Grecja

 8 Ateny (Pireus), Grecja

 9 Dzień na morzu

 10 Sorrento/Capri (Neapol), Włochy

 11 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Włochy i Wyspy greckie

Rejs 10-dniowy
Celebrity Reflection®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14 Lip
Podobny 8-dniowy rejs Adriatyk i Morze 
Śródziemne rozpoczyna się 30 lipca 
2016. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania  (
 2 Barcelona, Hiszpania

 3 Nicea (Villefranche), Francja

 4 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 5 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 6  Wybrzeże Amalfi (Salerno), 

Włochy

 7 Dzień na morzu

 8 Kotor, Czarnogóra

 9 Rawenna, Włochy

 10 Wenecja, Włochy

Morze Śródziemne  
i Adriatyk    NOWOŚĆ
Rejs 9-dniowy
Celebrity Constellation®

Dzień Port docelowy 

 1 Wenecja, Włochy   (
 2 Wenecja, Włochy

 3 Dubrownik, Chorwacja

 4 Dzień na morzu

 5 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 6 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 7 Prowansja (Tulon), Francja

 8 Barcelona, Hiszpania

Adriatyk i Morze 
Śródziemne   NOWOŚĆ
Rejs 7-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
23 Lip
Podobny 7-dniowy rejs rozpoczyna się 
24 czerwca 2016. Trasa może się różnić.

Civitavecchia

Livorno
Villefranche

Ajaccio

Palma De 
Mallorca

Barcelona

Salerno

Pireus

Istambuł

Mykonos
Kusadasi

Wenecja

Kotor

Santorini
Valletta

Katania

Dubrownik

Neapol

Mesyna

Tulon
Rawenna

Rodos

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1387 €
Z oknem  1587 €
Z balkonem  1787 €
Concierge Class (z balkonem)  2107 €
Aqua Class® (z balkonem)  2307 €
Apartament  3587 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1447 €
Z oknem  1717 €
Z balkonem  1917 €
Concierge Class (z balkonem)  2157 €
Aqua Class® (z balkonem)  2317 €
Apartament  3497 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1521 €
Z oknem  1761 €
Z balkonem  2321 €
Concierge Class (z balkonem)  2681 €
Aqua Class® (z balkonem)  2881 €
Apartament  4321 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1377 €
Z oknem  1537 €
Z balkonem  1857 €
Concierge Class (z balkonem)  2097 €
Aqua Class® (z balkonem)  2257 €
Apartament  3697 €



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com

1.  Statek Celebrity Equinox w Istambule, Turcja

CELEBRITY EXCLUSIVE
Zostań Sułtanem na jeden dzień (Istambuł, Turcja)
Niezwykła okazja by odrzucić na bok wszystkie banalne 
rzeczy i przybrać mocodawczą rolę Sułtana na jeden dzień. 
Przywitaj poranek w Istambule na pokładzie bogatego 
Jachtu Królewskiego i popłyń w dół cieśniny Bosfor, po 
drodze zachwycaj się cudownym widokiem linii horyzontu 
i delektuj wyśmienitymi lokalnymi przekąskami i napojami 
serwowanymi na pokładzie. 
Zejdź na ląd przy rezydencji Baszy Sait Halim na tradycyjne 
tureckie śniadanie – poranną ucztę skrojoną na miarę króla, 
w królewskim otoczeniu. Odpręż się i podziwiaj najpiękniejsze 
widoki w Istambule, a po powrocie na pokład jachtu udaj się 
na Stare Miasto gdzie oczekiwać Cię będzie pokaz tureckiej 
sztuki.  Następnie zwiedzaj Underground Cistern, tajemniczy 
świat ukryty pod starożytnym miastem, by zakończyć swój 
dzień Sułtana wyborem odpowiednich pamiątek na Grand 
Bazaar.
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/exclusives

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA LĄDOWA
Wspinaczka na Wezuwiusz i Pompeje (Neapol, Włochy) 
Ten pełen przygód dzień łączy przyprawiającą o dreszcz 
emocji pieszą wyprawę na szczyt czynnego wulkanu 
Wezuwiusz z fascynującym spacerem po ruinach Pompei. 
Podczas pierwszej części wycieczki czekają na Ciebie 
niewiarygodne widoki ze szczytu na krater i położoną 
w dole zatokę. W drodze powrotnej odkryjesz pozostałości 
starożytnego miasta Pompeje, zniszczonego przed wiekami 
przez katastrofalny wybuch wulkanu.
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
10 Paź
Podobny 10-dniowy rejs rozpoczyna 
się 19 września 2016. Rejs kończy się 
w Wenecji, Włochy. Trasa może się 
różnić.

Włochy i Chorwacja 
                          NOWOŚĆ
Rejs 11-dniowy
Celebrity Constellation®

Dzień Port docelowy 

 1 Wenecja, Włochy

 2  Dubrownik, Chorwacja  (
 3 Dubrownik, Chorwacja

 4 Kotor, Czarnogóra

 5 Dzień na morzu

 6  Rzym (Civitavecchia), Włochy

 7 Wybrzeże Amalfi (Salerno), Włochy

 8 Katania, Sycylia, Włochy

 9 Dzień na morzu

 10 Ateny (Pireus), Grecja

 11 Istambuł, Turcja   (
 12  Istambuł, Turcja

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
25 Kwi • 16 Maj • 6, 27 Cze •  
18 Lip • 8,29 Sie • 19 Wrz • 10 Paź 

Podobny 12-dniowy rejs Wschodnia 
część Morza Śródziemnego statkiem 
Celebrity Equinox rozpoczyna się  
19 maja 2016. Rejs kończy się 
w Barcelonie, Hiszpania.  
Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Dzień na morzu

 3 Santorini, Grecja

 4 Ateny (Pireus), Grecja

 5 Dzień na morzu

 6 Istambuł, Turcja   (
 7 Istambuł, Turcja

 8 Efez (Kusadasi), Turcja

 9 Mykonos, Grecja

 10 Dzień na morzu

 11 Sorrento/Capri (Neapol), Włochy

 12 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Grecja, Turcja i Włochy

Rejs 11-dniowy
Celebrity Reflection®
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1339 €
Z oknem 1559 €
Z balkonem  2039 €
Concierge Class (z balkonem)  2209 €
Aqua Class® (z balkonem)  2389 €
Apartament  3869 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1400 €
Z oknem  1670 €
Z balkonem  1910 €
Concierge Class (z balkonem)  2190 €
Aqua Class® (z balkonem)  2350 €
Apartament  3530 €



Rejsy po Morzu Śródziemnym

Włochy i Wybrzeże 
Dalmacji
Rejs 12-dniowy
Celebrity Constellation®

Klasyczny rejs po Morzu 
Śródziemnym    NOWOŚĆ
Rejs 12-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Izrael i Morze Środziemne 
                          NOWOŚĆ 
Rejs 12-dniowy
Celebrity Constellation®

Wyspy Greckie
i Morze Środziemne
Rejs 12-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
19 Maj
Podobne 11-dniowe rejsy rozpoczynają 
się 28 sierpnia i 29 września 2016. 
Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Wenecja, Włochy   (
 2 Wenecja, Włochy

 3 Koper, Słowenia

 4 Ravenna, Włochy

 5 Zadar, Chorwacja

 6 Split, Chorwacja

 7 Kotor, Czarnogóra

 8 Dubrovnik, Chorwacja

 9 Dzień na morzu

 10 Valletta, Malta

 11 Katania, Sycylia, Włochy

 12 Sorrento/Capri (Neapol), Włochy

 13 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania

 2 Prowansja (Tulon), Francja

 3 Florencja/Piza (La Spezia), Włochy

 4  Rzym (Civitavecchia), Włochy

 5 Sorrento/Capri (Neapol), Włochy

 6 Dzień na morzu

 7 Valletta, Malta

 8 Dzień na morzu

 9 Mykonos, Grecja

 10 Ateny (Pireus), Grecja

 11 Efez (Kusadasi), Turcja

 12 Istambuł, Turcja   (
 13 Istambuł, Turcja 

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
26 Sie
Podobny 13-dniowy rejs Włochy i Wyspy 
Greckie rozpoczyna się w Istambule, 
Turcja 7 września 2016. Trasa może się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
21 Paź
Podobny 12-dniowy rejs rozpoczyna się 
2 listopada 2016. Trasa może się różnić.
Podobne 14-dniowe rejsy statkiem 
Celebrity Silhouette rozpoczynają się  
w Rzymie (Civitavecchia), Włochy  
24 września i 22 października 2016. 
Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
27 Kwi  • 31* Maj
* Kolejność portów różna.
Podobny 11-dniowy rejs Wyspy Greckie 
i Adriatyk rozpoczyna się 8 września 
2016. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Istambuł, Turcja (
 2 Istambuł, Turcja

 3 Efez (Kusadasi), Turcja

 4 Rodos, Grecja

 5 Dzień na morzu

 6 Haifa, Izrael

 7 Jerozolima (Ashdod), Izrael   (
 8 Jerozolima (Ashdod), Izrael 

 9 Dzień na morzu

 10 Dzień na morzu

 11 Valletta, Malta

 12 Dzień na morzu

 13 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Dzień Port docelowy 

  1 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Sorrento/Capri (Neapol), Włochy

 3 Valletta, Malta

 4 Dzień na morzu

 5 Santorini, Grecja

 6 Efez (Kusadasi), Turcja

 7 Rodos, Grecja

 8 Mykonos, Grecja

 9 Ateny (Pireus), Grecja

 10 Chania (Souda), Kreta, Grecja

 11 Dzień na morzu

 12 Wenecja, Włochy   (
 13 Wenecja, Włochy

Civitavecchia

LivornoMarsylia

Palma De 
Mallorca

Barcelona

Salerno

Pireus

Istambuł

Mykonos
Kusadasi

Wenecja

Kotor

Santorini
Valletta

 Katania

Dubrownik

 Neapol

Mesyna

Tulon

Ravenna

Rodos
Souda

Katakolon

Gibraltar

Kartagena

Lizbona

Kadyks

Ibiza

Split
Zadar

Koper

La Spezia

Haifa
Ashdod

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1727 €
Z oknem 2007 €
Z balkonem 2507 €
Concierge Class (z balkonem)  2917 €
Aqua Class® (z balkonem)  3077 €
Apartament  4247 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1793 €
Z oknem  2073 €
Z balkonem  2313 €
Concierge Class (z balkonem)  2623 €
Aqua Class® (z balkonem)  2823 €
Apartament  4163 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1241 €
Z oknem  1441 €
Z balkonem  1761 €
Concierge Class (z balkonem)  1921 €
Aqua Class® (z balkonem)  2081 €
Apartament  3281 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1622 €
Z oknem 1822 €
Z balkonem  2362 €
Concierge Class (z balkonem)  2622 €
Aqua Class® (z balkonem)  2782 €
Apartament  4142 €



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

Zachodnia część Morza - 
Śródziemnego NOWOŚĆ
Rejs 14-dniowye
Celebrity Silhouette®

Klasyczny rejs po Morzu  
Śródziemnym NOWOŚĆ
Resj 13-dniowy
Celebrity EquinoxSM

1. Burano, Wenecja, Włochy

CELEBRITY EXCLUSIVE
Polowanie na trufle i wizyta w winnicy Bric na Słowenii 
(Koper, Słowenia)
Zafunduj sobie nadzwyczajną ucztę kulinarną, rozpoczynając 
od polowania na smakowite trufle a następnie delektując się 
ich smakiem podczas wystawnego posiłku. Ta wyprawa dla 
zmysłów rozpoczyna się w Słowenii, jednym z nielicznych 
miejsc na świecie, gdzie te cenione (i bezcenne) grzyby nadal 
rosną dziko. 

Udaj się samochodem z napędem na 4 koła do odległego lasu 
w malowniczą dolinę Dragonja Valley i spotkaj z zespołem 
specjalistów od trufli i ich wyszkolone psy tropiące. Rozpocznij 
polowanie i daj się poprowadzić między drzewami na spotkanie 
swojej pierwszej w życiu dziko rosnącej trufli. Następnie 
odwiedź spektakularną winnicę Bric i delektuj się 5* posiłkiem 
przygotowanym przez prywatnego szefa kuchni popijając 
jedno z najlepszych Słoweńskich win dopasowanych do 
Twojego posiłku. Chłoń zapachy, smaki, lokalną tradycję 
i niezwykłe widoki podczas tej niepowtarzalnej uczty dla 
zmysłów w ramach unikalnej wycieczki Celebrity Exclusive. 

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/exclusives

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA LĄDOWA
Wieczna Jerozolima (Ashdod, Izrael)
Poznaj najważniejsze obiekty turystyczne tego wiecznego 
miasta podczas jednodniowej wycieczki. Zwiedź Muzeum 
Holokaustu Yad VeShem i stań się świadkiem poruszającego 
Children’s Memorial, następnie udaj się do Muzeum Izraela, 
w którym znajduje się model Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. 
Poznaj żydowską część Starego Miasta i odwiedź wszystkie 
miejsca, które trzeba zobaczyć podczas pobytu w tym 
historycznym mieście jak Ściana Płaczu, Grób Króla Dawida 
i wiele innych.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
13 Sie
Podobny 11-dniowy rejs Włochy, Grecja i 
Turcja rozpoczyna się 31 maja 2016. Rejs 
kończy się w Atenach (Pireus), Grecja. 
Trasa może się różnić.
Podobny 12-dniowy rejs Włochy i Wyspy 
Greckie rozpoczyna się 3 października 
2016. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
8 paź
12-dniowy rejs Zachodnia część 
Morza Śródziemnego rozpoczyna się 
w Amsterdamie, Holandia 3 września 
2016. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Neapol/Capri, Włochy

 3 Mesyna, Sycylia, Włochy

 4 Dzień na morzu

 5 Palma De Mallorca, Hiszpania

 6 Kartagena, Hiszpania

 7 Gibraltar, Wielka Brytania

 8  Lizbona, Portugalia

 9 Sewilla (Kadyks), Hiszpania

 10 Dzień na morzu

 11 Ibiza, Hiszpania

 12  Barcelona, Hiszpania 

 13 Prowansja (Tulon), Francja

 14 Dzień na morzu

 15 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Dzień Port docelowy 

 1 Barcelona, Hiszpania

 2 Dzień na morzu

 3 Wybrzeże Amalfi (Salerno), Włochy

 4 Dzień na morzu

 5 Ateny (Pireus), Grecja

 6 Efez (Kusadasi), Turcja

 7 Mykonos, Grecja

 8 Santorini, Grecja

 9  Katakolon, Grecja

 10 Dzień na morzu

 11 Rzym (Civitavecchia), Włochy

 12  Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 13 Prowansja (Marsylia), Francja

 14 Barcelona, Hiszpania

1
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(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1567 €
Z oknem  1757 €
Z balkonem  1957 €
Concierge Class (z balkonem)  2317 €
Aqua Class® (z balkonem)  2547 €
Apartament  3577 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1955 € 
Z oknem  2235 €
Z balkonem  2465 €
Concierge Class (z balkonem)  2865 €
Aqua Class® (z balkonem)  3105 €
Apartament  4835 €



Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2, 14 Maj • 1, 25* Lip
* Port w Berlinie (Warnemünde), 
Niemcy zastąpiono portem Berlin 
(Rostock), Niemcy.
Podobny 14-dniowy rejs rozpoczyna się 
20 sierpnia 2016. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Amsterdam, Holandia

 2 Dzień na morzu

 3 Berlin (Warnemünde), Niemcy

 4 Dzień na morzu

 5 Tallin, Estonia

 6  St. Petersburg, Rosja(
 7  St. Petersburg, Rosja

 8 Helsinki, Finlandia

 9 Sztokholm, Szwecja

 10 Dzień na morzu

 11 Kopenhaga, Dania

 12 Dzień na morzu

 13  Amsterdam, Holandia

Skandynawia i Rosja

Rejs 12-dniowy
Celebrity Silhouette®

Stolice Państw 
Nadbałtyckich
Rejs 12-dniowy
Celebrity Silhouette®

Dzień Port docelowy 

 1 Amsterdam, Holandia

 2 Dzień na morzu

 3 Kopenhaga, Dania  (
 4 Kopenhaga, Dania

 5 Berlin (Warnemünde), Niemcy

 6 Dzień na morzu

 7 Tallin, Estonia

 8 St. Petersburg, Rosja   (
 9 St. Petersburg, Rosja   (
 10 St. Petersburg, Rosja 

 11 Helsinki, Finlandia

 12 Sztokholm, Szwecja  (
 13 Sztokholm, Szwecja

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
7, 19 •  Cze
* Trasa rejsu odwrotna.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
10 Maj
9-dniowy rejs Skandynawia Szekspira 
rozpoczyna się 23 kwietnia 2016.  
Trasa może się różnić. (Rejs 
Shakespeare’s Death Signature Event )

Dzień Port docelowy 

  1 Southampton, Anglia

 2 St. Peter Port, Wyspy Normandzkie

 3 Cork (Cobh), Irlandia

 4 Dzień na morzu

 5 Dzień na morzu

 6 Akureyri, Islandia

 7 Isafjordur, Islandia

 8 Reykjavík, Islandia    (
 9 Reykjavík, Islandia

 10 Dzień na morzu

 11 Belfast, Irlandia Północna

 12 Dzień na morzu

 13 Southampton, Anglia

Islandia i Irlandia 
    NOWOŚĆ
Rejs 12-dniowy
Celebrity Eclipse®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
30 Kwi •  26 Sie

Dzień Port docelowy 

  1 Southampton, Anglia

 2 Dzień na morzu

 3 Bergen, Norwegia

 4 Flåm, Norwegia

 5 Geiranger, Norwegia

 6 Ålesund, Norwegia

 7 Stavanger, Norwegia

 8 Dzień na morzu

 9 Southampton, Anglia

Fiordy Norweskie 
                  NOWOŚĆ
Rejs 8-dniowy
Celebrity Eclipse®

Rejsy w Europie Północnej

Southampton

Amsterdam
Zeebrugge

Copenhagen

Warnemünde

Tallinn
Helsinki St. PetersburgBergen

Flåm
Geiranger
Ålesund

Stavanger

St. Peter Port

Cobh

Liverpool

Akureyri

Reykjavík

Isafjordur

Belfast

Stockholm

Dun Laoghaire

Lerwick

Inverness

South 
Queensway

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1698 €
Z oknem  1928 €
Z balkonem 2208 €
Concierge Class (z balkonem)  2558 €
Aqua Class® (z balkonem)  2798 €
Apartament 3978 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1730 €
Z oknem  2230 €
Z balkonem  2510 €
Concierge Class (z balkonem)  2883 €
Aqua Class® (z balkonem)  3163 €
Apartament  4113 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1535 €
Z oknem  2255 €
Z balkonem  2775 €
Concierge Class (z balkonem)  3095 €
Aqua Class® (z balkonem)  3285 €
Apartament  4615 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1120 €
Z oknem  1680 €
Z balkonem  1900 €
Concierge Class (z balkonem) 2150 €
Aqua Class® (z balkonem)  2340 €
Apartament  3470 €



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży
1. Pałac Katarzyny, St. Petersburg, Rosja

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Kopenhaga z miasteczkiem Dragor, browarem Carlsberga 
i przeprawą przez kanał (Kopenhaga, Dania)
Poznaj czarujący urok duńskiej wioski rybackiej i historię 
jednego z najbardziej zachwycających miast Europy Północnej 
– Kopenhagi. Twoja wyprawa rozpoczyna się w małym 
miasteczku Dragor, gdzie odbędziesz spacer po uroczych, 
wąskich, brukowanych uliczkach i zjesz śniadanie w lokalnym 
zajeździe. Następnie udasz się do browarni Carlsberga, 
gdzie poznasz tajniki produkcji piwa, po czym odbędziesz 
krótką panoramiczną wycieczkę po mieście. Końcem Twojej 
wyprawy będzie Nyhavn oraz rejs po malowniczych kanałach 
Christianshavn. 

Nordic Walking w Helsinkach (Helsinki, Finlandia)
Nordic walking to rodzaj gimnastyki rekreacyjnej 
przypominającej narciarstwo biegowe. Po krótkim instruktażu 
z prawidłowego używania kijków i rozgrzewce, wyrusz  
na 8 kilometrowej długości trasę do centrum Helsinek 
oglądając to lśniące miasto oczami jego mieszkańców.  
Trasa poprowadzi Cię przez parki, tereny nadbrzeżne, 
ryneczki i szykowne dzielnice mieszkalne. Po drodze 
odwiedzisz sławne budowle architektoniczne tj. izba 
Parlamentu czy Kiasma, muzeum sztuki współczesnej. 

Peterhof: Parki i Fontanny z przejażdżką wodolotem  
(St. Petersburg, Rosja) 
Zaprojektowany przez Piotra Wielkiego i wybudowany  
w 1723 roku, jako jego rezydencja letnia Peterhof, to  
300 akrowy zespół pałacowo-ogrodowy z systemem  
173 fontann. Sprawdź na własne oczy, dlaczego ten 
niesamowity kompleks fontann jest uważany za jeden 
z najpiękniejszych na świecie. Zwieńczeniem wycieczki jest 
ekscytująca 30-minutowa przejażdżka wodolotem do St. 
Petersburga. 

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
6  Sie 
(Rejs Royal Edinburgh Military 
Tattoo Signature)

Podobne 12-dniowe Rejsy rozpoczynają 
się 26 maja I 13 lipca 2016. Trasa może 
się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
22 Maj • 17*, 31 Lip
* Port w Berlinie (Warnemünde), 
Niemcy zastąpiono portem Berlin 
(Rostock), Niemcy.
Podobny 12-dniowy rejs rozpoczyna się 
14 sierpnia 2016. Trasa może się różnić.
Podobne 14-dniowe rejsy rozpoczynają 
się 5 i 19 czerwca oraz 3 lipca 2016. 
Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

  1 Amsterdam, Holandia

 2 Dzień na morzu

 3 St. Peter Port, Wyspy Normandzkie

 4 Cork (Cobh), Irlandia

 5 Dublin Bay (Dun Laoghaire), Irlandia

 6 Liverpool, Anglia

 7 Belfast, Irlandia Pólnocna

 8 Dzień na morzu

 9 Lerwick, Szetlandy, Szkocja

 10 Loch Ness (Inverness), Szkocja

 11  Edynburg (Południowe Queensferry), 

Szkocja  (
 12  Edynburg (Południowe Queensferry), 

Szkocja

 13 Dzień na morzu

 14 Brugia (Zeebrugge), Belgia

 15 Amsterdam, Holandia

Dzień Port docelowy 

  1 Southampton, Anglia

 2 Brugia (Zeebrugge), Belgia

 3 Dzień na morzu

 4 Berlin (Warnemünde), Niemcy

 5 Dzień na morzu

 6 Tallin, Estonia

 7 St. Petersburg, Rosja  (
 8 St. Petersburg, Rosja

 9 Helsinki, Finlandia

 10 Sztokholm, Szwecja

 11 Dzień na morzu

 12 Kopenhaga, Dania

 13 Dzień na morzu

 14 Dzień na morzu

 15 Southampton, Anglia

Wyspy Brytyjskie 
                          NOWOŚĆ
Rejs 14-dniowy
Celebrity Silhouette®

Skandynawia i Rosja

Rejs 14-dniowy
Celebrity Eclipse®

1
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(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   2458 €
Z oknem 2768 €
Z balkonem  3048 €
Concierge Class (z balkonem)  3438 €
Aqua Class® (z balkonem)  3718 €
Apartament 5218 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1927 €
Z oknem  2387 €
Z balkonem  2647 €
Concierge Class (z balkonem)  2957 €
Aqua Class® (z balkonem) 3277 €
Apartament  4617 €



Brama Karaibów 
Zachodnich Nowość
Rejs 7-dniowy
Celebrity Reflection®

Karaiby Zachodnie
Nowość
Rejs 6-dniowy
Celebrity Eclipse®

Karaiby wschodnie

Rejs 7-dniowy
Celebrity Silhouette®

Karaiby wschodnie
Nowość
Rejs 7-dniowy
Celebrity Reflection®

Rejsy po Karaibach

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2*, 16*, 30* Sty • 13*, 27* Lut • 12*, 
26* Mar • 5, 19 Lis • 3, 17, 31 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
14, 28 Sty • 11, 25 Lut •  
11, 25 Mar • 8 Kwi 
* Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Miami, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  Cozumel, Meksyk

 4  George Town, Wielki Kajman

 5  Falmouth, Jamajka

 6 Labadee,® Haiti

 7  Dzień na morzu

 8  Miami, Floryda 

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2 Sty

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
20 Lis • 4 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
15, 29 Sty • 12, 26 Lut • 12, 26 Mar 
• 9 Kwi 
Podobny 8-dniowy rejs rozpoczyna się 
18 grudnia 2016. Trasa może się różnić.
Podobny 9-dniowy rejs rozpoczyna się 
30 grudnia 2016. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
9*, 23* Sty • 6*, 20* Lut •  
5*, 19* Mar • 2* Kwi • 12, 26 Lis •  
10, 24 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
6, 20 Sty • 4,18 Lut • 4, 18 Mar •  
1, 15 Kwi 
* Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Miami, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  George Town, Wielki Kajman

 4  Cozumel, Meksyk

 5  Puerto Costa Maya, Meksyk

 6  Dzień na morzu

 7  Miami, Floryda

Dzień Port docelowy 

 1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  San Juan, Portoryko

 4  Charlotte Amalie, St. Thomas

 5  Philipsburg, St. Maarten

 6  Dzień na morzu

 7  Dzień na morzu

 8  Fort Lauderdale, Floryda

Dzień Port docelowy 

  1 Miami, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  San Juan, Portoryko

 4  Philipsburg, St. Maarten

 5  Basseterre, St. Kitts

 6  Dzień na morzu

 7  Dzień na morzu

  8  Miami, Floryda

Philipsburg

Fort Lauderdale

Labadee
George Town

Puerto 
Costa Maya Falmouth

Miami

Cozumel

Charlotte Amalie

Basseterre

CocoCay

San Juan

1

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   693 €
Z oknem  813 €
Z balkonem  853 €
Concierge Class (z balkonem) 1183 €
Aqua Class® (z balkonem)  1343 €
Apartament  1793 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   654 €
Z oknem  774 €
Z balkonem  814 €
Concierge Class (z balkonem)  1144 €
Aqua Class® (z balkonem)  1304 €
Apartament  1754 € 

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   665 €
Z oknem  775 €
Z balkonem  815 €
Concierge Class (z balkonem)  1145 €
Aqua Class® (z balkonem)  1305 €
Apartament  1835 € 

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   513 €
Z oknem 553 €
Z balkonem  643 €
Concierge Class (z balkonem)  723 €
Aqua Class® (z balkonem)  763 €
Apartament  1083 € 



odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży
1. Pływanie z delfinami, Cozumel, Meksyk  2. Latarnia morska w Maine

PRZYKŁADowE wYCIECZKI LĄDowE
Skyride do Paradise Point (Charlotte Amalie, St. Thomas)
Chwyć aparat fotograficzny i udaj się kolejką linową 
Skyride na szczyt góry Flag Hill, by z jej tarasu widokowego, 
położonego 213 metrów nad zatoką, uchwycić przepiękną 
panoramę wyspy. Widoki są zachwycające, a wyspa oferuje 
także duży wybór doskonałych kawiarenek, barów, sklepów 
a także pokazy ptaków. Skosztuj wyjątkowej, świeżo parzonej 
kawy w jednej z lokalnych kawiarni, albo zrób sobie zdjęcie 
z papugą siedzącą na Twoim ramieniu, następnie udaj się na 
zakupy i wybierz najlepszą pamiątkę dla siebie.

Xplor – Kolejka Tyrolska, wyprawa przez dżunglę  
i spływ raftingowy przez jaskinie (Cozumel, Meksyk)
Poszybuj nad wierzchołkami drzew, zejdź do podziemnej 
krainy cieni i doświadcz autochtonicznej dżungli – a wszystko 
to podczas jednej wyprawy. Twoim celem podróży jest Xplor 
- renomowany park przyrodniczy na Cozumel. Tutaj kolejka 
tyrolska uniesie cię wysoko ponad sklepieniem lasu, będziesz 
mógł popływać w otoczeniu niezwykłych stalagmitów 
i wiosłować przez spokojne wody podziemnych jaskiń. 
Zakończ dzień przejażdżką na amfibii przez bujną roślinność 
dżungli. 

Wyprawa katamaranem i „Miasto Płaszczek”  
(George Town, Wielki Kajman)
Rozpocznij dzień w Klubie Jachtowym Cayman Island Yacht 
Club, w którym czeka Cię ciepłe powitanie przez załogę 
olbrzymiego, 18-metrowego katamaranu regatowego 
„Cockatoo”. Po odcumowaniu wyrusz przez niezwykłe wody 
North Sound ku „Miasteczku Płaszczek”, gdzie będziesz mógł 
przeżyć niezapomnianą kąpiel w towarzystwie południowo-
atlantyckich ogończy. Następnie odpręż się na pokładzie 
lub udoskonalaj swoje umiejętności żeglarskie podczas 
niespiesznego powrotu do doku.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Kanada i Nowa Anglia
Nowość
Rejs 14-dniowy
Celebrity Summit®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
10*, 24* Sty • 7*, 21* Lut •  
6*, 20* Mar • 3 Kwi • 11 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
8, 22 Sty • 5, 19 Lut • 5, 19 Mar •  
2, 16 Kwi 
* Trasa może się różnić.
4-dniowy rejs rozpoczyna się 26 grudnia 
2016. Trasa może się różnić.
Podobny 7-dniowy rejs statkiem 
Celebrity Equinox rozpoczyna się  
2 stycznia 2017. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
4, 18 Wrz • 2* Paź
* Trasa rejsu odwrotna.

Dzień Port docelowy 

 1 Cape Liberty, New Jersey

 2  Dzień na morzu

 3  Boston, Massachusetts

 4  Portland, Maine

 5  Bar Harbor, Maine

 6  Dzień na morzu

 7  Charlottetown

  Wyspa Księcia Edwarda

 8  Dzień na morzu

 9  Quebec City, Quebec   (
 10  Quebec City, Quebec

 11  Dzień na morzu

 12  Sydney, Nowa Szkocja

 13  Halifax, Nowa Szkocja

 14  Dzień na morzu

 15  Cape Liberty, New Jersey

Dzień Port docelowy 

  1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  CocoCay, Bahamy

 3  Dzień na morzu

 4  Cozumel, Meksyk

 5  George Town, Wielki Kajman

 6  Falmouth, Jamajka

 7  Dzień na morzu

 8  Fort Lauderdale, Floryda

Karaiby Zachodnie
Nowość
Rejs 7-dniowy
Celebrity Silhouette®

Cape Liberty

Quebec City

Bar Harbor
Portland Halifax

Sydney
Charlottetown

Boston

Kanada i Nowa Anglia2
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(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   694 €
Z oknem  814 €
Z balkonem 854 €
Concierge Class (z balkonem)  1184 €
Aqua Class® (z balkonem)  1344 €
Apartament  1874 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1492 €
Z oknem  1732 €
Z balkonem  2202 €
Concierge Class (z balkonem)  2612 €
Aqua Class® (z balkonem)  2672 €
Apartament  3862 €



Rejsy po Karaibach

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
7, 17*, 27 Paź
* Kolejność portów różna. 

holenderskie Antyle
Morze Karaibskie
Rejs 10-dniowy
Celebrity Infinity®

Dzień Port docelowy 

 1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Key West, Floryda

 3  Dzień na morzu

 4  Dzień na morzu

 5  Oranjestad, Aruba   (
 6  Oranjestad, Aruba 

 7  Kralendijk, Bonaire

 8  Willemstad, Curaçao

 9  Dzień na morzu

 10  Dzień na morzu

 11  Fort Lauderdale, Floryda

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
9, 23 Sty • 6, 20 Lut • 19 Mar •  
2, 16 Kwi • 12, 26 Lis •  
10, 24*, 31* Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
7 Sty • 18 Lut • 4, 18 Mar • 1, 15 Kwi
* Trasa może się różnić.
6-dniowy rejs Karaiby Wschodnie 
rozpoczyna się 16 października 2016. 
Rejs rozpoczyna się w Cape Liberty,  
New Jersey a kończy w San Juan, 
Portoryko. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
22 Paź • 5, 19 Lis • 3, 17†Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
14* Sty • 11, 25* Lut • 11, 25 Mar • 
8* Kwi
* Kolejność portów różna. 
† Trasa może się różnić.
Podobne 7-dniowe rejsy rozpoczynają 
się 2, 16 i 30 stycznia, 13 lutego,  
26 marca i 9 kwietnia 2016. 
Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
21 Sty
Podobny 11-dniowy rejs Holenderskie 
Antyle Morze Karaibskie rozpoczyna się 
31 stycznia 2017. Trasa może się różnić.

Mniejsze Antyle
Morze Karaibskie
Rejs 10-dniowy
Celebrity Summit®

Dzień Port docelowy 

 1 San Juan, Portoryko

 2  Dzień na morzu

 3  Bridgetown, Barbados   (
 4  Bridgetown, Barbados

 5  Kingstown, St. Vincent

 6  St. George’s, Grenada

 7  Castries, St. Lucia

 8  Roseau, Dominika

 9  Philipsburg, St. Maarten

 10   Tortola, Brytyjskie  

Wyspy Dziewicze

 11  San Juan, Portoryko

Dzień Port docelowy 

 1 San Juan, Portoryko

 2  Dzień na morzu

 3  Bridgetown, Barbados

 4  Castries, St. Lucia

 5  St. John’s, Antigua

 6  Philipsburg, St. Maarten

 7  Charlotte Amalie, St. Thomas

 8  San Juan, Portoryko

Dzień Port docelowy 

  1 San Juan, Portoryko

 2   St. Croix, Wyspy Dziewicze  

Stanów Zjednoczonych

 3  Dzień na morzu

 4  Fort De France, Martynika 

 5  Roseau, Dominika 

 6  Basseterre, St. Kitts

 7  Charlotte Amalie, St. Thomas

 8  San Juan, Portoryko

Karaiby Południowe

Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Karaiby Południowe

Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Castries

St. John’s
Philipsburg

Kingstown

St. George’s

Tortola

Fort Lauderdale

Key West

Oranjestad Kralendijk

Willemstad

Miami

Bridgetown

Charlotte 
Amalie

Basseterre

Roseau
Fort De France

St. Croix
San Juan

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   879 €
Z oknem  1079 €
Z balkonem  2329 €
Concierge Class (z balkonem)  1569 €
Aqua Class® (z balkonem)  1729 €
Apartament  2169 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   899 €
Z oknem  1149 €
Z balkonem  1309 €
Concierge Class (z balkonem)  1819 €
Aqua Class® (z balkonem)  1979 €
Apartament  2369 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   510 €
Z oknem  670 €
Z balkonem  760 €
Concierge Class (z balkonem)  1130 €
Aqua Class® (z balkonem)  1170 €
Apartament  1350 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  510 €
Z oknem  670 €
Z balkonem  750 €
Concierge Class (z balkonem)  1120 €
Aqua Class® (z balkonem)  1160 €
Apartament  1480 €



odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

1. Rejs katamaranem

Egzotyczne Karaiby 
Południowe
Rejs 14-dniowy
Celebrity Eclipse®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
11 Gru
12-dniowy rejs Świąteczne Karaiby 
Południowe rozpoczyna się 21 grudnia 
2016. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
10* Sty • 7* Lut • 6* Mar • 3* Kwi • 
13* Lis
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
8*, 22 Sty • 5, 19 Lut • 5, 19 Mar •  
2 Kwi           * Kolejność portów różna. 
Podobne 14-dniowe rejsy rozpoczynają się  
24 stycznia, 21 lutego, 20 marca i 27 listopada 
2016. Trasa może się różnić.
Podobny 14-dniowy rejs statkiem Celebrity 
Equinox rozpoczyna się w Fort Lauderdale, 
Floryda 19 grudnia 2016. Trasa może się różnić.

Day Ports of call 

 1 Miami, Floryda

 2-3  Dzień na morzu

 4  Kralendijk, Bonaire

 5  Willemstad, Curaçao

 6  Oranjestad, Aruba

 7  Dzień na morzu

 8  Bridgetown, Barbados

 9  Castries, St. Lucia

 10  St. John’s, Antigua

 11  Basseterre, St. Kitts

 12  Philipsburg, St. Maarten

 13-14  Dzień na morzu

 15  Miami, Floryda

Dzień Port docelowy 

  1 Miami, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  Dzień na morzu

 4  Charlotte Amalie, St. Thomas

 5  Basseterre, St. Kitts

 6  Bridgetown, Barbados

 7  Roseau, Dominika

 8  Philipsburg, St. Maarten

 9  Dzień na morzu 

 10  Dzień na morzu

 11  Miami, Floryda

Egzotyczne Karaiby 
Południowe
Rejs 10-dniowy
Celebrity Eclipse®

PRZYKŁADowE wYCIECZKI LĄDowE
St. Pierre i Destylarnia Rumu (Fort De France, Martynika)
Ta fascynująca wycieczka obejmuje wszystkie najważniejsze 
atrakcje Martyniki, włączając w to Kościół Balata, muzeum 
wulkanologiczne oraz wulkan Mt. Pelee. Zwiedzanie 
rozpoczyna się w Kościele Balata, gdzie można podziwiać 
miniaturową replikę Najświętszego Serca Jezusa z Bazyliki 
Montmartre w Paryżu. Następnie podróż do jednej 
z najstarszych na wyspie destylarni rumu w St. Pierre, 
położonej u podnóża góry Mt. Pelee. Ostatnim przystankiem 
na trasie są ruiny St. Pierre, które w 1902 roku zniszczył 
potężny wybuch wulkanu.

Nurkowanie w kasku na wyspie De Palm Island  
(Oranjestad, Aruba)
Rozpocznij wyprawę snorkelingową z Oranjestad na wyspę  
De Palm Island, gdzie pod opieką przewodnika zostaniesz 
zabrany na głębokość 7,5 metra w głąb wód oceanu 
w specjalnym kasku do nurkowania. Podziwiaj plejadę 
różnorodnych, tropikalnych ryb i stworzeń morskich, podczas 
gdy kask pozwoli Ci na swobodne oddychanie pod wodą. 
Następnie zamień kask na rurkę do snorkelingu i podziwiaj 
zdumiewające życie wodne w pobliskim parku wodnym,  
albo wygrzewaj się w wygodnym leżaku na plaży, zanim 
nadejdzie pora lunchu.

Konna przejażdżka Carabali (San Juan, Portoryko) 
Ciesz się niespieszną konną przejażdżką przez podnóża 
malowniczego parku krajobrazowego El Yunque National 
Rainforest zakończoną orzeźwiającą kąpielą. Twój dzień 
rozpocznie się w hacjendzie Carabali gdzie poznasz konie, 
które zabiorą Cię na tę niezapomnianą wyprawę. Pokłusuj 
przez bujne lasy zachwycające wyjątkową fauna i florą 
a następnie zażyj ożywczej kąpieli w wodach rzeki Mameyes 
River.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1403 €
Z oknem 1683 €
Z balkonem  1933 €
Concierge Class (z balkonem)  2213 €
Aqua Class® (z balkonem)  2423 €
Apartament  3153 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   829 €
Z oknem 949 €
Z balkonem 1119 €
Concierge Class (z balkonem)  1319 €
Aqua Class® (z balkonem)  1449 €
Apartament  2099 €



Rejsy po Karaibach

Dzień Port docelowy 

 1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  George Town, Wielki Kajman

 4  Puerto Costa Maya, Meksyk

 5  Cozumel, Meksyk

 6  Dzień na morzu

 7  Nowy Orlean, Luizjana   (
 8  Nowy Orlean, Luizjana   ( 

 9  Nowy Orlean, Luizjana 

 10  Dzień na morzu

 11  Dzień na morzu

 12  Fort Lauderdale, Floryda

Mardi Gras i Karaiby

Rejs 11-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Dzień Port docelowy 

  1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  George Town, Wielki Kajman

 4  Dzień na morzu

 5  Cartagena, Kolumbia

 6  Colón, Panama

 7  Puerto Limón, Kostaryka

 8  Dzień na morzu

 9  Belize City, Belize

 10  Cozumel, Meksyk

 11  Dzień na morzu

 12  Fort Lauderdale, Floryda

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
20 Lut

(Wieczorne Mardi Gras Signature 
Event)

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
11 Sty • 1*, 22 Lut • 14* Mar •  
4 Kwi • 7, 28 Lis
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
9, 30 Sty • 13 Mar • 3 Kwi
* Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2 Sty

Dzień Port docelowy 

 1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Dzień na morzu 

 3  Dzień na morzu

 4  Charlotte Amalie, St. Thomas

 5  Philipsburg, St. Maarten

 6  Fort De France, Martynika

 7  Basseterre, St. Kitts

 8  Dzień na morzu

 9  Dzień na morzu

 10  Fort Lauderdale, Floryda

Całe Karaiby

Rejs 9-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Całe Karaiby

Rejs 11-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Całe Karaiby

Rejs 10-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Dzień Port docelowy 

  1  Fort Lauderdale, Floryda

 2  Dzień na morzu

 3  Dzień na morzu

 4  Charlotte Amalie, St. Thomas

 5  Basseterre, St. Kitts

 6  Bridgetown, Barbados

 7  Roseau, Dominika

 8  Philipsburg, St. Maarten

 9  Dzień na morzu

 10  Dzień na morzu

 11  Fort Lauderdale, Floryda

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
22 Sty • 12 Lut • 4, 25 Mar •  
18 Lis • 9 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
20 Sty • 10 Lut • 3, 24 Mar • 14 Kwi

Philipsburg

Fort Lauderdale

Key West

Bridgetown

Charlotte 
Amalie

Basseterre

Fort De France

Puerto 
Costa Maya

Belize City

Cozumel

Nowy Orlean

George Town

CartagenaColónPuerto Limón

Roseau

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1158 €
Z oknem  1318 €
Z balkonem  1445 €
Concierge Class (z balkonem)  1688 €
Aqua Class® (z balkonem)  1848 €
Apartament  2658 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   956 €
Z oknem  1116 €
Z balkonem  1276 €
Concierge Class (z balkonem)  1486 €
Aqua Class® (z balkonem) 1646 €
Apartament  2456 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1816 €
Z oknem  2456 €
Z balkonem  2836 €
Concierge Class (z balkonem)  3456 €
Aqua Class® (z balkonem)  3446 €
Apartament  3966 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  947 €
Z oknem  1107 €
Z balkonem 1187 €
Concierge Class (z balkonem) 1717 €
Aqua Class® (z balkonem)  2267 €
Apartament  2967 €



(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

1.Kings’ Wharf, Bermudy

PRZYKŁADowE wYCIECZKI LĄDowE
Atlantyda – nurkowanie w ruinach Atlantydy 
i dzień na plaży (Nassau, Bahamy)
Zanurkuj wśród zatopionych ruin utraconego miasta 
Atlantydy i ciesz się wspaniałą plażą w naszym kurorcie. 
Położona na Paradise Island’s Royal Towers laguna jest 
przystrojona przedmiotami zainspirowany przez starożytną 
Atlantydę. Nurkuj i pływaj przez pół godziny w tym 12200 
m3 podwodnym placu zabaw w towarzystwie ogromnych 
płaszczek, połyskujących rekinów i upstrzonych miliardem 
kolorów tropikalnych ryb. Swoją przygodę zakończysz na 
nabrzeżu, którego nieskazitelnie turkusowa woda zaprasza  
do chwili relaksu..

„Wokół wyspy” wyprawa łodzią WildCat  
(Kings Wharf, Bermudy)
Najlepsza wyprawa krajobrazowa na Bermudach pozwoli 
Ci zobaczyć podczas jednego dnia więcej, niż niektórzy 
lokalni mieszkańcy widzą przez całe swoje życie. Dzięki 
szybkobieżnej łodzi motorowej WildCat odbędziesz upojną 
podróż wzdłuż nadmorskich rezydencji i sławnych różowych 
plaż Bermudów. Daj się wciągnąć w historyczną część St. 
George i zerknij na Kings Square a następnie poczuj przypływ 
adrenaliny podczas wyścigu w drodze powrotnej. 

Malownicze St. Kitts z pokładu helikoptera  
(Basseterre, St. Kitts i Nevis)
Doświadcz wspaniałego tropikalnego piękna wyspy St. Kitts 
podczas przyprawiającej o dreszcz emocji podniebnej wyprawy 
helikopterem. Wznieś się ponad grzbietem wulkanicznym 
Mount Liamuiga, a jeśli pogoda pozwoli, obejrzyj sam krater 
z bliska. Przeleć ponad palisadami Brimstone Hill Fortress – 
zwanego brytyjskim „Gibraltarem Karaibów” a następnie udaj 
się w dół wybrzeża do Paradise Reef. Zerknij na odizolowane 
plaże oglądane jak dotąd przez niewielu oraz ciesz się 
panoramicznym widokiem na pobliskie Nevis.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
1, 8, 15, 22, 29 Maj •  
5, 12, 19, 26 Cze •  
3, 10, 17, 24, 31 Lip • 7, 14, 21, 28 Sie
Podobny 8-dniowy rejs Bermudy i 
Karaiby rozpoczyna się w San Juan, 
Portoryko 23 kwietnia 2016. Trasa może 
się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14 Sty • 25 Lut • 10, 24 Mar •  
3* Paź
*Rejs statkiem Celebrity Infinity
Podobne 5-dniowe rejsy rozpoczynają 
się 18 i 23 stycznia, 29 lutego, 5, 14, 19 i 
28 marca 2016. Trasa może się różnić.
Podobny 3-dniowy rejs statkiem 
Celebrity Infinity rozpoczyna się 6 
listopada 2016. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

  1 Fort Lauderdale, Floryda

 2  Key West, Floryda

 3  Dzień na morzu

 4  Nassau, Bahamy

 5  Fort Lauderdale, Floryda

Dzień Port docelowy 

 1 Cape Liberty, New Jersey

 2  Dzień na morzu

 3  Dzień na morzu

 4  Kings Wharf, Bermudy (
 5  Kings Wharf, Bermudy  (
 6  Kings Wharf, Bermudy

 7  Dzień na morzu

 8   Cape Liberty, New Jersey

Bermudy

Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Bahamy

Rejs 4-dniowy
Celebrity Constellation®

Cape Liberty

Kings Wharf

Nassau
Fort Lauderdale

Key West

1
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   737 €
Z oknem  897 €
Z balkonem  1127 €
Concierge Class (z balkonem)  1287 €
Aqua Class® (z balkonem)  1327 €
Apartament  1717 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   328 €
Z oknem  368 €
Z balkonem  448 €
Concierge Class (z balkonem)  568 €
Aqua Class® (z balkonem)  598 €
Apartament  818 €



Rejsy wzdłuż wybrzeży Alaski

Lodowiec Hubard, Alaska

Rejs 7-dniowy
Celebrity Infinity®

Dzień Port docelowy 

 1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska

 2  Inside Passage, 
  Alaska (na morzu)

 3  Icy Strait Point, Alaska 

 4  Lodowiec Hubard, Alaska 

 5  Juneau, Alaska 

 6  Ketchikan, Alaska 

 7  Inside Passage, 
  Alaska (na morzu)

 8  Vancouver, Kolumbia Brytyjska

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
22, 29 Maj • 5, 12, 19, 26 Cze • 3, 
10, 17, 24, 31 Lip  • 7, 14, 21, 28 Sie  
• 4 Wrz

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
20 Maj • 3, 17 Cze • 1, 15, 29 Lip • 
12, 26 Sie

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
27 Maj • 10, 24 Cze •  8, 22 Lip •  
5,19 Sie
Podobny 8- dniowy rejs rozpoczyna się 
12 Maja 2016. Trasa się różni.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
6*, 13, 20, 27 Maj • 3, 10, 17, 24 Cze 
• 1, 8, 15, 22, 29 Lip • 5, 12, 19, 26 Sie 
• 2† Wrz
* Rejs rozpoczyna się w Vancouver, 
Kolumbia Brytyjska
†  Rejs kończy się w Vancouver, 
Kolumbia Brytyjska

Dzień Port docelowy 

 1 Seward, Alaska 

 2  Lodowiec Hubard,
  Alaska (na morzu) 

 3  Juneau, Alaska 

 4  Skagway, Alaska 

 5  Icy Strait Point, Alaska 

 6  Ketchikan, Alaska 

 7  Inside Passage, 
  Alaska (na morzu)

 8  Vancouver, Kolumbia Brytyjska

Dzień Port docelowy 

 1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska

 2  Inside Passage,
  Alaska (na morzu)

 3  Ketchikan, Alaska

 4  Icy Strait Point, Alaska

 5  Juneau, Alaska

 6  Skagway, Alaska

 7  Lodowiec Hubard, 
  Alaska (na morzu)

 8  Seward, Alaska

Dzień Port docelowy 

  1 Seattle, Waszyngton

 2  Dzień na morzu

 3  Ketchikan, Alaska 

 4  Fiord Tracy Arm, 
  Alaska (na morzu) 

 4  Juneau, Alaska

 5  Skagway, Alaska

 5  Inside Passage, 
  Alaska (na morzu)

 6  Dzień na morzu

 7  Victoria, Kolumbia Brytyjska

 8  Seattle, Waszyngton

Lodowiec Południowy, 
Alaska
Rejs 7-dniowy
Celebrity Millennium®

Lodowiec Północny, 
Alaska
Rejs 7-dniowy
Celebrity Millennium®

Fiord Tracy Arm –
Lodowiec Sawyer
Rejs 7-dniowy
Celebrity Solstice®

Seattle

Vancouver

Ketchikan
Tracy Arm Fjord

Juneau

Skagway

Icy Strait Point

Hubbard 
Glacier

Victoria

Seward

1

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  786 €
Z oknem 1066 €
Z balkonem  1346 €
Concierge Class (z balkonem)  1546 €
Aqua Class® (z balkonem)  1586 €
Apartament  2196 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna 659 €
Z oknem 819 €
Z balkonem 1219 €
Concierge Class (z balkonem) 1609 €
Aqua Class® (z balkonem) 1549 €
Apartament 2269 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  705 €
Z oknem  865 €
Z balkonem 1305 €
Concierge Class (z balkonem) 1505 €
Aqua Class® (z balkonem) 1585 €
Apartament 2355 € 

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna 860 €
Z oknem 1020 €
Z balkonem 1100 €
Concierge Class (z balkonem)  1380 €
Aqua Class® (z balkonem) 1460 €
Apartament 2190 €  
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(      Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com

Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży
1. Niedźwiedź 2. Most Golden Gate, San Francisco, USA

CELEBRITY EXCLUSIVE
Droga do Ketchikan (Ketchikan, Alaska)
Jedyna i niepowtarzalna, życiowa szansa na poznanie 
Narodowego Parku Ketchikan’s Misty Fiords z zupełnie  
innej perspektywy. Wsiądź na pokład legendarnego hydroplanu 
Havilland Beaver i podziwiaj piękno dziewiczej przyrody  
Alaski z lotu ptaka. 
Podczas lotu nad taflą wody i ponad 9000 metrowej wysokości 
granitowymi skałami usłyszysz wiele opowieści na temat 
historii tego dzikiego zakątka ziemi. Poszybujesz nad modrymi 
lodowcami, zielonymi lasami świerkowymi, urwistymi dolinami 
rzecznymi i mieniącymi się srebrem górskimi jeziorami. 
I gdy już myślisz, że lepiej być nie może, pilot łagodnie osadzi 
samolot na wodzie byś mógł w otoczeniu jednego z cudów 
Matki Natury udać się na piknik.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/exclusives

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Psim zaprzęgiem przez lodowiec Mendenhall i przelot 
helikopterem (Juneau, Alaska)
Jeśli odwiedzasz Juneau w poszukiwaniu wyjątkowych wrażeń, 
to jest to miejsce idealne dla Ciebie! Rozpocznij dzień od lotu 
helikopterem nad bujnymi lasami deszczowymi, oblodzonymi 
szczytami górskimi i głębokimi błękitnymi szczelinami 
lodowymi. Wyląduj w historycznym ośrodku szkolenia psów 
zaprzęgowych na zboczu lodowca Mendenhall. Następnie 
nabierz mroźnego, orzeźwiającego powietrza w płuca, 
podczas gdy specjalnie przygotowany zaprzęg psów Husky 
łagodnie powiezie Cię przez 19-kilometrowy odcinek lodowca 
w tradycyjnym alaskańskim stylu.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions
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Wybrzeże Pacyfiku 
NOWOŚĆ!
Rejs 11-dniowy
Celebrity Infinity®

Wybrzeże Pacyfiku  
NOWOŚĆ!
Rejs 7-dniowy
Celebrity Infinity®

Dzień Port docelowy 

 1 San Diego, Kalifornia

 2  Santa Barbara, Kalifornia

 3  Monterey, Kalifornia

 4  San Francisco, Kalifornia  ( 

 5  San Francisco, Kalifornia

 6  Dzień na morzu

 7  Astoria, Oregon

 8  Dzień na morzu

 9  Seattle, Waszyngton

 10  Nanaimo, Kolumbia Brytyjska

 11  Victoria, Kolumbia Brytyjska

  12  Vancouver, Kolumbia Brytyjska

Dzień Port docelowy 

  1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska

 2  Astoria, Oregon

 3  Dzień na morzu

 4  San Francisco, Kalifornia ( 

 5  San Francisco, Kalifornia

 6  Monterey, Kalifornia

 7  Catalina Island, Kalifornia

 8  San Siego, Kalifornia

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
11 Maj

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
11 Wrz

2

Astoria

Nanaimo

Seattle

Vancouver
Victoria
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1103 €
Z oknem  1463 €
Z balkonem  1863 €
Concierge Class (z balkonem)  2223 €
Aqua Class® (z balkonem)  2353 €
Apartament  3113 €

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  751 €
Z oknem 991 €
Z balkonem  1271 €
Concierge Class (z balkonem) 1511 €
Aqua Class® (z balkonem)  1591 €
Apartament  2121 €  



Rejsy po Azji i Środkowym Wschodzie

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
2 Kwi
Podobny 15-dniowy rejs rozpoczyna się 
11 stycznia 2017. Trasa rejsu odwrotna. 
Kolejność portów może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Singapur

 2 Dzień na morzu

 3 Phuket, Tajlandia

 4 Dzień na morzu

 5 Dzień na morzu

 6 Colombo, Sri Lanka

 7 Dzień na morzu

 8 Cochin, Indie

 9 New Mangalore, Indie

 10 Goa (Mormugao), Indie

 11 Mumbaj (Bombaj), Indie 

 12 Dzień na morzu

 13 Dzień na morzu

 14 Muskat, Oman

 15  Dubaj

 16  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

Najlepsze z Indii  
i Sri Lanki  NOWOŚĆ!
Rejs 15-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
2 Sty
Podobny 9-dniowy rejs rozpoczyna się 
10 grudnia 2016. Trasa rejsu odwrotna. 
Kolejność portów może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie    (
 2  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

 3 Maskat, Oman  (
 4 Maskat, Oman

 5 Dzień na morzu

 6 Khasab, Oman

 7  Dubaj, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie   (
 8  Dubaj, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie    (
 9  Dubaj, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

 10  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

Wzdłuż wybrzeży 
arabskich  NOWOŚĆ!
Rejs 9-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
19 Gru

(Sylwestrowy Bal w Dubaj  
Signature Event)
Podobny 12-dniowy rejs rozpoczyna się 
28 listopada 2016. Trasa się różni.

Dzień Port docelowy 

 1  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie  (
 2  Abu Dhabi, 

 3 Maskat, Oman

 4 Dzień na morzu

 5 Dzień na morzu

 6 Dzień na morzu

 7 Cochin, Indie

 8 New Mangalore, Indie

 9 Goa (Mormugao), Indie

 10 Mumbaj (Bombay), Indie

 11 Dzień na morzu

 12 Dzień na morzu

 13  Dubaj  (
 14 Dubaj, 

 15  Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

Morze Arabskie i Indie  
NOWOŚĆ!
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14 Lis
Podobny 15-dniowy rejs rozpoczyna się 
17 kwietnia 2017. Trasa się różni.

Dzień Port docelowy 

  1 Istambuł, Turcja ( 

 2  Istambuł, Turcja

 3  Ateny (Pireus), Grecja

 4   Dzień na morzu

 5   Dzień na morzu

 6  Kanał Suezki (na morzu)

 7  Aqaba, Jordania

 8  Dzień na morzu

 9  Dzień na morzu

 10  Dzień na morzu

 11  Dzień na morzu

 12  Dzień na morzu

 13  Maskat, Oman

 14   Abu Dhabi,  Zjednoczone  

Emiraty Arabskie (
 15   Abu Dhabi,  Zjednoczone  

Emiraty Arabskie 

Kanał Sueski  
NOWOŚĆ!
Rejs 14-dniowy
Celebrity Constellation®

Singapur

Phuket

TAJLANDIA;

SRI LANKA

INDIE
OMANZJEDNOCZONE 

EMIRATY ARABSKIE 

JORDANIA

TURCJA
 GRECJA 

Colombo
Cochin

New Mangalore

Mormugao

Mumbaj

Maskat
Khasab

Abu Dhabi
Dubaj

Aqaba 

Pireus

Istambuł

1

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1129 €
Z oknem  1369 €
Z balkonem  1769 €
Concierge Class (z balkonem)  2009 €
Aqua Class® (z balkonem)  2169 €
Apartament  3769 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1473 €
Z oknem  1783 €
Z balkonem  2553 €
Concierge Class (z balkonem)  2873 €
Aqua Class® (z balkonem) 3053 €
Apartament 4563 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   767 €
Z oknem  1087 €
Z balkonem  1397 €
Concierge Class (z balkonem)  1647 €
Aqua Class® (z balkonem)  1837 €
Apartament  2917 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1536 €
Z oknem  1816 €
Z balkonem 2296 €
Concierge Class (z balkonem) 2676 €
Aqua Class® (z balkonem)  2836 €
Apartament  4426 €  



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(      Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

1. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2. Świątynia Wat Arun w Bangkoku, Tajlandia

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
2 dniowa wycieczka do Angkor Wat objętego patronatem 
UNESCO (Bangkok/ Laemchabang/ Tajlandia)
Wyprawa do prowincji Siem Reap odkrywa tajemnice 
starożytnej Kambodży, w której tysiącletnie świątynie 
osłonięte bujną zielenią dżungli oraz nierealne wręcz 
pływające wioski wskazują mistyczną ścieżkę do zaginionego 
królestwa Imperium Khmerów.  Wejdź do świętych królestw 
Angkor i odkryj niezwykłe świątynie Ta Prohm, Pre Rup, 
Bayon oraz spektakularny Angkor Wat, największy religijny 
pomnik świata.

Prywatny rejs Dau wokół Maskatu (Maskat, Oman)
Wejdź na pokład tradycyjnego Dau wyposażonego we 
współczesne udogodnienia i udaj się w prywatny rejs 
odkrywający zarówno starą, historyczną część Maskatu, 
jak również jego współczesny przepych. Podziwiaj 
niezapomniane widoki rozkoszując się napojami 
orzeźwiającymi serwowanymi przez załogę. Odkryj piękno 
średniowiecznych budowli portugalskich oraz Al Alam, 
ceremonialnego pałacu obecnego sułtana. 

Dzień na Pustyni (Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie)
Twoje pustynne safari rozpocznie się poranną przejażdżką 
przez niemalże nietknięte cywilizacją arabskie wydmy. 
Po przybyciu na tor wyścigów wielbłądów, Al Wathba, 
będziesz mógł z bliska przyjrzeć się starożytnej sztuce 
tresury wielbłądów. Następnie miniesz pałac Al Wathba 
oraz koczownicze obozy grup Beduinów w drodze do 
malowniczego miejsca piknikowego, w którym otrzymasz 
wyśmienity posiłek, zanim powrócisz na statek drogą przez 
czerwone wydmy upstrzone rozkołysanymi palmami.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
19 Lut • 19 Mar

Dzień Port docelowy 

 1 Singapur

 2 Dzień na morzu

 3 Dzień na morzu

 4 Bandar Seri Begawan (Muara), 
  Bruneai

 5 Dzień na morzu

 6 Nha Trang, Wietnam

 7 Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam

 8 Dzień na morzu

 9 Bangkok (Laemchabang),    ( 
  Thailand

 10 Bangkok (Laemchabang),    ( 

  Tajlandia

 11  Bangkok (Laemchabang), Tajlandia

 12 Dzień na morzu

 13 Dzień na morzu

 14  Singapur

 15  Singapur

Tajlandia i Wietnam

Rejs 14-dniowy
Celebrity Constellation®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
17 Sty*  • · 13 Lis*
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
5 Lut · 5 Mar
*  Rejsy odbywają się na pokładzie statku 
Celebrity Millenium

Dzień Port docelowy 

 1 Singapur

 2 Dzień na morzu

 3 Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam

 4  Dzień na morzu

 5  Hue/Danang  (Chan May), 

Wietnam

 6  Dzień na morzu

 7 Hong Kong, Chiny

 8 Dzień na morzu

 9 Manila, Filipiny

 10 Boracay, Filipiny

 11 Dzień na morzu

 12 Kota Kinabalu, Malezja

 13 Dzień na morzu

 14 Singapur    (
 15 Singapur

Wietnam i Filipiny

Rejs 14-dniowy
Celebrity Constellation®

Phu My

Chan May

Hong Kong

Laemchabang

MALEZJA

BRUNEA

WIETNAM

CHINY

FILIPINY

TAJLANDIA

Kota Kinabalu
Muara

Manila

Boracay

Singapur

Nha Trang

2
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1445 €
Z oknem 1685 €
Z balkonem  2125 €
Concierge Class (z balkonem)  2365 €
Aqua Class® (z balkonem)  2525 €
Apartament  3715 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1170 €
Z oknem  1510 €
Z balkonem  2010 €
Concierge Class (z balkonem)  2290 €
Aqua Class® (z balkonem)  2530 €
Apartament 3 430 €  



Azja Południowo- 
-Wschodnia
Rejs 14-dniowy
Celebrity Millennium®

Chiny i Korea Południowa

Rejs 14-dniowy
Celebrity Millennium®

japonia i Chiny

Rejs 14-dniowy
Celebrity Millennium®

japonia, Korea i Chiny

Rejs 11-dniowy
Celebrity Millennium®

Dzień Port docelowy 

 1 Hong Kong, Chiny    (
 2 Hong Kong, Chiny

 3 Dzień na morzu

 4 Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam  ( 

 5 Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam

 6 Hue/Danang (Chan May), Wietnam

 7 Dzień na morzu

 8 Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam

 9 Dzień na morzu

 10 Bangkok (Laemchabang),    ( 

   Tajlandia 

 11 Bangkok (Laemchabang), Tajlandia

 12 Dzień na morzu

 13 Dzień na morzu

 14 Singapur   (
 15 Singapur

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14*, 28 Lut · 30 Paź
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
11, 25* Lut    * Trasa rejsu odwrotna.
Podobny 12-dniowy rejs rozpoczyna się 
9 i 21 grudnia 2016 oraz 2 stycznia 2017. 
Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
11 Mar
Podobny 14-dniowy rejs rozpoczyna się 
25 marca 2017. Trasa rejsu odwrotna. 
Kolejność portów może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1  Hong Kong, Chiny

 2 Dzień na morzu

 3 Tajpej (Keelung), Tajwan

 4 Dzień na morzu

 5 Nagasaki, Japonia

 6 Busan, Korea Południowa

 7 Wyspa Jeju, Korea Południowa

 8 Seul (Incheon), Korea Południowa

 9 Dzień na morzu

 10 Pekin (Tianjin), Chiny  (
 11 Pekin (Tianjin), Chiny   (
 12 Pekin (Tianjin), Chiny

 13 Dzień na morzu

 14 Dzień na morzu

 15 Szanghaj (Baoshan), Chiny

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
16 Paź
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
8 Kwi*
* Trasa rejsu odwrotna.

Dzień Port docelowy 

 1 Tokio (Yokohama), Japonia

 2 Fudżi (Shimizu), Japonia

 3 Kobe, Japonia   ( 

 4 Kobe, Japonia

 5 Dzień na morzu

 6 Nagasaki, Japonia

 7 At Sea

 8 Szanghaj (Baoshan), Chiny

 9 Dzień na morzu

 10 Okinawa, Japonia

 11 Tajpej (Keelung), Tajwan    (
 12 Tajpej (Keelung), Tajwan

 13 Dzień na morzu

 14 Hong Kong, Chiny    (
 15 Hong Kong, Chiny

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
18 Wrz

Dzień Port docelowy 

 1 Tokio (Yokohama), Japonia    (
 2 Tokio (Yokohama), Japonia

 3 Fudżi (Shimizu), Japonia

 4 Kobe, Japonia    ( 

 5 Kobe, Japonia

 6 Dzień na morzu

 7 Hiroszima, Japonia

 8 Nagasaki, Japonia

 9 Wyspa Jeju, Korea Południowa

 10 Seul (Incheon), Korea Południowa

 11 Dzień na morzu

 12  Szanghaj (Baoshan), Chiny

Rejsy po Azji

1

 

Phu My

Chan May

Hong Kong

Laemchabang

CHINY

WIETNAM

TAJWAN

FILIPINY
TAJLANDIA

JAPONIA
KOREA 
POŁUDNIOWA

Baoshan
Nagasaki

Yokohama

Singapur

Incheon

Wyspa Jeju
Busan

Keelung

Kobe

Zatoka Halong

Shimizu

Tianjin

Manila

Hiroszima

Okinawa 

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1306 €
Z oknem  1469 €
Z balkonem  2009 €
Concierge Class (z balkonem)  2289 €
Aqua Class® (z balkonem)  2486 €
Apartament  3336 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1521 €
Z oknem  1721 €
Z balkonem  2081 €
Concierge Class (z balkonem)  2361 €
Aqua Class® (z balkonem)  2601 €
Apartament  3791 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1375 €
Z oknem  1575 €
Z balkonem  1935 €
Concierge Class (z balkonem)  2215 €
Aqua Class® (z balkonem)  2455 €
Apartament  3645 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1325 €
Z oknem  1525 €
Z balkonem  1985 €
Concierge Class (z balkonem)  2265 €
Aqua Class® (z balkonem)  2505 €
Apartament  3595 €  



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

Perły Indonezji

Rejs 14-dniowy
Celebrity Millennium®

Chiny i Filipiny

Rejs 12-dniowy
Celebrity Millennium®

1. Zatoka Halong, Wietnam 2. Tancerki w Singapurze

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Świątynia Uluwatu (Benoa, Bali, Indonezja)
Doświadcz zniewalającego i intrygującego Indonezyjskiego 
piękna odkrywając uduchowioną wyspę Bali. Celem wyprawy 
jest Pura Luhur Uluwatu, najstarsza i najważniejsza świątynia 
na Bali, spektakularnie położona na krawędzi skalnego klifu, 
z którego została wyciosana i wznosząca się 251 metrów 
nad poziom Oceanu Indyjskiego.  Upajaj się wspaniałymi 
widokami podczas odkrywania ręcznie rzeźbionych reliktów 
starożytnego, architektonicznego arcydzieła, które zostało 
wybudowane w XI wieku, by chronić ludność przed złymi 
duchami, które mogą przybyć od strony oceanu.

Wyprawa łodzią po Zatoce Halong (Halong Bay, Wietnam)
Oglądaj jeden z najwspanialszych cudów natury z pokładu 
tradycyjnej chińskiej dżonki. Położona w rejonie Zatoki 
Perskiej, Zatoka Halong uważana jest za geograficzne dzieło 
sztuki i została wpisana na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Podziwiaj tysiące krasów wapiennych, zielonych 
grot i wysp, które powstawały przez miliony lat i osiadły na tle 
olśniewających szmaragdowozielonych wód. 

Majestatyczna Góra Rokko (Kobe, Japonia)
Odkryj malownicze peryferie Kobe w drodze na zdumiewającą 
górę Rokko. Po przybyciu kolejką linową do strzelistego 
szczytu góry będziesz mógł zrobić przepiękne, panoramiczne 
zdjęcia rozciągającej się w dole zatoki Osaka oraz odległej 
wyspy Awaji. W drodze powrotnej czeka Cię wyprawa przez 
malowniczy region, który jest domem dla najsławniejszych 
japońskich marek sake oraz wizyta w Muzeum Sake, gdzie 
poznasz tajniki produkcji i będziesz miał okazję na degustację 
tego tradycyjnego, japońskiego trunku.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

2

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
3 Sty
Podobny 12-dniowy rejs Indonezja 
i Malezja rozpoczyna się 27 listopada 
2016. Kolejność portów może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Singapur  (
 2 Singapur

 3 Dzień na morzu

 4 Dzień na morzu

 5 Benoa, Bali, Indonezja  (
 6 Benoa, Bali, Indonezja  (
 7 Benoa, Bali, Indonezja   

 8 Komodo, Indonezja

 9 Dzień na morzu

 10 Dzień na morzu

 11 Dzień na morzu

 12 Phuket, Tajlandia

 13 Penang, Malezja

 14  Kuala Lumpur (Port Klang), Malezja

 15 Singapur

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
14 Sty

Dzień Port docelowy 

 1 Hong Kong, Chiny  (
 2 Hong Kong, Chiny

 3 Dzień na morzu

 4  Hue/Danang (Chan May), 

Wietnam

 5 Dzień na morzu

 6 Manila, Filipiny (
 7 Manila, Filipiny

 8  Dzień na morzu

 9 Tajpej (Keelung), Tajwan

 10 Dzień na morzu

 11 Busan, Korea Południowa

 12 Dzień na morzu

 13 Szanghaj (Baoshan), Chiny

Bali

MALEZJA

INDONEZJA

Port Klang

Phuket

Penang

Singapur

Komodo
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1272 €
Z oknem  1602 €
Z balkonem  2442 €
Concierge Class (z balkonem)  2702 €
Aqua Class® (z balkonem)  3052 €
Apartament  3792 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1239 €
Z oknem  1399 €
Z balkonem  1719 €
Concierge Class (z balkonem)  1959 €
Aqua Class® (z balkonem) 2159 €
Apartament  3199 €  



Rejsy po Australii i Nowej Zelandii

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
13 Mar

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2 Lut • 27 Lis
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
12†, 24* Sty •5 Lut
* Trasa rejsu odwrotna.  Trasa może się 
różnić. †Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
17 Lut
w Perth (Fremantle), Australia i kończy 
w Sydney, Australia. Trasa może się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
5 Sty
Podobny 13-dniowy rejs rozpoczyna się 
14 listopada 2016. Rejs kończy w Sydney, 
Australia. Trasa może się różnić.

Nowa Zelandia  
NOWOŚĆ
Rejs 14-dniowy
Celebrity Solstice®

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2  Dzień na morzu

 3  Melbourne, Australia

 4  Dzień na morzu

 5  Hobart, Tasmania, Australia

 6-7  Dzień na morzu

 8 Zatoka Milforda, Nowa Zelandia

 8  Zatoka Doubtful, Nowa Zelandia 

 8  Zatoka Dusky, Nowa Zelandia

 9 Dunedin, Nowa Zelandia

 10  Akaroa, nowa Zelandia

 11 Wellington, Nowa Zelandia

 12  Dzień na morzu

 13  Tauranga, Nowa Zelandia

 14  Bay of Island, Nowa Zelandi

 15  Auckland, Nowa Zelandia

Dzień Port docelowy 

 1 Auckland, Nowa Zelandia

 2  Tauranga, Nowa Zelandia

 3   Dzień na morzu

 4  Napier, Nowa Zelandia

 5  Wellington, Nowa Zelandia

 6  Akaroa, Nowa Zelandia

 7  Dunedin, Nowa Zelandia

 8  Zatoka Dusky, Nowa Zelandia

 8  Zatoka Doubtful, Nowa Zelandia

 8 Zatoka Milforda, Nowa Zelandia 

 9  Dzień na morzu

 10  Dzień na morzu

 11  Hobart, Tasmania, Australia

 12  Dzień na morzu

 13  Sydney, Australia

Nowa Zelandia

Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Nowa Zelandia

Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2 Dzień na morzu

 3 Melbourne, Australia

 4 Dzień na morzu

 5 Dzień na morzu

 6 Zatoka Milforda, Nowa Zelandia

 6 Zatoka Doubtful, Nowa Zelandia

 6 Zatoka Dusky, Nowa Zelandia

 7 Dunedin, Nowa Zelandia

 8 Akaroa, Nowa Zelandia

 9 Wellington, Nowa Zelandia

 10 Dzień na morzu

 11 Tauranga, Nowa Zelandia

 12 Bay of Island, Nowa Zelandiad

 13 Auckland, Nowa Zelandia

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2 Newcastle, Australia 

 3 Dzień na morzu

 4 Dzień na morzu

 5 Airlie Beach, Australia

 6  Cairns (Yorkey’s Knob),  

Australia   (
 7 Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

 8 Port Douglas, Australia

 9 Willis Island (na morzu), Australia

 10  Dzień na morzu

 11 Brisbane, Australia

 12 Dzień na morzu

 13 Sydney, Australia

Przygoda na Wielkiej 
Rafie   NOWOŚĆ
Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Sydney

Auckland

Wellington

Tauranga

Dunedin

Melbourne

Zatoka Milforda
Zatoka Doubtful,

Zatoka Dusky

Yorkey’s Knob

Brisbane

AUSTRALIA

NOWA ZELANDIA

Bay of Islands

Airlie Beach

Akaroa

Newcastle

Port Douglas

Hobart

Napier

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1427 €
Z oknem  1897 €
Z balkonem  2117 €
Concierge Class (z balkonem)  2687 €
Aqua Class® (z balkonem)  2977 €
Apartament  3767 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1412 €
Z oknem  1652 €
Z balkonem  1812 €
Concierge Class (z balkonem)  2132 €
Aqua Class® (z balkonem)  2382 €
Apartament  3262 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1363 €
Z oknem  1603 €
Z balkonem  1763 €
Concierge Class (z balkonem)  2083 €
Aqua Class® (z balkonem)  2333 €
Apartament  3233 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1559 €
Z oknem 1829 €
Z balkonem  1989 €
Concierge Class (z balkonem)  2309 €
Aqua Class® (z balkonem)  2559 €
Apartament  3439 €  



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(    Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Przygoda z Raftingiem w Lasach Deszczowych (Cairns, 
Australia)
Ta emocjonująca przygoda obejmuje ponad dwugodzinny 
rafting pontonem przez wąwóz w Parku Narodowym Barron 
oraz wpisane na listę Światowego Dziedzictwa lasy deszczowe 
Wet Tropics of Queensland.  W trakcie spokojniejszych 
momentów będziesz mógł podziwiać eteryczne piękno 
najstarszych lasów deszczowych i wodospadów na świecie. 
Dowiedz się z pierwszej ręki, dlaczego nurty noszą tak 
wymyślne nazwy jak „Serwowar” czy „Brama do Piekieł”.  
Na koniec podziel się swoimi wrażeniami z innymi nad 
filiżanką herbaty Devonshire.

Wycieczka do Królewskiego Otago (Dunedin, Nowa Zelandia)
Obudź się w pobliżu pingwinów i albatrosów i odkryj barwną 
historię jedynego pałacu w Nowej Zelandii. Rozpocznij dzień 
w Penguin Place, gdzie ze specjalnie przygotowanych punktów 
obserwacyjnych będziesz mógł podziwiać  te fascynujące 
ptaki pozostając dla nich w ukryciu. Następnie udaj się 
do Taiaroa Head by złożyć wizytę jedynej kontynentalnej 
kolonii albatrosa na świecie. Na koniec zbadaj bogaty zamek 
Lanarch, zbudowany przez majętnego kupca w 1871 roku, który 
sprowadzał najlepsze materiały z całego świata by się nimi 
chełpić.  Powiedzieć, że panuje to przepych to zdecydowanie 
za mało.

Rafting Górski (Tauranga, Nowa Zelandia)
Jeśli jesteś fanem adrenaliny i podejścia ekologicznego 
do natury, nie znajdziesz lepszego sposobu na poznanie 
wyjątkowego, dziewiczego i niemalże nietkniętego ręką 
człowieka zakątka Nowej Zelandii jak górski rafting. Trzymaj 
się mocno i ciesz przyprawiającym o dreszczyk emocji 
spływem przez porośnięte lasami brzegi majestatycznej 
Kaituna, rzeki klasy 3 z pasjonującymi wodospadami klasy 5.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

1. Statek Celebrity Solstice w porcie w Sydney

1 

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
19* Sty • 9 Gru
* Trasa może się różnić.
Podobny 10-dniowy rejs Południowa 
Nowa Zelandia rozpoczyna się 3 
kwietnia 2017. Rejs rozpoczyna się w 
Sydney, Australia. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
8, 31* Paź
* Trasa rejsu odwrotna.

Wybrzeża Australii i Bali
NOWOŚĆ
Rejs 14-dniowy
Celebrity Solstice®

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2  Dzień na morzu

 3 Brisbane, Australia

 4  Dzień na morzu

 5  Airlie Beach, Australia

 6  Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

 7 Dzień na morzu

 8 Dzień na morzu

 9  Darwin, Australia

 10 Dzień na morzu

 11 Dzień na morzu

 12  Benoa, Bali, Indonezja

 13 Dzień na morzu

 14  Dzień na morzu

 15  Singapur

Dzień Port docelowy 

 1 Auckland, Nowa Zelandia

 2 Tauranga, Nowa Zelandia    (
 3 Tauranga, Nowa Zelandia

 4 Dzień na morzu

 5 Wellington, Nowa Zelandia

 6 Akaroa, nowa Zelandia

 7 Dunedin, Nowa Zelandia

 8 Zatoka Dusky, Nowa Zelandia

 8 Zatoka Doubtful, Nowa Zelandia

 8  Zatoka Milforda, Nowa Zelandia

9-10 Dzień na morzu

 11 Hobart, Tasmania, Australia

 12 Dzień na morzu

 13 Melbourne, Australia

 14 Dzień na morzu

 15 Sydney, Australia

Nowa Zelandia  
NOWOŚĆ
Rejs 14-dniowy
Celebrity Solstice®

AUSTRALIA

 INDONEZJA

Darwin

Bali

Singapur
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1413 €
Z oknem  1693 €
Z balkonem  1933 €
Concierge Class (z balkonem)  2223 €
Aqua Class® (z balkonem)  2463 €
Apartament  3503 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1212 €
Z oknem 1452 €
Z balkonem  1612 €
Concierge Class (z balkonem)  1932 €
Aqua Class® (z balkonem)  2172 €
Apartament  3062 €



Południowy Pacyfik
i Fidżi
Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Południowy Pacyfik
i Fidżi    NOWOŚĆ
Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Południowy Pacyfik

Rejs 9-dniowy
Celebrity Solstice®

hawaje  NOWOŚĆ

Rejs 10-dniowy
Celebrity Solstice®

1

Rejsy po Hawajach i Północnym Pacyfiku

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
9 Wrz
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
7* Maj       * Trasa rejsu odwrotna.
Podobny 10-dniowy rejs statkiem Celebrity 
Solstice rozpoczyna się 26 kwietnia 2016 i 
kończy w Vancouver, Kolumbia Brytyjska.

Podobny 11-dniowy rejs rozpoczyna się 15 
kwietnia 2016 statkiem Celebrity Millennium. 
Trasa rejsu odwrotna.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
25 Mar
Podobny 7-dniowy rejs rozpoczyna się 
13 kwietnia 2017. Trasa może się różnić.
Podobny 8-dniowy rejs rozpoczyna się  
4 stycznia 2017. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
23 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
1* Mar
* Trasa może się różnić.
Podobny 8-dniowy rejs rozpoczyna się  
1 kwietnia 2016. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
20 Mar

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2 Dzień na morzu

 3 Dzień na morzu

 4 Noumea, Nowa Kaledonia

 5 Lifou, Loyalty Islands

 6 Dzień na morzu

 7 Suva, Fidżi

 8 Lautoka, Fidżi

 9 Dzień na morzu

 10 Isle of Pines, Nowa Kaledonia

 11 Dzień na morzu

 12 Dzień na morzu

 13 Dzień na morzu

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2 Dzień na morzu

 3 Dzień na morzu

 4 Isle of Pines, Nowa Kaledonia

 5 Noumea, Nowa Kaledonia

 6 Mystery Island, Vanatu

 7 Dzień na morzu

 8 Suva, Fidżi

 9 Lautoka, Fidżi

 10 Dzień na morzu

 11 Dzień na morzu

 12 Dzień na morzu

 13 Sydney, Australia

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2 Dzień na morzu

 3 Dzień na morzu

 4 Isle of Pines, Nowa Kaledonia

 5 Mystery Island, Vanatu

 6 Lifou, Loyalty Island

 7 Noumea, Nowa Kaledonia

 8 Dzień na morzu

 9 Dzień na morzu

 10 Sydney, Australia

Dzień Port docelowy 

 1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska

 2 Dzień na morzu

 3 Dzień na morzu

 4 Dzień na morzu

 5 Dzień na morzu

 6 Dzień na morzu

 7 Kailua Kona, Hawaje

 8 Hilo, Hawaje

 9 Lahaina, Maui, Hawaje    (
 10 Lahaina, Maui, Hawaje

 11 Honolulu, Oahu, Hawaje

KANADA
Vancouver

hawaje

Honolulu
Lahaina

Hilo
Kailua Kona

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1185 €
Z oknem  1352 €
Z balkonem  1562 €
Concierge Class (z balkonem)  1762 €
Aqua Class® (z balkonem)  1922 €
Apartament  2822 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1510 €
Z oknem 1670 €
Z balkonem  1790 €
Concierge Class (z balkonem)  1950 €
Aqua Class® (z balkonem)  2030 €
Apartament  2600 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1250 €
Z oknem  1410 €
Z balkonem  1530 €
Concierge Class (z balkonem) 1690 €
Aqua Class® (z balkonem)  1770 €
Apartament  2340 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  1449 €
Z oknem  1689 €
Z balkonem  1769 €
Concierge Class (z balkonem)  2009 €
Aqua Class® (z balkonem)  2169 €
Apartament  3149 €  



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

Skarby Fidżi i Tahiti

Rejs 18-dniowy
Celebrity Millennium®

Skarby Tahiti

Rejs 18-dniowy
Celebrity Solstice®

1. Surfing na Hawajach 2. Rafa koralowa na Fidżi

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Podwodny skuter – Aquabike (Bora Bora, Polinezja Francuska)
Zostań pilotem podwodnego skutera podczas podmorskiej 
przygody w wodach laguny Bora Bora. Po krótkim instruktażu 
przeprowadzonym przez naszych specjalistów czas zanurzyć 
się w tętniący życiem podwodny świat. Możesz podziwiać 
jego piękno i nie zmoczyć choćby włosa na głowie, gdyż nasze 
skutery o specjalnej konstrukcji utrzymują Twoją głowę suchą 
i sprawiają, że oddychanie jest tak proste, jak na powierzchni.

Krater Haleakala – Dom Wschodzącego Słońca  
(Lahaina, Hawaje)
Czeka Cię niesamowity widok ze szczytu krateru Haleakala, 
do którego prowadzi piękny szlak przez Park Narodowy 
Haleakala. Znany jest on z olśniewających krajobrazów 
wulkanicznych jak również z zamieszkujących go wielu 
gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
Najwyżej położony szczyt przekracza wysokość 3 kilometrów 
nad poziomem morza i jest najwyższym szczytem 
wulkanicznym na Maui. Podczas wycieczki serwowany jest 
również przepyszny lunch.

Wyprawa na peryferie oraz pokaz próby ognia (Suva, Fidżi)
Bądź świadkiem niezwykłego widowiska fidzyjskich 
poskramiaczy ognia. 45 minutowa przejażdżka przez 
okoliczne tereny kończy się wizytą w wiosce Art Village, gdzie 
wyspiarski wojownik zapowie Twoje przybycie dmuchając 
w tradycyjną muszlę koncha. Następnie poznasz historię 
i tradycję Fidżi podczas pokazu tańca i śpiewu.  Na koniec 
ze zdumieniem będziesz podziwiał jak lokalni wojownicy 
poskramiają rozżarzone do białości kamienie swoimi bosymi 
stopami.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

Sydney

Noumea

NOWA 
KALEDONIA

AUSTRALIA

NOWA ZELANDIA

Mystery 
Island

Lifou

Isle of Pines

Suva

FIDŻI
VANUATU

POLINEZJA 
FRANCUSKA

Lautoka

Papeete

Bay of Islands
Auckland

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016::
29 Mar

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
9 Kwi · 19* Wrz
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
20 Kwi
* Trasa rejsu odwrotna.

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2-4 Dzień na morzu

 5 Lautoka, Fidżi

 6 Suva, Fidżi

 7 Międzynarodowa linia zmiany daty 

 8 Dzień na morzu

 9 Dzień na morzu

 10 Bora Bora, Polinezja Francuska

 11 Moorea, Polinezja Francuska

 12 Papeete, Tahiti, Polinezja Francuska 

 13 Dzień na morzu

 14 Dzień na morzu

 15 Dzień na morzu

 16 Dzień na morzu

 17 Dzień na morzu

 18 Honolulu, Oahu, Hawaje

Dzień Port docelowy 

 1 Sydney, Australia

 2-3 Dzień na morzu

 4 Bay of Islands, Nowa Zelandia

 5 Auckland, Nowa Zelandia

 6 Dzień na morzu

 6 Międzynarodowa linia zmiany daty

 7 Dzień na morzu

 8 Dzień na morzu

 9 Papeete, Tahiti, Polinezja Francuska

 10 Moorea, Polinezja Francuska

 11 Bora Bora, Polinezja Francuska

 12 Dzień na morzu

 13 Dzień na morzu

 14 Dzień na morzu

 15 Dzień na morzu

 16 Dzień na morzu

 17  Lahaina, Maui, Hawaje

 18  Honolulu, Oahu, Hawaje

Bora Bora

Moorea

2
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Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna 1551 €
Z oknem 1751 €
Z balkonem 2441 €
Concierge Class (z balkonem) 2741 €
Aqua Class® (z balkonem) 2981 €
Apartament 4131 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1888 €
Z oknem  2165 €
Z balkonem  2445 €
Concierge Class (z balkonem)  2855 €
Aqua Class® (z balkonem)  2975 €
Apartament  4025 €  



Ameryka Południowa  
i Kanał Panamski
Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

Argentyna i Chile

Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

Chile i Argentyna

Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

Kanał Panamski

Rejs 15-dniowy
Celebrity Infinity®

Rejsy po Ameryce Południowej i Kanale Panamskim

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
13 Mar • 9* Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
19† Mar      † Trasa może się różnić.
* Trasa rejsu odwrotna i rejs rozpoczyna 
się w Fort Lauderdale, Floryda. Trasa 
może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Valparaíso, Chile

 2  Dzień na morzu

 3  Dzień na morzu

 4  Arica, Chile

 5 Dzień na morzu

 6  Lima (Callao), Peru

 7  Dzień na morzu

 8  Manta, Ecuador

 9 Dzień na morzu

 10 Kanał Panamski (na morzu) 

 11  Dzień na morzu

 12  Willemstad, Curaçao

 13  Dzień na morzu

 14  Dzień na morzu

 15  Miami, Florida

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
2 Sty • 28 Lut
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
5 Mar
Podobny 14-dniowy rejs rozpoczyna się 
8 stycznia 2017. Trasa może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
17 Sty • 24 Gru
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
22 Sty 

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
26* Kwi • 18 Wrz • 9†, 24 Lis
* Trasa rejsu odwrotna i rejs rozpoczyna 
się w Miami, Floryda
† Trasa rejsu odwrotna
Podobny 15-dniowy rejs rozpoczyna się 
17 kwietnia 2017. Trasa może się różnić.
Podobny 15-dniowy rejs rozpoczyna się 
27 marzec i 11 kwiecień 2016 oraz  
2 kwiecień 2017. Trasa może się różnić.

Dzień Port docelowy 

 1 Buenos Aires, Argentyna  (
 2 Buenos Aires, Argentyna

 3 Montevideo, Urugwaj

 4 Punta Del Este, Urugwaj

 5 Dzień na morzu

 6 Puerto Madryn, Argentyna

 7 Dzień na morzu

 8 Przylądek Horn, Chile (na morzu)

 9 Ushuaia, Argentyna

 10 Punta Arenas, Chile

 11 Cieśnina Magellana (na morzu)

 12 Fiordy Chilijskie (na morzu)

 13 Puerto Montt, Chile

 14 Dzień na morzu

 15 Valparaíso, Chile

Dzień Port docelowy 

 1 Valparaiso, Chile

 2 Dzień na morzu

 3 Puerto Montt, Chile

 4 Fiordy Chilijskie (na morzu)

 5 Cieśnina Magellana (na morzu)

 6 Punta Arenas, Chile

 7 Ushuaia, Argentyna

 8 Przylądek Horn, Chile (na morzu)

 9 Dzień na morzu

 10 Puerto Madryn, Argentyna

 11 Dzień na morzu

 12 Punta Del Este, Urugwaj

 13 Montevideo, Urugwaj

 14 Buenos Aires, Argentyna  (
 15 Buenos Aires, Argentyna

Dzień Port docelowy 

 1 San Diego, Kalifornia

 2 Dzień na morzu

 3 Cabo San Lucas, Meksyk

 4 Puerto Vallarta, Meksyk

 5-6 Dzień na morzu

 7 Puerto Quetzal, Gwatemala

 8 Dzień na morzu 

 9 Puntarenas, Kostaryka

 10 Dzień na morzu

 11 Kanał Panamski (na morzu)

 12 Colón, Panama

 13 Cartagena, Kolumbia

 14-15 Dzień na morzu

 16 Fort Lauderdale, Floryda

San Diego

Cabo San Lucas

Puntarenas

Puerto Quetzal

Puerto Vallarta

Cartagena

Fort Lauderdale

Colón

Panama 
Canal

Willemstad

Miami

1

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają napiwków. 
W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków można 
znaleźć na stronach 68-71.

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1450 €
Z oknem  1930 €
Z balkonem  2590 €
Concierge Class (z balkonem)  2990 €
Aqua Class® (z balkonem)  3299 €
Apartament  3870 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1335 €
Z oknem  2055 €
Z balkonem  2605 €
Concierge Class (z balkonem)  2885 €
Aqua Class® (z balkonem)  3125 €
Apartament  4885 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1556 €
Z oknem  2006 €
Z balkonem  2496 €
Concierge Class (z balkonem)  2776 €
Aqua Class® (z balkonem)  3016 €
Apartament  4776 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   1277 €
Z oknem  1437 €
Z balkonem  1757 €
Concierge Class (z balkonem)  1997 €
Aqua Class® (z balkonem)  2197 €
Apartament  3247 €  



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

(     Pobyt nocny w porcie lub wypłynięcie po północy 

Przed rejsem i po jego zakończeniu dostępne są hotele.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

Antarktyda

Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

Ameryka Południowa
i karnawał w Rio
Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI LĄDOWE
Kajakowanie w towarzystwie słoni morskich 
(Puerto Madryn, Argentyna)
Wybierz się na radosną wyprawę kajakiem do dzikich 
zakątków Argentyny. Rozpocznij dzień od wyprawy na znaną 
jedynie lokalnym mieszkańcom, dziewiczą plażę Playa Paraná. 
Po krótkiej odprawie weź swój kajak i zacznij wiosłować!  
Po drodze będziesz miał okazję podziwiać morskie ptaki 
a także znaleźć się w niewielkiej odległości od słoni morskich. 
Czeka na Ciebie także pyszny lunch przed powrotną drogą 
kajakiem na plażę.

Wspinaczka na wulkan Pacaya (Puerto Quetzal, Gwatemala) 
Odnajdź drogę w górę stoków jednego z najsłynniejszych 
czynnych wulkanów Gwatemali podczas wycieczki 
z ekologicznym podejściem do przyrody. Czeka Cię 1,2 
kilometrowa wspinaczka przez lasy i wulkaniczne stoki 
niemalże do centrum wulkanicznej aktywności.  Po krótkiej 
przerwie na uwiecznienie na zdjęciach niesamowitego 
krajobrazu, przewodnik zabierze Cię na szczyt wulkanu 
Pacaya gdzie odkryjesz wyjątkowy świat płynnej lawy, 
parujących gejzerów i czarnych pyłów wulkanicznych.

Głowa Cukru i góra Corcovado (Rio De Janeiro, Brazylia)
Uchwyć ciepło i piękno Rio odwiedzając jego dwa punkty 
orientacyjne podczas jednej wyprawy. Rozpocznij wspinaczką 
kolejką linową po strzelistym, granitowym bloku zwanym 
popularnie Głową Cukru. Następnie przesiądź się do kolei 
zębatej by przejechać przez gęsto zalesione stoki góry 
Corcovado, na której szczycie stoi imponujący i majestatyczny 
Pomnik Chrystusa Odkupiciela. Rozciąga się stamtąd 
niezrównany widok na Rio oraz na Głowę Cukru.

Więcej informacji na stronie celebritycruises.com/excursions

1. Tukan, Panama

Buenos
Aires

Punta Del Este

Puerto Montt

Valparaíso

Arica

Callao

Kanał Panamski,

Manta

Punta Arenas

Montevideo

Puerto Madryn

Ushuaia
Port Stanley

Paradise Bay

Cieśnina Gerlache
Kanał Schollart  

i Zatoka Dalhan

Wyspa Słoniowa

Antarktyda
Santos Ilhabela

Rio De Janeiro
Buzios

Willemstad

Miami

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
14 Lut
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
5 Lut

Dzień Port docelowy 

 1 Buenos Aires, Argentyna

 2-4 Dzień na morzu

 5 Ushuaia, Argentyna

 6 Przylądek Horn, Chile (na morzu)

 7  Kanał Schollart i Zatoka Dalhan, 

Antarktyda (na morzu)

 7 Paradise Bay, Antarktyda (na morzu)

 7  Cieśnina Gerlache, Antarktyda  

(na morzu)

 8  Wyspa Słoniowa, Antarktyda 

(na morzu)

 9 Dzień na morzu

 10 Port Stanley, Falklandy

 11 Dzień na morzu

 12 Puerto Madryn, Argentyna

 13 Dzień na morzu

 14 Montevideo, Urugwaj

 15 Buenos Aires, Argentyna

Dzień Port docelowy 

 1 Buenos Aires, Argentyna  (
 2 Buenos Aires, Argentyna

 3 Dzień na morzu

 4 Dzień na morzu

 5 São Paulo (Santos), Brazylia

 6 Ilhabela, Brazylia

 7 Buzios, Brazylia

 8 Rio De Janeiro, Brazylia   (
 9 Rio De Janeiro, Brazylia   (
 10 Rio De Janeiro, Brazylia

 11 Dzień na morzu

 12 Dzień na morzu

 13 Punta Del Este, Urugwaj

 14 Montevideo, Urugwaj

 15 Buenos Aires, Argentyna
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Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
31 Sty
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
19 Lut

(Karnawał w Rio Signature Event)

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna  2213 €
Z oknem  2823 €
Z balkonem  3593 €
Concierge Class (z balkonem)  3933 €
Aqua Class® (z balkonem)  4183 €
Apartament  6533 €  

Kategorie Ceny od
kabin 

Wewnętrzna   2166 €
Z oknem  2666 €
Z balkonem  3416 €
Concierge Class (z balkonem)  3736 €
Aqua Class® (z balkonem)  3976 €
Apartament  5916 €  



Zanurzenie: 8 metrów  Prąd elektryczny: 110/220 AC
Prędkość podróżna: 24 węzły  Bandera: Malta

Celebrity Millennium®  
Liczba pasażerów: 2158  Tonaż: 90 940
Długość: 294 m Szerokość: 32 m
Data wodowania: 2000 Data odnowienia: 2012

Celebrity Infinity®
Liczba pasażerów: 2170 Tonaż: 90 940
Długość: 294 m Szerokość: 32 m
Data wodowania: 2001 Data odnowienia: 2011

Celebrity Summit® 
Liczba pasażerów: 2158 Tonaż: 90 940
Długość: 294 m Szerokość: 32 m
Data wodowania: 2001 Data odnowienia: 2012

Celebrity Constellation®
Liczba pasażerów: 2170 Tonaż: 90 940
Długość: 294 m Szerokość: 32 m
Data wodowania: 2002  Data odnowienia: 2013

Celebrity Solstice® 
Liczba pasażerów: 2850 Tonaż: 122 000 
Długość: 317 m Szerokość: 37 m
Data wodowania: 2008  Data odnowienia: 2012

Celebrity EquinoxSM

Liczba pasażerów: 2850 Tonaż: 122 000
Długość: 317 m Szerokość: 37 m
Data wodowania: 2009 

Celebrity Eclipse®
Liczba pasażerów: 2850 Tonaż: 122 000
Długość: 317 m Szerokość: 37 m
Data wodowania: 2010  

Celebrity Silhouette®
Liczba pasażerów: 2886 Tonaż: 122 400
Długość: 324 m Szerokość: 37 m
Data wodowania: 2011 

Celebrity Reflection®
Liczba pasażerów: 3046  Tonaż: 126 000 
Długość: 324 m Szerokość: 37 m
Data wodowania: 2012

Zanurzenie: 8 metrów Prąd elektryczny: 110/220 AC
Prędkość podróżna: 24 węzły Bandera: Malta

Duże statki wycieczkowe
Nowy standard stylu
Uznane za „nowy standard wzornictwa statków wycieczkowych” przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Projektantów Wnętrz (International Interior 
Design Association) statki Celebrity Solstice, Celebrity Eclipse, Celebrity Equinox, 
Celebrity Silhouette i najnowszy Celebrity Reflection, zwodowany w 2012 roku, 
składają się na 5 wspaniałych i często nagradzanych dużych jednostek.

Średnie statki wycieczkowe
Całkowicie „zsolstizowane” (Solsticized℠)
Wszystko rozpoczęło się w chwili, gdy wiele z naszych udogodnień 
zastosowanych na klasie Millennium® natchnęło nas do stworzenia 
klasy Solstice®. Zainwestowaliśmy 140 mln $, aby nadać wyjątkowy styl 
typowy dla klasy Solstice naszym 4 statkom klasy Millennium - Celebrity 
Constellation, Celebrity Infinity, Celebrity Millennium i Celebrity Summit.

1 2

Klasa Celebrity Solstice® Klasa Celebrity Millennium® 

Flota Celebrity 



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

 2014
„NajlEpSzE  

wyCIECzKI ląDOwE” 
CElEBRITy XpEDITION

nagroda w kategorii małych  
statków w konkursie  

Cruise Critic Cruiser’s  
Choice Awards

 2014
„NajlEpSzy BaR” 

BaR MOlEKulaRNy
nagroda w konkursie  

Porthole Cruise  
Magazine’s Editor-in-Chief  

Awards

 2014
„NajlEpSza  

KuChNIa  
Na MORzu” 

nagroda w konkursie  
TravelAge West Magazine’s  

WAVE Awards

 2013
„NajlEpSza  

gaSTRONOMIa  
Na STaTKu””

nagroda w konkursie  
Prow’s Edge Cruise  

Lines Awards

 2013
„NajlEpSzE  

STaTKI wyCIECzKOwE  
Na ROMaNTyCzNE  

pODRóżE”
nagroda w konkursie  
Prow’s Edge Cruise  

Lines Awards

 2015
„NajlEpSza  
ROzRywKa  

Na pOKłaDzIE” 
według Global Traveler 

Magazine’s Leisure 
 and Travel Awards

 2015
„NajlEpSzE  

DużE STaTKI  
wyCIECzKOwE”

nagroda w corocznym  
konkursie CRUZIE  

MeetMe 
Onboard.com

 2015
„NajlEpSzE  

Spa  
Na pOKłaDzIE”

nagroda w corocznym 
 konkursie CRUZIE  

MeetMe 
Onboard.com

 2014
„NajlEpSza  

NOCNa  
ROzRywKa”

 nagroda w konkursie  
Bon Voyage’s Editor’s  

Choise Award

 2014
„NajBaRDzIEj  
INNOwaCyjNE  

KaBINy”
nagroda w konkursie  
Bon Voyage’s Editor’s  

Choise Award
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Celebrity Xpedition®
Liczba pasażerów: 100  Tonaż: 2842
Długość: 90 m Szerokość: 15 m
Data wodowania: 2004  Data odnowienia: 2013

Celebrity Xpedition®  

Prąd elektryczny: 110/220 AC Bandera: Ekwador
Prędkość podróżna: 15 węzłów 

Mega jacht
Luksusowe ekspedycje na Wyspy Galapagos
Statek Celebrity Xpedition został stworzony nie tylko do luksusowego 
wypoczynku, ale także do fascynujących eksploracji. Ten ogromny jacht ze 100 
miejscami dla pasażerów pływa przez cały rok na Wyspy Galapagos, jednego z 
ostatnich na świecie dziewiczych rejonów. Kompleksowo zaspokaja on potrzeby 
najbardziej spragnionych przygód gości. Profesjonalna załoga, rozwiązania 
ekologiczne pozwalające zwiedzać ten wyjątkowy archipelag bez uszczerbku dla 
jego dziewiczości oraz doświadczeni przyrodnicy na pokładzie, to nasz dewiza.

4

1. Celebrity Reflection  2. Celebrity Constellation  3. Celebrity Xpedition



Udogodnienia na pokładzie

1

1

Więcej wygody. Więcej zabawy.

Każdy z naszych dziesięciu luksusowych statków 

oferuje coś innego. Jednakże wszystkie łączy jeden 

element: stworzono je z myślą o tym, by zapewnić 

Ci idealne wakacje. Którykolwiek z nich wybierzesz, 

znajdziesz na nim ogromny wybór ciekawych miejsc 

i udogodnień, które zapewnią ci rozrywki, o jakich 

nigdy nie marzyłeś. Oto ich przedsmak.

posiłki          
wliczone w cenę biletu         

Restauracja główna  • • • • • • • • •

Oceanview Café & Bar  • • • • • • • • •

Spa Café  • • • • • • • • •

Blu (darmowa dla gości kabin AquaClass®)  • • • • • • • • •

Mast Grill l  • • • • •    

Restauracje specjalne (za symboliczną opłatą)         

Murano • • • • •    

Tuscan Grille • • • • • •   

Qsine® •  • •   • • •

Silk Harvest  •   •    

Café al Bacio & Gelateria  • • • • • • • • •

Bistro on Five • • • • • • • • •

The Porch   • •     

The Lawn Club Grill   • •     

Olympic Restaurant        • 

Normandie Restaurant         •

SS United States Restaurant       •  

Ocean Liners Restaurant      •   

Obiekty na pokładzie         
Sklepy pokładowe  • • • • • • • • •
Biblioteka  • • • • • • • • •
Celebrity iLoungeSM   • • • • • •  • • •
Canyon Ranch SpaClub® • • • • • • • • •
Salon fryzjerski • • • • • • • • •
Centrum fitness  • • • • • • • • •
Ogród Perski  • • • • • • • • •
Fun Factory / XClub • • • • • • • • •
Solarium (tylko dla dorosłych)  • • • • • • • • •
The Lawn Club • • • • •    
The Alcoves   • •     
The Hideaway   • •     
The Art Studio   • •     
Galeria sztuki  • • • • • • • • •
Centrum konferencyjne  • • • • • • • • •
Punkt sprzedaży rejsów  • • • • • • • • •
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1. Restauracja Blu 2. The Hideaway 3. Ogród Perski

2

Statek Celebrity Xpedition® posiada cechy i udogodnienia, 
które mogą różnić się od tych podanych w niniejszej broszurze. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Celebrity Xpedition®, 
wejdź na celebritycruises.com.

Bary i saloniki        
Martini Bar & Crush  • • • • • • • • •
Michael’s Club, VIP Lounge    (dla wybranych gości apartamentów) • • • • • • • • •
Cellar Masters •  • • • • • • •
Gastrobar • •       
Sala do obserwacji nieba  • • • • •    
Salonik Rendezvous       • • • •
Salonik Ensemble • • • • •    
Salonik Reflections       •   
Salonik Revelations          •
Salonik Constellation       •  
Salonik Cosmos         •
World Class Bar • 
Molecular Bar  • • • •    
Mast Bar • • • • • • • • •
Slush •  •       
Sunset Bar • • • • • • • • •
Pool Bar • • • • • • • • •
Passport Bar  • • • •    
Quasar • •  • •    

Rozrywka         
Teatr • • • • • • • • •

Pokój gier karcianych • • • • •    

Kasyno Fortunes  • • • • • • • • •

Celebrity Central  • • • • •    

Hot Glass ShowSM • •   •    

Game On   •      

zajęcia na pokładzie         
Bieżnia do joggingu  • • • • • • • • •

Baseny  • • • • • • • • •

Boisko do koszykówki • • • • • • • • •

Jacuzzi/wanna z hydromasażem • • • • • • • • •

Basen do talasoterapii      • • • •
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udogodnienia w apartamentach Suite Class
apartament

Reflection
Suite

apartament 
Royal Suite

apartament 
Signature 

Suite

penthouse
Suite

1

Dodatkowe udogodnienia w apartamentach

Obsługa:
• dwa razy dziennie usługa sprzątania (ścielenie łóżka),
• pierwszeństwo w przeprawie łodzią na ląd,
•  przyjazna indywidualna obsługa oferowana przez nasz 

wykwalifikowany personel,
• bezpłatny całodobowy room service,
•  room service z większym wyborem w menu 
śniadaniowym,

• usługa prania**,
•  bezpłatne ręczniki plażowe, usługa czyszczenia butów, 

wypożyczenie parasola golfowego i lornetek.

Posiłki:
•  najlepsze miejsca w restauracji głównej i w restauracjach 

specjalnych.

Udogodnienia:
•  pościel Celebrity eXhale™ – wysokiej jakości materace, 

miękkie kołdry i poduszki oraz w 100% bawełniana bielizna 
pościelowa,

•  powitalne wino musujące Blanc de Blanc z pamiątkową 
etykietą przedstawiającą dzieła sztuki autorstwa artystów 
z Florydy Południowej,

• świeże owoce na powitanie,
• kwiaty,
• bezpłatne espresso i cappuccino (w apartamencie),
• menu do poduszki,
• miękkie szlafroki ze 100% bawełny,
• duże ręczniki kąpielowe ze 100% bawełny.

Wyposażenie:
• balkon z leżakami,

• podwójna stacja dokująca iPod/iPad®,
• głowica prysznicowa firmy Hansgrohe® z funkcją masażu,
• szklane drzwi przesuwne od podłogi do sufitu,
• część wypoczynkowa z sofą,
•  dwa łóżka z możliwością połączenia w jedno duże typu 

queen (chyba że zaznaczono inaczej),
• niektóre kabiny mogą posiadać łóżko piętrowe,
• dwa rodzaje napięcia (110/220 V),
• mnóstwo miejsca do przechowywania w łazience i szafie,
•  płaskie telewizory firmy Samsung® z wieloma kanałami 

i telewizją interaktywną, za pomocą której możesz sprawdzić 
rachunek, rezerwować wycieczki lądowe, zamawiać room 
service oraz oglądać programy i filmy na życzenie**,

• sejf,
• minibar (możliwe są dodatkowe opłaty).

Wyjątkowe doświadczenia płynące  
z klasy Suite Class. 

Rozpoznając potrzeby gości, którzy pragną spędzić luksusowe 

wakacje stworzyliśmy klasę Suite Class, oferującą dodatkowe 

korzyści* podnoszące komfort rejsu. Ciesz się szczególnymi 

przywilejami i poszerzoną listą udogodnień w tym usługi 

kamerdynera w europejskim stylu, pierwszeństwo przy 

odprawie, wejściu i zejściu na statek, dedykowaną, prywatną 

restauracją tylko dla gości Suite Class, nieograniczonym 

dostępem do saloniku Michael’s Club VIP Lounge oraz wieloma 

innymi usługami.

Zakwaterowanie na statkach Celebrity, kabiny i apartamenty

•
•

•

• 
• 
•
•
•  

•
•

•

•
 

•
•
• 
•
•

•
•

•

• 
• 
•
•
• 

•
•

•

•
 

•
•
• 
•
•

•
•

•

• 
• 
•
•
•

•
•

•

•
 

•
•

•

• 
• 
•
•
•
 
•
•

•

•
 

•
•

•

• 
• 
•
•
• 

•
•

•

Posiłki
Dedykowana prywatna restauracja, serwująca śniadania, lunche i kolacje 
Śniadanie, lunch i kolacja – pełna obsługa w apartamencie 

Usługi 
Osobiści kamerdynerzy oferujący pomoc przy pakowaniu i rozpakowywaniu 
bagażu, rezerwowaniu miejsc w restauracjach, spa itp. 
Pokładowy konsjerż turystyczny
Pierwszeństwo przy odprawie podczas wejścia na pokład 
Pierwszeństwo wejścia na pokład we wszystkich portach 
Pierwszeństwo przy zejściu na ląd 
Rezerwacja miejsc w teatrze na wieczory formalne 

Bezpłatne udogodnienia/zajęcia 
Codzienna dostawa popołudniowych przekąsek 
Popołudniowy serwis kabinowy z kawą i herbatą 
Luksusowe kosmetyki do kąpieli 
(szampon, odżywka, żel, balsam, mydło) 
Salonik Michael’s Club VIP Lounge – dedykowane usługi konsjerża 
i wyjątkowe kreacje kulinarne autorstwa 
wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni

Korzyści premium
Bezpłatny pakiet napojów (wedle uznania pasażera)
Nieograniczone posiłki w restauracjach specjalnych
Nieograniczony dostęp do Internetu
Bezpłatny prywatny barek z piwem, napojami bezalkoholowymi i wodą
Darmowa butelka alkoholu z dodatkami do drinków

•
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• 
• 
•
•
• 

•
•

•

•
 

•
•
• 
•
•

apartament 
Celebrity 

Suite

apartament 
Sky Suite
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Obsługa:
•  konsjerż spa organizujący zabiegi w Canyon Ranch 

SpaClub®,
•  room service z większym wyborem w menu 

śniadaniowym,
•  specjalne zaproszenie na wycieczkę dla VIP-ów po spa 

w dzień wejścia na pokład.

Posiłki:
•  restauracja specjalna Blu stworzona wyłącznie dla gości 

kabin AquaClass® i serwująca bezpłatne zdrowe 
śniadania kontynentalne oraz niezapomniane kolacje.

Udogodnienia:
• kolumna prysznicowa Hansgrohe®,
• dyfuzor zapachów aromaterapii,
• ręcznik do twarzy,
•  dodatkowe produkty do kąpieli dostosowane do 

upodobań gości: spray do twarzy i balsam do ust,
• menu do poduszki dla poprawy jakości snu,
• woda butelkowana na powitanie,
• codzienna dostawa herbaty aromatyzowanej,
• miękkie szlafroki ze 100% bawełny i pantofle.

Wyposażenie:
• dwuosobowe kabiny
•  znakomita lokalizacja na statku w pobliżu Canyon 

Ranch SpaClub®,
•  bezpłatny nieograniczony dostęp do saloniku spa 

w Ogrodzie Perskim z podgrzewanymi leżakami,
•  bezpłatny nieograniczony dostęp do sali 

relaksacyjnej (Relaxation Room) w Canyon Ranch 
SpaClub®,

•  kanał Wellness Channel z programami AquaClass 
na życzenie: medytacja, joga i ajurweda.

Dodatkowe udogodnienia w klasie aquaClass® 

Obsługa:
•  przyjazna indywidualna obsługa 

oferowana przez nasz wykwalifikowany 
personel,

•  dwa razy dziennie usługa sprzątania 
(ścielenie łóżka),

• bezpłatny całodobowy room service,
•  świeży lód dostarczany do kabin na 

życzenie,
• usługa prania**,
• bezpłatne ręczniki plażowe.
Posiłki:
•  śniadania, lunche i kolacje serwowane 

w różnych restauracjach.

Udogodnienia:
•  bawełniana bielizna pościelowa, miękkie 

kołdry i poduszki puchowe,
• cztery poduszki w każdej kabinie,
•  bezpłatne wypożyczanie płaszczy 

kąpielowych,
• ręczniki ze 100% bawełny,
• suszarka do włosów,

•  produkty do kąpieli dla gości (szampon, 
odżywka, balsam, czepek pod prysznic, 
mydło, waciki i patyczki),

• bezpłatna torba z rączkami.

Wyposażenie:
•  dwa łóżka z możliwością połączenia 

w jedno duże typu queen (chyba że 
zaznaczono inaczej),

•  niektóre kabiny mogą posiadać łóżko 
piętrowe,

• dwa rodzaje napięcia (110/220 V),
•  mnóstwo miejsca do przechowywania 

w łazience i szafie,
•  płaskie telewizory z wieloma kanałami 

i telewizją interaktywną, za pomocą 
której możesz sprawdzić rachunek, 
rezerwować wycieczki lądowe, zamawiać 
room service oraz oglądać programy 
i filmy na życzenie**,

• sejf,
• minibar**.

Dodatkowe udogodnienia we wszystkich kabinach

Obsługa:
• spersonalizowane usługi konsjerża,
• pierwszeństwo przy odprawie,
•  room service z większym wyborem 

w menu śniadaniowym,
• bezpłatny serwis czyszczenia butów.

Posiłki:
•  preferowane miejsca w restauracji 

głównej i w restauracjach specjalnych.

Udogodnienia:
•  wino musujące i świeże owoce na 

powitanie,
•  codzienna dostawa popołudniowych 

przekąsek,
•  menu do poduszki i miękkie szlafroki ze 

100% bawełny,
•  duże ręczniki kąpielowe ze 100% 

bawełny,

• dodatkowa suszarka do włosów,
•  żel pod prysznic dostosowany do 

upodobań gości,
•  możliwość wypożyczenia parasola 

golfowego i lornetek,
• elegancka torba z rączkami.

Wyposażenie:
•  głowica prysznicowa firmy Hansgrohe® 

z funkcją masażu,
•  szklane drzwi przesuwne od podłogi  

do sufitu,
• część wypoczynkowa z sofą,
• telewizor LCD,
• toaletka,
• balkon z leżakami.

Dodatkowe udogodnienia w klasie Concierge Class

*Usługi i udogodnienia mogą być różne w zależności od kategorii apartamentu. Apartamenty Suite Class niedostępne na statku Celebrity Xpedition®.  
Więcej informacji na stronie celebritycruises.com.

**Obowiązują dodatkowe opłaty.

4

1. Prywatna restauracja zarezerwowana jedynie dla gości zakwaterowanych w apartamentach 2. Wygląd sali restauracyjnej dedykowanej gościom apartamentów 
3. Luksusowe wyposażenie apartamentu 4. Michael’s Club
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Tylko Celebrity Reflection®

 Sg† Apartament Signature Suite
41 m2

balkon 11 m2

RS Apartament Royal Suite
55 m2

balkon 14 m2

pS Penthouse Suite
120 m2

balkon 36 m2

Apartament Reflection  Suite
152 m2

balkon 18 m2

1

Tylko Celebrity Reflection®

*     Niektóre apartamenty i kabiny są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz innych osób niepełnosprawnych. Tylko na statkach klasy Solstice są 
wyposażone w automatyczne drzwi, prysznice bez brodzików, poręcze i inne funkcje ułatwiające dostęp. Pełną listę apartamentów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych można 
znaleźć na planach poszczególnych pokładów.

**Częściowo zasłonięty widok z balkonu. † Łóżko podwójne nie rozkłada się na dwa pojedyncze łóżka. ‡ Zasłonięty widok z balkonu.

Klasa Celebrity Solstice® apartamenty i kabiny
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C1

C2

  C3*

  a2*

2a

  2B*

  2C**

2D‡

  8*

12

11

  10*

  9*7

1B

1C

1aa1 Kabina wewnętrzna
16 m2

Kabina z oknem
16 m2

Kabina z balkonem
18 m2

balkon 5 m2

Kabina AquaClass® 
18 m2

balkon 5 m2

Kabina Concierge Class 
Umiejscowione w najbardziej 
komfortowych miejscach na 
statku.
18 m2

balkon 5 m2

SV Kabina z balkonem Sunset Veranda
Umiejscowiona z tyłu statku.
18 m2

balkon 5 m2

  S2*

S1 FV  Rodzinna kabina z balkonem
53 m2

balkon 5 lub 10 m2

Apartament Sky Suite   
28 m2

balkon 7 m2

CS Apartament Celebrity Suite
36 m2

balkon 10 m2

2 3

54

1.Statek Celebrity Solstice 2. Apartament Reflection Suite  3. Luksusowa łazienka  4. Prywatny balkon  5. Apartament Celebrity Suite



Celebrity Eclipse
Profile 1660

pokład 15

pokład  16

pokład  14

pokład  12

pokład  11
pokład  10 pokład  9

Celebrity Eclipse®
Celebrity EquinoxSM 

Celebrity Reflection® 

Celebrity Silhouette®  
Celebrity Solstice

 Klasa Celebrity Solstice pS
RS
CS
S1
S2

SV

Penthouse Suite
Apartament Royal Suite
Apartament Celebrity Suite
Apartament Sky Suite 1
Apartament Sky Suite 2
Kabina AquaClass® 1
Kabina AquaClass® 2
Kabina Concierge Class 1
Kabina Concierge Class 2

2C
2D

1a
1B
1C
2a
2B

Kabina z balkonem 2C
Kabina z balkonem 2D
Kabina z oknem 7
Kabina z oknem 8
Kabina wewnętrzna 9
Kabina wewnętrzna 10 
Kabina wewnętrzna 11
Kabina wewnętrzna 12

8
9

10
11
12

a2
C1
C2

FV
Kabina Concierge Class 3
Rodzinna kabina z balkonem
Kabina z balkonem Sunset Veranda
Kabina z balkonem 1A
Kabina z balkonem 1B
Kabina z balkonem 1C
Kabina z balkonem 2A
Kabina z balkonem 2B

C3

a1

7

Plan pokładów pochodzi ze statku Celebrity Eclipse®, który reprezentuje klasę Solstice. Wyposażenie i lokale mogą się różnić w zależności od statku. Plan pokładu ma przybliżyć 
rozmieszczenie wyposażenia i kabin oraz ich liczbę na typowym statku klasy Solstice. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, wyskalowanym rzutem, a jego zawartość może 
ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, skontaktuj się z lokalnym biurem podróży lub z konsultantem 
ds. sprzedaży rejsów. Aby pobrać najnowsze plany pokładów klasy Solstice, wejdź na celebritycruises.com/ships.

Klasa Celebrity Solstice® plany pokładów
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Rozkładana sofa
Jedno łóżko piętrowe
Kabiny łączone
Lokalizacja drzwi kabiny wewnętrznej
Kabina/apartament dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich z odpowiednio 
przystosowanym prysznicem

Kabiny z górną koją i rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksymalnie cztery osoby.
Kabiny dla osób niepełnosprawnych z rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksymalnie trzy osoby.
Kabiny dla osób niepełnosprawnych z rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksymalnie cztery osoby.
Kabiny 1547, 1549, 1552 i 1554 mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 2190, 2192, 2194 i 2196 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.
Kabiny 2C z balkonem mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 2D z balkonem o numerach 1547, 1549, 1552, 1553 i 1554 mają częściowo zasłonięty widok.

Numery pokładów dotyczą górnych 
poziomów dla gości



*     Niektóre apartamenty i kabiny są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz innych osób 
niepełnosprawnych. Pełną listę apartamentów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych można znaleźć na planach 
poszczególnych pokładów. 
† Balkon niedostępny na statku Celebrity Summit®.

1

Penthouse Suite
133 m2

balkon 102 m2

pS Apartament Royal Suite
50 m2

balkon 18 m2

Apartament Sky Suite
23 m2

balkon 5 m2

S1

  S2*

Apartament Celebrity Suite
43 m2

balkon 8 m2†

CS

Klasa Celebrity Millennium® apartamenty i kabiny
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54

Kabina Concierge Class 
Umiejscowione w najbardziej komfortowych 
miejscach na statku.
19 m2

balkon 4 m2

Rodzinna kabina z balkonem
25 m2

balkon 10 lub 18 m2

FV  C1*

C2

C3

Kabina AquaClass® 
18 m2

balkon 5 m2

a1

a2

 Kabina z balkonem
16 m2

balkon 3,5 m2

  2a*

  2B*

2C

Kabina wewnętrzna
16 m2

Kabina z oknem
16 m2

  9*

  10*

 11*

12

4

  5*

6

7

8

1. Statek Celebrity Infinity® 2. Apartament Sky Suite  3. Kabina z balkonem  4. Rodzinna kabina z balkonem   5. Apartament Celebrity Suite



pokład 12

pokład 11
pokład 10

pokład 9

pokład 8 pokład 7

Plan pokładów pochodzi ze statku Celebrity Infinity®, który reprezentuje klasę Millennium. Wyposażenie i lokale mogą się różnić w zależności od statku. Plan pokładu ma przybliżyć 
rozmieszczenie wyposażenia i kabin oraz ich liczbę na typowym statku klasy Millennium. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, wyskalowanym rzutem, a jego zawartość 
może ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, skontaktuj się z lokalnym biurem podróży lub 
z konsultantem ds. sprzedaży rejsów. Aby pobrać najnowsze plany pokładów klasy Millennium, wejdź na celebritycruises.com/ships

pS
RS
CS
S1
S2

2a 9
10

a2
C1

C2

FV
C3

a1

Celebrity Constellation®
Celebrity Infinity®
Celebrity Millennium®
Celebrity Summit®

  Klasa Celebrity Millennium® Penthouse Suite
Apartament Royal Suite
Apartament Celebrity Suite
Apartament Sky Suite 1
Apartament Sky Suite 2
Kabina AquaClass® 1
Kabina AquaClass® 2
Kabina Concierge Class 1

2C
2B

4

Kabina z oknem 6
Kabina z oknem 7
Kabina z oknem 8
Kabina wewnętrzna 9
Kabina wewnętrzna 10 
Kabina wewnętrzna 11
Kabina wewnętrzna 12

11
12

Kabina Concierge Class 2
Kabina Concierge Class 3
Rodzinna kabina z balkonem
Kabina z balkonem 2A
Kabina z balkonem 2B
Kabina z balkonem 2C
Kabina z oknem 4
Kabina z oknem 55

6

8
7

Klasa Celebrity Millennium® plany pokładów
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Rozkładana sofa
Jedno łóżko piętrowe
Dwa łózka piętrowe
Kabiny łączone
Lokalizacja drzwi kabiny wewnętrznej
Kabina/apartament dla osób 
poruszających się na wózkach  
inwalidzkich z odpowiednio  
przystosowanym prysznicem

Numery pokładów dotyczą górnych  
poziomów dla gości Kabiny 9034, 9039 i 9041 mają częściowo zasłonięty widok.

Kabiny 9094 i 9100 mają mniejsze balkony o charakterze półprywatnym.
Kabiny 9117, 9121 i 9123 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.
Kabiny 8043, 8090, 8092 i 8106 mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 i 8108 mają mniejsze balkony o charakterze półprywatnym.
Apartamenty 6145 i 6146 posiadają standardowe przeszklone drzwi balkonowe.
Kabiny 8121, 8125 i 8127 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.
Gabinet lekarski znajduje się w środkowej części statku na Pokładzie 1 (niewidoczny na planie).



1 2

1. Statek Celebrity Xpedition  2. Beagle Grill  3. Penthouse Suite  
4. Kabina delux  5. Apartament Xpedition Suite

Celebrity jest jedną z głównych linią wycieczkową, która 
oferuje całoroczne rejsy na Galapagos na pokładzie megajachtu 
Celebrity Xpedition® mieszczącego do 100 gości. Panuje tu miła, 
niezobowiązująca atmosfera, nie ma rezerwacji miejsc podczas 
posiłków, a wszyscy noszą swobodne stroje. To idealne miejsce do 
relaksu i podziwiania naturalnych cudów natury.

prawdziwe all inclusive
Zabierz się z nami w odkrywczą podróż, podczas której zagwarantujemy 
ci praktycznie wszystko, czego potrzebujesz*:

• wszystkie napoje – wodę mineralną, wino, piwo i napoje spirytusowe, herbatę, 
kawę, cappuccino i espresso,
• wszystkie posiłki, a także room service i posiłki serwowane w kabinach (w 
wyznaczonych porach),
• wszystkie wycieczki lądowe z dużym wyborem lokalizacji i rozrywek,
• sprzęt do nurkowania – maski, fajki, płetwy, kombinezony i urządzenia 
flotacyjne,
• wejściówki do parku i opłatę za kartę Galapagos Tourist Card,
• zakwaterowanie w hotelu przed rejsem i po rejsie dla pakietów 10-dniowych 
i dłuższych,
• wszystkie transfery i loty** do/z Quito i Baltry dla pakietów 10-dniowych i 
dłuższych,
• wszystkie napiwki.

Eksperci
Podczas każdego rejsu pasażerom towarzyszy wysoko wykwalifikowany 
zespół przyrodników, którzy dzielą się swoją ogromną wiedzą na 
temat tego archipelagu. Razem z nimi zwiedzicie każdą wyspę na 
trasie, wspinając się po skałach wulkanicznych, na których wygrzewają 
się legwany morskie. Zobaczycie także żółwie z Galapagos, żółwie 
morskie i dużo, dużo więcej. Po powrocie na pokład czeka was seria 
interesujących prezentacji na temat fauny i flory. Oczywiście statek 
Celebrity Xpedition® spełnia najostrzejsze normy dbałości o środowisko 
naturalne, aby wyspy, które odwiedza, pozostały nietknięte dla 
przyszłych pokoleń.

wzbogać swoje doświadczenia
Aby w pełni docenić uroki Galapagos, możesz połączyć rejs z 
wyprawami lądowymi (przed rejsem i po rejsie) przez Quito w 
Ekwadorze, Limę i Cuzco w Peru, łącznie ze Świętą Doliną Inków oraz 
legendarnymi ruinami Machu Picchu.
*  Opłaty naliczane są za: dostęp do Internetu, pranie, masaże, nurkowanie z butlą, wybrane 

alkohole, aperitify i wina.
** Uwaga: Na lotach między Quito i Baltrą obowiązuje limit bagażowy. Więcej informacji w 

punkcie 2.4 warunków rezerwacji.

Plan pokładu ma jedynie przybliżyć orientacyjne rozmieszczenie kabin i innych obiektów na statku Celebrity Xpedition®. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, wyskalowanym 
rzutem, a jego zawartość może ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, skontaktuj się z lokalnym biurem 
podróży lub z konsultantem ds. sprzedaży rejsów. Schematy zakwaterowania pochodzą z Celebrity Xpedition®. Rozmiary kabin mogą się różnić w zależności od kategorii. Wszystkie 
wymiary są przybliżone. Ustawienie mebli może się różnić w kabinach 3- i 4-osobowych.  Aby pobrać najnowsze plany pokładów statku Celebrity Xpedition®, wejdź na celebritycruises.
com/ships

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
10, 24 Sty • 7, 21 Lut • 6, 20 Mar •  
3, 17 Kwi • 1, 15, 29 Maj • 12, 26 Cze 
• 10, 24 Lip • 7, 21 Sie • 4, 18 Wrz • 2, 
16, 30 Paź • 13, 27 Lis • 11, 25* Gru  
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
8, 22 Sty  •  5, 19 Lut  •  5, 19 Mar  •  
2, 16, 30 Kwi 
* Rejs świąteczny.

wyspy galapagos -  
zewnętrzna pętla
Rejs 7-dniowy 
Celebrity Xpedition®

Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2016:
3, 17, 31 Sty • 14, 28 Lut • 13, 27 Mar · 
10, 24 Kwi • 8, 22 Maj • 5, 19 Cze •  
3, 17, 31 Lip• 14, 28 Sie · 11, 25 Wrz •  
9, 23 Paź • 6, 20 Lis • 4, 18 Gru  
Daty rozpoczęcia rejsów  
w roku 2017:
1, 15, 29 Sty • 12, 26 Lut • 
12, 26 Mar • 9, 23 Kwi 

wyspy galapagos  -  
wewnętrzna pętla
Rejs 7-dniowy 
Celebrity Xpedition®

Dzień port docelowy 

 1  Baltra (Galapagos)

 1  Wyspa Daphne (Galapagos)

 2 Zatoka Gardner (Espanola)

 2  Punta Suarez (Espanola)

 3  Cormorant Point (Floreana)

 3  Bahia Post Office (Floreana)

 4  Punta Moreno (Isabela)

 4  Zatoka Urvina (Isabela)

 5  Punta Espinoza (Fernandina)

 5  Punta Vicente Roca (Isabela)

 6  South Plaza (Santa Cruz)

 6  Dragon Hill (Santa Cruz)

 7  Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8  Baltra (Galapagos)

Dzień port docelowy 

 1  Baltra (Galapagos) 

 1  Wyspa Daphne (Galapagos)

 2  Puerto Egas (Santiago) 

 2  Rabida (Galapagos) 

 3  Elizabeth Bay (Isabela) 

 3  Caleta Tagus (Isabela) 

 4  Sullivan Bay (Santiago) 

 4  Bartolome Island (Santiago) 

 5  Las Bachas, (Santa Cruz) 

 5  North Seymour (Galapagos) 

 6  P. Baquerizo (San Cristobal) 

 6  Cerro Brujo (San Cristobal) 

 6  Kicker Rock (San Cristobal) 

 7  Puerto Ayora (Santa Cruz) 

 8  Baltra (Galapagos)

Dostępne są także 10-, 11- i 13-dniowe pakiety Cruise & Stay  
(rejs + pobyt). Więcej szczegółów na stronie celebritycruises.com

Celebrity Xpedition®

Kabina z oknem Apartament

3305 € 4225 € 

Ceny przedstawione w niniejszym katalogu są wyrażone w EUR i dotyczą jednej osoby przy założeniu, 
że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Ceny obejmują należne podatki, ale nie zawierają 
napiwków. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty 
i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na 
temat warunków można znaleźć na stronach 68-69.

Rodzaj kabiny

Cena od

Rejs 7-dniowy (zewnętrzna i wewnętrzna pętla), tylko rejs



3 4

XS

XR

Xj

pS

Xp

XO

XD

Kabiny Premium i Deluxe
15 m2

Apartament Xpedition Suite
19 m2, balkon 5 m2

Apartament Royal Suite
23 m2, balkon 18 m2

Penthouse Suite
43 m2, balkon 18 m2

Apartament Junior Suite
16 m2, balkon 4 m2

Kabina z oknem
13 m2

*
Rozkładana sofa
Łóżko piętrowe
Kabina trzyosobowa
Kabina czteroosobowa
Kabiny łączone

pS
XR
XS
Xj
Xp
XD
XO

Penthouse Suite
Apartament Royal  Suite
Apartament Xpedition Suite
Apartament Junior Suite
Kabina Premium
Kabina Deluxe
Kabina z oknem

pokład Marinapokład Vistapokład panoramapokład Sunrise

5
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Warunki rezerwacji
Niniejsze warunki rezerwacji stanowią podstawę Państwa umowy. Stronami 
niniejszej umowy są Państwo oraz firmy Celebrity Cruises Inc. lub RCL 
Cruises Ltd, które przyjmują na siebie odpowiedzialność prawną za właściwe 
wykonanie niżej opisanej umowy. O  właściwej stronie niniejszej umowy 
zostaną Państwo powiadomieni w  momencie dokonywania rezerwacji. 
Informacja ta będzie także zawarta na fakturach. W niniejszych warunkach 
rezerwacji formy „Państwo”, „Uczestnik” i „Pasażer” (wraz z ich odmianami) 
odnoszą się do wszystkich osób wymienionych w  rezerwacji, natomiast 
słowa „my” (wraz z  odmianami) oraz „Celebrity Cruises” odnoszą się do 
firmy Celebrity Cruises Inc. lub RCL Cruises Ltd, stosownie do przypadku. 
RCL Cruises Ltd jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (pod numerem 
07366612). Jest ona pośrednikiem sprzedażowym i marketingowym firmy 
Celebrity Cruises Inc. i działa pod nazwą Celebrity Cruises. 
Jeśli rezerwują Państwo wakacje Celebrity Cruises w  połączeniu z  innymi 
usługami (takimi jak przeloty, zakwaterowanie na lądzie i/lub transfery 
naziemne), organizowanymi lub świadczonymi przez inne biuro podróży 
lub tour operatora (‘organizatora podróży’), i dokonują Państwo rezerwacji 
u niego (nie u nas), wtedy stroną umowy o świadczenie usług wakacyjnych 
jest Państwa organizator podróży – nie firma Celebrity Cruises. W  takim 
przypadku zamiast niniejszych warunków rezerwacji do Państwa umowy 
zastosowanie będą miały warunki określone przez organizatora podróży. 
Organizator podróży powinien przekazać Państwu warunki rezerwacji przed 
jej dokonaniem lub w momencie jej dokonywania. Nasza firma nie ponosi 
wobec Państwa żadnej odpowiedzialności w tej kwestii. 
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości: w  sytuacjach, gdy Państwa biuro 
podróży organizuje dla Państwa usługi świadczone przez dostawców 
innych niż nasza firma, Celebrity Cruises nie ponosi wobec Państwa 
żadnej odpowiedzialności umownej. Jednakże, jeśli okaże się, iż Celebrity 
Cruises zostanie pociągnięta względem Państwa do odpowiedzialności, 
nasza odpowiedzialność i/lub zobowiązania wobec Państwa lub 
organizatora Państwa podróży nie przekroczą lub nie będą się różnić od 
odpowiedzialności i obowiązków, jakie określono w niniejszych warunkach 
rezerwacji dla klientów, którzy podpisali z  nami umowę. W  każdej takiej 
sytuacji będziemy mieć pełne prawo do powoływania się na wszystkie 
wyłączenia i ograniczenia zawarte w poniższych warunkach rezerwacji. 
Niezależnie od tego uznaje się, iż każda umowa zawarta między Państwem 
i  Państwa biurem podróży uwzględnia poniższe zasady i  wszelkie inne 
warunki przewozu określone przez Celebrity Cruises.
Uwaga: jeśli zarezerwowali Państwo rejs wakacyjny statkiem Celebrity
Xpedition na Wyspy Galapagos, tour operatorem etapu rejsu, który 
rozpoczyna się w Quito, jest ekwadorska firma Islas Galapagos Turismo y 
Vapores C.A. (‘IGTV’), która również będzie stroną umowy, jaką podpiszą 
Państwo z Celebrity Cruises.
1. Rezerwacja wakacji
1.1 W jaki sposób mogę dokonać rezerwacji?
Aby zarezerwować wybrane wakacje, należy skontaktować się z  biurem 
podróży. W  przypadku rezerwacji za pośrednictwem jednego z  naszych 
autoryzowanych biur podróży pierwsza z osób wymienionych na rezerwacji 
(która musi mieć co najmniej 21 lat – patrz punkt 4.3) musi wypełnić 
i  podpisać formularz rezerwacji. Następnie formularz ten musi zostać 
przekazany do biura podróży. Podczas rezerwacji należy podać imię 
i  nazwisko w  takiej formie, w  jakiej widnieją one w  Państwa paszporcie, 
a także datę urodzenia.
Również podczas rezerwacji należy wpłacić zaliczkę od każdego uczestnika 
(lub dokonać pełnej płatności, jeśli rezerwacja następuje mniej niż 60 dni 
przed wyjazdem) według poniższego harmonogramu.
1- 5dni   100 USD / 80 EUR
6-9 dni  250 USD / 200 EUR
10 dni lub dłużej 450 USD / 360 EUR
Należy pamiętać, iż wszelkie płatności pobierane przez Celebrity Cruises są 
rozliczane w USA, więc operator Państwa karty kredytowej może Was z tego 
tytułu obciążyć dodatkową opłatą manipulacyjną. 
Rezerwacji przyszłych rejsów można także dokonywać na pokładach 
naszych statków, korzystając z opcji Celebrity Future Cruise. Szczegółowych 
informacji udziela nasz pokładowy konsultant ds. sprzedaży. W przypadku 
rezerwacji opcji Celebrity Cruise Now oraz Cruise Later zastosowanie mają 
osobne warunki sprzedaży, więc należy dokładnie zaznajomić się z fakturą 
potwierdzającą rezerwację rejsu. W  przypadku rezerwacji na pokładzie 
Celebrity Cruises może stosować inną politykę naliczania opłat za zmianę 
uczestnika (patrz punkt 1.11). O szczegóły prosimy pytać na pokładzie statku.
Należy pamiętać, że wszelkie rezerwacje dokonane na pokładzie będą 
podlegać niniejszym warunkom rezerwacji. 
1.2 Jak zostanie potwierdzona moja rezerwacja? 
Jeśli wybrana przez Państwa impreza turystyczna jest dostępna 
i  otrzymaliśmy od Państwa formularz rezerwacji (gdzie wymagany) 
oraz wszelkie stosowne płatności, Celebrity Cruises wyśle do Państwa 
(jeśli rezerwacja dokonywana była bezpośrednio u  nas) lub do biura 
podróży fakturę potwierdzającą. Wiążąca umowa zostaje zawarta jedynie 
w  przypadku wysłania przez nas faktury potwierdzającej. Na fakturze 
znajdować się będzie kwota, którą należy dopłacić za zarezerwowane 
wakacje. Natychmiast po otrzymaniu od naszej firmy faktury potwierdzającej, 
biletów i innych dokumentów podróży prosimy o szczegółowe sprawdzenie 
zawartychw nich danych. W przypadku nieprawidłowości w danych należy 
natychmiast powiadomić o nich biuro sprzedaży, ponieważ dokonanie zmian 
w późniejszym czasie może nie być możliwe. Niestety nie możemy przyjąć 
odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie poinformowali Państwo nas lub biura 
podróży o  błędach w  dokumentach (także w  fakturze potwierdzającej) 
w ciągu 14 dni od daty wysłania ich do Państwa bądź do biura podróży lub 
w ciągu 5 dni w przypadku biletów i biletów elektronicznych.
1.3 Jakie dane muszę przekazać i dlaczego?
W  niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania 
pewnych danych osobowych i  innych informacji dotyczących pasażerów 
urzędowi imigracyjnemu, liniom lotniczym i/lub innym organom. Są 
Państwo zobowiązani do podania określonych danych w  momencie 
dokonywania rezerwacji, nie później jednak niż na 70 dni przed datą 
rozpoczęcia rejsu. Wymagane informacje mogą obejmować dane 
osobowe, paszportowe, ubezpieczeniowe oraz dane osób, z  którymi 
należy kontaktować się w  nagłych wypadkach. Zostaną Państwo przez 
nas poinformowani o  zakresie wymaganych danych w  momencie 
dokonywania rezerwacji lub w  najkrótszym możliwym terminie po 
fakcie, gdy uzyskamy taką wiedzę. Zalecamy odwiedzenie strony www.
celebritycruises.com i  podanie swoich danych drogą internetową po 
kliknięciu pozycji „Before your Cruise” (‘Przed rejsem’) i  „Online Check-
in” (‘Odprawa drogą internetową’). Podanie wymaganych danych drogą 
internetową przed rejsem znacząco przyspieszy procedurę odprawy, 
umożliwi wcześniejsze wejście na pokład statku oraz pomoże uniknąć 
opóźnień i  kolejek w  terminalu rejsowym. W  przypadku niewypełnienia 

formularza odprawy drogą internetową zostaną Państwo poproszeni 
o dopełnienie tej procedury w porcie nie później niż na dwie godziny przed 
podanym czasem wypłynięcia. Jeśli dokończenie procedury odprawy 
drogą internetową i  wydrukowanie Xpress Pass  jest niemożliwe, może 
wynikać to z  nieuiszczenia pozostałej części płatności za rezerwację. 
Należy wtedy skontaktować się z biurem sprzedaży w sprawie przekazania 
nam należności i umożliwienia tym samym ukończenia procedury odprawy 
online.
Uwaga: wszyscy pasażerowie muszą przejść odprawę i zaokrętować się nie 
później niż 90 minut przed podanym czasem wypłynięcia, w  przeciwnym 
wypadku nie będą mogli wziąć udziału w  rejsie. Należy przygotować 
identyfikator rezerwacji i datę wypłynięcia lub – jeśli informacje te zostały 
przekazane nam w  momencie rezerwacji – sprawdzić, czy przekazane 
dane są kompletne i  prawidłowe. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu 
do Internetu, należy skontaktować się z  biurem podróży. Pracownicy 
biura udzielą Państwu wskazówek dotyczących sposobu przekazania 
lub weryfikacji przekazanych informacji. Nasze procedury mogą ulec 
zmianie. O  ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani 
w  momencie dokonywania rezerwacji lub w  odpowiednim terminie przed 
rozpoczęciem podróży. Może zaistnieć potrzeba przekazania informacji 
podanych w  momencie dokonywania rezerwacji lub później dostawcom 
innych usług, które są częścią rejsu. W  momencie oddania niniejszej 
broszury do druku europejskie linie lotnicze, z  których usług korzystamy, 
były również zobowiązane do przekazywania niektórych danych pasażerów 
amerykańskiemu urzędowi imigracyjnemu. Może również wystąpić 
konieczność przekazania tych danych innym organom. Dotyczy to 
przynajmniej części informacji, jakie przekazują Państwo firmie Celebrity 
Cruises. Niepodanie wymaganych pełnych i  prawidłowych danych może 
stanowić podstawę do odmowy przyjęcia rezerwacji. Niepodanie danych 
w  wymaganym terminie po złożeniu rezerwacji może uniemożliwić 
zaokrętowanie się lub wejście na pokład samolotu. Firma Celebrity Cruises 
nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności i nie wypłaci Państwu 
rekompensaty ani zwrotu wpłaconych środków. Odpowiedzialność za 
organizację transportu do portu wypłynięcia i portu powrotnego spoczywa 
na Państwu. Jeśli niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało 
naliczeniem grzywien, dodatkowych opłat lub innych kar finansowych 
w stosunku do Celebrity Cruises, spoczywa na Państwu obowiązek zwrotu 
dodatkowych kosztów związanych z  tymi opłatami. Prosimy zapoznać się 
z  oświadczeniem dotyczącym zachowania poufności znajdującym się na 
stronie 71.
1.4 Kiedy przypada termin zapłaty pozostałej kwoty za rejs?
Musimy otrzymać pozostałą część kosztów rezerwacji (po potrąceniu 
wpłaconej uprzednio zaliczki) nie później niż 65 dni przed wyjazdem. 
W  przypadku dokonywania rezerwacji na 65 lub mniej dni przed 
wyjazdem są Państwo zobowiązani wpłacić pełną kwotę rezerwacji. Jeśli 
nie otrzymamy na czas pełnej kwoty (włącznie z  wszelkimi dodatkowymi 
opłatami, jeśli takowe są należne), będziemy zmuszeni anulować Państwa 
rezerwację ze względu na brak płatności. W takim przypadku będą Państwo 
musieli uiścić opłatę anulacyjną według stawek podanych poniżej (patrz pkt 
1.10).
1.5 Gdzie trafiają pieniądze wpłacone przeze mnie w biurze podróży?
Wszystkie pieniądze, jakie wpłacają Państwo w  autoryzowanych biurach 
podróży w  związku z  wakacjami z  Celebrity Cruises, są zatrzymywane 
w  Państwa imieniu przez biuro do chwili wystawienia przez nas faktury 
potwierdzającej. Potem środki te przechowywane są przez biuro w naszym 
imieniu.
1.6 Co zawiera cena?
Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym katalogu podane są za osobę 
w  EUR przy założeniu wykupienia określonej kabiny przez dwie osoby. 
Niektóre elementy Państwa wakacji, łącznie z tym, co jest wliczone, a co nie 
jest wliczone w cenę, różnią się w zależności od rodzaju rejsu. Na przykład 
elementy wliczone i  niewliczone w  cenę rejsu na pokładzie Celebrity 
Xpedition mogą nieznacznie różnić się od informacji zawartych poniżej. 
Szczegółowych informacji zasięgną Państwo w  swoim biurze podróży 
lub na stronie www.celebritycruises.com. Jednakże zazwyczaj cena rejsu 
obejmuje następujące elementy: zakwaterowanie i  wyżywienie, rozrywki* 
na pokładzie statku, a  także wszystkie stosowne podatki z  wyjątkiem 
tych podanych poniżej. O  ile nie uzgodniono inaczej, cena nie obejmuje 
wycieczek lądowych i  wydatków osobistych (na przykład napojów na 
pokładzie, opłat za pranie, zabiegów leczniczych i  kosmetycznych, usług 
fryzjerskich, rozmów telefonicznych itp.), posiłków w  hotelach na lądzie 
(o  ile nie zaznaczono inaczej), transferów ze statku i  na statek, a  także 
wszelkich innych transferów, ubezpieczenia w  podróży, opłat za usługi, tj. 
napiwków wręczanych na pokładzie albo na lądzie, oraz wszelkich innych 
opłat niewymienionych jako wliczone w cenę.
* Niektóre rozrywki na pokładzie mogą być dodatkowo płatne.
Zastrzegamy sobie prawo do wliczenia w cenę rezerwacji opłaty paliwowej. 
Wartość tej opłaty zostanie Państwu podana podczas dokonywania u nas 
rezerwacji.
Uwaga: jeśli rezerwują Państwo więcej rejsów, nie można wykluczyć sytuacji, 
że ich programy pokładowe, posiłki i rozrywka będą do siebie podobne.
1.7 Jak uzyskać najniższą cenę za osobę?
Ceny podanej w  niniejszej broszurze uwzględniają nasz elastyczny 
program cenowy. Na stronach z  cennikami widnieją ceny minimalne za 
rejsy wakacyjne. Cena minimalna to najniższa możliwa cena (z wyjątkiem 
rejsów w  okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i  Wielkanocy, 
określanych w  niniejszej broszurze mianem „rejsów świątecznych”). Ceny 
minimalne dotyczą wybranych rejsów i  nie są dostępne we wszystkich 
terminach. Cena rejsu różni się w zależności od statku, trasy podróży, dat 
wypłynięcia i kategorii kabiny. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, więc 
prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem podróży.
1.8 Co to jest rezerwacja gwarantowana (GTY)?
W  przypadku wybranych rejsów możemy Państwu zaoferować opcję 
dokonania tak zwanej rezerwacji gwarantowanej (GTY). Oznacza to, że 
mogą Państwo zarezerwować kabinę w gwarantowanej kategorii minimalnej 
(wskazanej przez nas przed dokonaniem rezerwacji) na wybranym przez 
Państwa statku. Przydział określonej kabiny na statku zostanie jednak 
dokonany przez Celebrity Cruises w dowolnym czasie do chwili dokonania 
odprawy w  porcie. Po przydzieleniu kabiny gwarantowanej nie będziemy 
mogli przyjąć Państwa życzeń o  dokonanie zmian. Korzyścią wynikającą 
z  usługi kabiny gwarantowanej jest możliwość zakwaterowania Państwa 
w  kabinie lepszej kategorii w  stosunku do pierwotnie zarezerwowanej 
bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat. W  każdym przypadku 
gwarantujemy Państwu, że kategoria kabiny będzie o  minimum takim 
standardzie, jaki oferowaliśmy Państwu przy rezerwacji. Jeśli posiadają 
Państwo konkretne wymagania dotyczące położenia kabiny lub podróżują 
z przyjaciółmi lub rodziną (zwłaszcza z dziećmi) i chcą być zakwaterowani 
obok siebie, to radzimy nie wybierać opcji GTY.

Na wybrane rejsy firma Celebrity Cruises może zaoferować promocyjne 
oferty GTY. Takie promocyjne oferty są definiowane w następujący sposób:
W – Apartament
XA – kabina AquaClass®
XC – kabina Concierge Class
X – kabina Deluxe (z balkonem)
Y – kabina Ocean View (z oknem)
Z – kabina wewnętrzna
1.9 Czy cena może się zmienić?
W  dowolnym czasie możemy zwiększyć lub zmniejszyć ceny 
niesprzedanych miejsc na dany rejs. Cena wybranego rejsu zostanie 
potwierdzona przy dokonywaniu rezerwacji. Gdy cena wybranych wakacji 
zostanie przez nas potwierdzona w  momencie dokonywania rezerwacji, 
wtedy może się ona zwiększyć lub zmniejszyć jedynie w  podanych niżej 
okolicznościach. Zmiany ceny po dokonaniu rezerwacji zostaną rozliczone 
w postaci dopłaty lub zwrotu. Dopłata lub zwrot (jeśli takowe są należne) 
będą płatne z  zastrzeżeniem warunków określonych w  niniejszej klauzuli, 
jeśli koszty transportu, podatki lub opłaty należne za usługi takie jak 
opłaty lotniskowe, wyładunkowe lub przeładunkowe w  portach morskich 
i  lotniczych wzrosną lub zmaleją lub też w  przypadku, gdy nasze koszty 
zwiększą się lub zmniejszą w wyniku niekorzystnych lub korzystnych zmian 
kursów walut w  stosunku do przelicznika, jaki zastosowano, ustalając 
cenę Państwa wakacji. Należy pamiętać, iż firma Celebrity Cruises naliczy 
dopłatę jedynie w przypadku wzrostu kosztów o więcej niż 2% (z wyjątkiem 
opłat za zmiany).
Jeśli dopłata będzie przekraczać 10% kosztów wakacji (z wyłączeniem opłat 
za zmiany), będą Państwo mogli anulować rejs i otrzymać zwrot wszelkich 
poniesionych na poczet rejsu opłat, bez jakichkolwiek potrąceń. O wzroście 
ceny zostaną Państwo poinformowani przez nas lub biuro podróży fakturą 
różnicową na dopłatę. Poczynając od daty widniejącej na fakturze dopłaty, 
będą mieli Państwo 14 dni na to, by zdecydować, czy chcą anulować rejs 
czy przyjąć nowe warunki finansowe. Jeśli do tego czasu nie przekażą nam 
Państwo, którą opcję wybierają, będziemy uprawnieni do przyjęcia, iż nie 
rezygnują Państwo z imprezy i tym samym opłacą dodatkową kwotę.
Wszystkie dodatkowe kwoty należy uiścić łącznie z  pozostałą częścią 
należności za rejs lub w  ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, jeśli 
pozostała część należności została już uiszczona. Zobowiązujemy się nie 
pobierać dodatkowej opłaty w terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. Warto pamiętać, iż nie wszystkie składniki imprezy są zakupywane 
w lokalnej walucie i niektóre, czasami nawet znaczne, zmiany cen nie mają 
wpływu na ostateczną cenę Państwa podróży ze względu na stosowne 
zapisy w umowie zabezpieczające uczestników w takich przypadkach. 
Zastrzegamy sobie prawo do korekty błędów zarówno w  reklamowanych, 
jak i  potwierdzonych cenach. Zmiany te zostaną dokonane w  możliwie 
najszybszym czasie po dostrzeżeniu błędów. Zmiany i błędy w cenach mogą się 
sporadycznie przydarzyć. Dlatego zalecamy sprawdzenie ceny wybranego rejsu 
przy dokonywaniu rezerwacji.
1.10 Czy otrzymam zwrot pieniędzy, jeśli będę zmuszony zrezygnować 
z wakacji?
Jeśli którykolwiek z  uczestników chce zrezygnować z  udziału w  rejsie, 
musi o  tym fakcie niezwłocznie poinformować w  formie pisemnej swoje 
biuro podróży, aby mogło się ono z  nami skontaktować. W  przypadku 
rezerwacji w firmie Celebrity Cruises uczestnik powinien przekazać pisemną 
informację o  rezygnacji bezpośrednio do naszego biura. Wakacje zostaną 
anulowane z dniem, w którym otrzymamy Państwa pisemne zawiadomienie 
o  rezygnacji z  imprezy poprzez Państwa biuro podróży lub bezpośrednio 
od Państwa. Będą wtedy Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty za 
anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji wszelkie opłaty 
za dokonane zmiany nie podlegają zwrotowi.
Rejsy z 3-5 noclegami:
89-60 dni przed rozpoczęciem rejsu =  35 USD za osobę / 

25 EUR za osobę
59-30 dni przed rozpoczęciem rejsu  =  100 USD za osobę / 

 80 EUR za osobę
29-8 dni przed rozpoczęciem rejsu =  50% pełnej ceny za osobę 

(z wyłączeniem podatków/
opłat)

7 lub mniej dni przed rozpoczęciem rejsu =  100% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/
opłat)

Rejsy z 6 lub więcej noclegami:
89-60 dni przed rozpoczęciem rejsu   =  70 USD za osobę / 

50 EUR za osobę
59-45 dni przed rozpoczęciem rejsu  = pełna kwota zaliczki
44-30 dni przed rozpoczęciem rejsu  =  25% pełnej ceny za osobę 

(z wyłączeniem podatków/
opłat)

29-8 dni przed rozpoczęciem rejsu  =  50% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/
opłat)

7 lub mniej dni przed rozpoczęciem rejsu  =  100% pełnej ceny za 
osobę (z wyłączeniem 
podatków/opłat)

Uwaga: w przypadku rejsów świątecznych opłaty za anulowanie rezerwacji 
są naliczane od 89 dni przed rozpoczęciem rejsu, jednakże mogą różnić 
się szczegółami. Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu biuro 
podróży. W  zależności od przyczyny rezygnacji z  rejsu mogą Państwo 
uzyskać zwrot opłaty za anulowanie rezerwacji zgodnie z  warunkami 
Państwa polisy ubezpieczeniowej. Roszczenia takie należy zgłaszać 
bezpośrednio do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. W  przypadku gdy 
jakiekolwiek anulowanie rezerwacji zmniejsza ilość pełnopłatnych członków 
grupy poniżej wartości, wedle której podczas rezerwacji ustalano cenę, 
liczbę wolnych miejsc i/lub wszelkie zniżki, Celebrity Cruises przeliczy te 
składowe i wystawi fakturę z odpowiednio wyższą ceną.
Opłaty za anulowanie rezerwacji rejsu statkiem Celebrity Xpedition
Aby uniknąć opłaty za anulowanie rezerwacji, informacja o  jej odwołaniu 
musi zostać otrzymana przed datą rozpoczęcia rejsu. Dla statku Celebrity 
Xpedition obowiązują następujące koszty:
Dni przed rejsem Opłata za anulowanie od osoby
   bez opłat za zmiany
89-30   dni kwota depozytu
29-15 dni   50% całkowitej ceny biletu
14 dni lub mniej brak refundacji
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1.11 Czy mogę dokonać zmian w rezerwacji po jej potwierdzeniu?
Zmiana rezerwacji jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc. Choć 
będziemy starali się Państwu pomóc, to nie możemy zagwarantować, że 
uda nam się spełnić każdą Państwa prośbę. W przypadku prośby o zmianę 
w rezerwacji w terminie na 89 i mniej dni przed rejsem, zmiana ta będzie 
traktowana jako anulowanie pierwotnej rezerwacji i  zostanie pobrana 
opłata za rezygnację zgodnie z  postanowieniami zawartymi w  niniejszych 
warunkach. Zmiana uzgodnionych warunków zostanie potraktowana jako 
dokonanie nowej rezerwacji. Za wszelkie zmiany, które uznamy za drobne 
(na przykład zmianę kabiny lub zmianę danych osobowych na istniejącej 
rezerwacji), w  terminie do 89 dni przed rozpoczęciem rejsu Celebrity 
Cruises pobiera opłatę manipulacyjną w  wysokości 60 USD za jednego 
gościa, którą należy uiścić wraz z  wszelkimi kosztami poniesionymi przez 
nas oraz z wszelkimi kosztami lub opłatami poniesionymi lub narzuconymi 
przez naszych dostawców.
Uwaga: opłata za zmianę jest bezzwrotną kwotą, będącą częścią wszelkich 
opłat za odwołanie rezerwacji, jak określono w pkt 1.10.
W  przypadku gdy Państwo lub osoby z  Państwem podróżujące nie będą 
mogły brać udziału w  rejsie, na przykład ze względów zdrowotnych, 
osoba ta może odstąpić swoją rezerwację innej osobie (wskazanej przez 
Państwa). W  takiej sytuacji osoba rezygnująca z  rejsu musi przedstawić 
wraz z wnioskiem dokument potwierdzający powód zmiany rezerwacji (np. 
zaświadczenie lekarskie). Na osobie, która miała pierwotnie uczestniczyć 
w rejsie, i osobie ją zastępującej spoczywa solidarny obowiązek zapewnienia 
uiszczenia opłaty za zmianę uczestnika oraz nieuiszczonej części ceny 
rejsu. W  tym przypadku Celebrity Cruises pobiera opłatę manipulacyjną 
w wysokości 60 USD za jednego gościa, którą należy uiścić wraz z wszelkimi 
kosztami poniesionymi przez nas oraz z  wszelkimi kosztami lub opłatami 
poniesionymi lub narzuconymi przez naszych dostawców.
1.12 Czy muszę wykupić polisę ubezpieczeniową?
Tak. Wszyscy goście powinni posiadać odpowiednie indywidualne 
ubezpieczenie podróży. Musi ono zawierać minimalne pokrycie kosztów 
anulowania rezerwacji przez uczestnika oraz koszt pomocy na wypadek 
repatriacji w  przypadku wypadku lub choroby. Do Państwa obowiązków 
należy wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która będzie odpowiadać 
Państwa potrzebom, oraz w  razie potrzeby zakup dodatkowej lub 
alternatywnej polisy. Zalecamy skontaktowanie się z  biurem podróży lub 
niezależnym agentem ubezpieczeniowym, który przedstawi Państwu 
odpowiednie opcje.

2. Przed wyjazdem
2.1 Przedmioty wartościowe i pierwszej potrzeby
Należy się upewnić, iż noszą Państwo przy sobie wszystkie wartościowe 
i  ważne przedmioty (na przykład lekarstwa, biżuteria, przedmioty 
delikatne, ważne dokumenty podróży i  inne dokumenty, sprzęt wideo, 
aparaty fotograficzne, laptopy, telefony komórkowe itp.) i  że nie zostały 
one zapakowane razem z bagażem głównym lub pozostawione bez opieki 
w  kabinie bądź w  innym miejscu na statku. Na przedmioty takie należy 
zwrócić szczególną uwagę. Dla Państwa bezpieczeństwa na pokładzie 
prosimy o oddanie do przechowania wszystkich wartościowych i ważnych 
przedmiotów w  recepcji na statku lub w  minisejfie w  kabinie. Zalecamy 
również wykupienie odpowiedniego i  wystarczającego ubezpieczenia 
takich przedmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wartościowe lub 
ważne przedmioty, które nie zostały oddane do przechowania w recepcji na 
statku. W  przypadku przedmiotów oddanych do przechowania w  recepcji 
na statku naszą maksymalną odpowiedzialność pieniężną za ich utratę 
lub uszkodzenie (z dowolnego powodu) w czasie przechowywania określa 
Konwencja Ateńska (punkt 4.8).
2.2 Czego nie wolno zabierać ze sobą na statek?
Dla bezpieczeństwa naszych gości na pokład nie wolno wnosić 
następujących przedmiotów: żelazek/prasowalnic parowych, świec, 
narkotyków, ekspresów do kawy, transformatorów elektrycznych, 
cieczy łatwopalnych i  materiałów wybuchowych, takich jak fajerwerki 
lub materiały pirotechniczne, broni palnej, w  tym niestrzelającej, oraz 
pistoletów startowych, w  tym pistoletów typu BB (na plastikowe kulki), 
wiatrówek, zapalniczek w kształcie pistoletu, rakietnic, prochu strzelniczego 
i  pistoletów śrutowych, amunicji, w  tym pocisków, strzał lub rakiet, które 
mogą być wystrzeliwane z użyciem gazu pędnego, imitacji lub repliki broni, 
w tym broni wycofanej z eksploatacji i niezdolnej do strzelania, a niebędącej 
widoczną zabawką dla dzieci, taserów lub elektronicznych paralizatorów, 
gazów łzawiących, w tym pieprzowych, pałek zwykłych lub teleskopowych, 
sprzętu do sztuk walki (kiścieni, shurikenów itp.), butli/cylindrów ze 
sprężonym gazem (z wyjątkiem medycznych butli z gazem i pustych butli 
do nurkowania), kusz podwodnych, jakiegokolwiek paliwa, noży (w  tym 
rytualnych) ząbkowanych o  jakiejkolwiek długości, noży ukrytych, np. 
w postaci sprzączek do paska, noży sprężynowych lub myśliwskich, siekier 
i toporów, kajdanek.
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo do określenia innych 
niedozwolonych przedmiotów i może zabronić pasażerom wniesienia ich na 
pokład statku, jeśli uzna, iż są one nieodpowiednie. W przypadku, gdy nasza 
firma lub kapitan statku mają powody podejrzewać, że w kabinie znajduje 
się przedmiot lub substancja, które nie powinny się znaleźć na pokładzie, 
kapitan lub upoważniony przez niego oficer mają prawo wejścia do kabiny 
i jej przeszukania oraz konfiskaty takich przedmiotów lub substancji.
Uwaga: prosimy pamiętać o  zapakowaniu ostrych przedmiotów, w  tym 
między innymi nożyczek, ostrzy żyletek, obcinaczy do paznokci, cążków 
i  igieł do szycia, w  bagażu odprawianym, a  nie w  bagażu podręcznym 
z powodu nowych, zaostrzonych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
lotniskach.
2.3 Co należy zrobić, jeśli podczas rejsu doszło do zagubienia, opóźnienia 
lub uszkodzenia bagażu?
(Patrz punkt 2.1 dot. przedmiotów wartościowych i  pierwszej potrzeby). 
Abyśmy mogli udzielić Państwu właściwej pomocy, należy jak najszybciej 
poinformować nas o zaistniałym problemie podczas rejsu lub w momencie 
wchodzenia lub schodzenia z pokładu statku, lub też podczas korzystania 
z jakichkolwiek usług dostarczanych lub zorganizowanych przez naszą firmę.
W przypadku stwierdzenia zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu 
na pokładzie należy natychmiast zgłosić ten fakt do recepcji. Obowiązują 
następujące limity czasowe dotyczące zgłaszania wszelkich zagubień, 
opóźnień bądź uszkodzeń bagażu oraz kwoty maksymalnej, która zostanie 
wypłacona przez nas lub naszych podwykonawców: wszelkie oczywiste 
uszkodzenia bądź opóźnienia muszą zostać zgłoszone nam bądź dostawcy 
danej usługi (w  przypadku, gdy nie jest nim nasza firma) przed zejściem 
ze statku lub najpóźniej w  momencie zejścia ze statku, lub w  przypadku 
innych usług podczas korzystania lub pod koniec korzystania z tych usług. 
Wszelkie nieoczywiste straty, szkody majątkowe bądź opóźnienia muszą 
zostać zgłoszone nam bądź dostawcy danej usługi (jeśli nie jest nim nasza 

firma) w ciągu 15 dni od daty zejścia ze statku lub zakończenia korzystania 
z danej usługi. W przypadku, gdy nie poinformują nas Państwo w podanym 
wyżej terminie o zaistniałej sytuacji, może to uniemożliwić nam określenie 
straty, opóźnienia lub uszkodzenia i  w  konsekwencji mieć wpływ na 
sposób rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy będą Państwo w stanie 
udowodnić, iż dana szkoda, opóźnienie bądź strata wynikły z  naszej winy 
lub z winy dostawcy usługi, którą zobowiązaliśmy się dostarczyć w ramach 
rejsu, wypłacimy Państwu odszkodowanie za udowodnioną przez Państwo 
poniesioną w  konsekwencji stratę lub szkodę, z  zastrzeżeniem i  zgodnie 
z  postanowieniami Konwencji Ateńskiej. Jednak maksymalna kwota 
odszkodowania za jakiekolwiek zagubienie, opóźnienie bądź uszkodzenie 
bagażu w takich sytuacjach jest maksymalną kwotą należną w stosunku do 
bagażu w kabinie na mocy postanowień Konwencji Ateńskiej. Postanowienie 
to ma także zastosowanie w przypadku wystąpienia uszkodzenia, opóźnienia 
bądź zagubienia bagażu nie na pokładzie statku bądź podczas wchodzenia 
lub schodzenia ze statku, lecz przy korzystaniu z innych usług stanowiących 
część rejsu, które zobowiązaliśmy się dostarczyć w ramach umowy.
2.4 Ile bagażu mogę wnieść na pokład?
Maksymalny ciężar bagażu dla gości wchodzących na pokład naszych 
statków wynosi 90 kg na jednego gościa (z wyjątkiem statku Celebrity
Xpedition), jednakże linie lotnicze także nakładają swoje limity bagażowe 
przypadające na pasażera, których należy przestrzegać i  które z  reguły są 
mniejsze niż limity obowiązujące na naszych rejsach. Limit bagażowy dla 
Państwa lotu powinien widnieć na Państwa bilecie lotniczym. Informację tę 
mogą Państwo również uzyskać u przewoźnika.
2.5 Jakie są wymagania dotyczące paszportu i wizy?
Informacje dotyczące wymogów wizowych i paszportowych można uzyskać 
w ambasadach krajów, które będą Państwo odwiedzać podczas rejsu, lub też 
w Państwa biurze podróży w odpowiednim czasie przed rejsem. Dla Państwa 
bezpieczeństwa zalecamy, by Państwa paszport był ważny co najmniej 6 
miesięcy od daty zakończenia rejsu.
Jeśli podróżują Państwo do USA w ramach programu ruchu bezwizowego, 
wszyscy członkowie Państwa grupy (w tym dzieci) muszą posiadać paszport 
przystosowany do odczytu maszynowego. Paszport przystosowany 
do odczytu maszynowego to taki, który posiada dwa rzędy liter, cyfr 
i  cudzysłów ostrokątny (“>>>>>>>”) wydrukowany na dłuższej krawędzi 
strony z  informacjami osobowymi (ze zdjęciem i  danymi osobowymi). 
Tekst przystosowany do odczytu maszynowego widnieje na białym pasku 
na starszych paszportach i na różowym na nowszych dokumentach. Jeśli na 
stronie z informacjami osobowymi nie ma takich linii, oznacza to, iż paszport 
nie jest przystosowany do odczytu maszynowego. Może to zależeć od 
kraju wydania paszportu i jeśli nie są Państwo pewni, jaki rodzaj paszportu 
posiadają, należy zwrócić się w  tym celu z  zapytaniem do Państwa biura 
paszportowego. Od 26 października 2004 r. osoby podróżujące do USA 
w  ramach programu ruchu bezwizowego i  nieposiadające paszportu 
przystosowanego do odczytu maszynowego muszą uzyskać wizę podróżną, 
aby wjechać do USA. Jeśli podróżują Państwo do USA w ramach programu 
ruchu bezwizowego i posiadają paszport wydany w okresie po październiku 
2006 r., muszą Państwo posiadać paszport biometryczny. Podróżni 
z  ważnymi paszportami przystosowanymi do odczytu maszynowego 
wydanymi przed październikiem 2006 r. i podróżujący w ramach programu 
ruchu bezwizowego, mogą podróżować bez przeszkód na tych paszportach.
Jeśli Państwa paszport został wydany po 26 października 2006 r. i  nie 
jest paszportem biometrycznym, nie będą się Państwo kwalifikować do 
programu bezwizowego i  są zobowiązani do uzyskania wizy wjazdowej. 
Więcej informacji dotyczących paszportów można uzyskać w  trakcie 
rezerwacji rejsu lub we właściwym biurze paszportowym. Należy pamiętać, 
że informacje te mogą ulec zmianie, dlatego należy sprawdzić właściwe 
wymagania w odpowiednim czasie przed wyjazdem.
Elektroniczny system autoryzacji podróży (ESTA)
ESTA to obowiązkowy zautomatyzowany system służący do sprawdzania 
upoważnienia pasażerów do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych 
w  ramach programu ruchu bezwizowego (VWP) oraz stwierdzania, czy 
taki wjazd może nieść ze sobą ryzyko złamania prawa lub zagrożenie 
dla bezpieczeństwa. Aby ubiegać się o  autoryzację podróży do Stanów 
Zjednoczonych w  ramach programu VWP, pasażer powinien zalogować 
się do internetowego systemu ESTA i  wypełnić formularz wniosku drogą 
internetową oraz dostarczyć wymagane dane biograficzne i kwalifikacyjne 
na formularzu I-94W w  postaci papierowej. Aby zakwalifikować się do 
procedury autoryzacji w  systemie ESTA, należy zalogować się na stronie 
internetowej systemu pod adresem https://esta.cbp.dhs.gov
Podczas odprawy pracownicy linii lotniczych sprawdzą, czy pasażer 
podał wszystkie informacje wymagane przez system ESTA. Aby przejść 
odprawę przed zaokrętowaniem, pasażer musi dostarczyć wydrukowaną 
kopię potwierdzenia z systemu ESTA i przedstawić ją przed rozpoczęciem 
rejsu zawijającego do dowolnego portu na terenie Stanów Zjednoczonych 
lub kończącego się w takim porcie. Należy pamiętać, że Celebrity Cruises 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odrzucenie wniosku w  systemie 
ESTA przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Wnioski 
odrzucone przez system ESTA należy przekazać do ambasady Stanów 
Zjednoczonych w  celu złożenia wniosku o  przyznanie wizy do Stanów 
Zjednoczonych.
Uwaga: Niektóre osoby mogą nie kwalifikować się do wjazdu na terytorium 
Stanów Zjednoczonych w  ramach programu ruchu bezwizowego. Są 
to między innymi osoby, które były wcześniej aresztowane, nawet jeśli 
aresztowanie to nie doprowadziło do wyroku skazującego, a  także osoby 
posiadające wpis w  rejestrach karnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek 
wątpliwości co do tego, czy mogą podróżować w ramach programu ruchu 
bezwizowego, powinni w tym celu skontaktować się z informacją konsularną 
ambasady USA przed zarezerwowaniem wakacji w Celebrity Cruises. Jeśli 
nie są Państwo obywatelami kraju uczestniczącego w  programie ruchu 
bezwizowego, powinni Państwo sprawdzić informacje dotyczące wymogów 
wizowych i  paszportowych w  ambasadach krajów, jakie będą Państwo 
odwiedzać podczas rejsu. Obejmuje to również wszystkie przystanki 
techniczne, takie jak port Prince Rupert.
Firma Celebrity Cruises nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, 
gdy nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład jakiegokolwiek samolotu 
lub do jakiegokolwiek kraju, a  także w  przypadku innych trudności 
i  kosztów poniesionych na skutek nieposiadania właściwego paszportu i/
lub wymaganej wizy. Większość podróżnych musi posiadać wizę wjazdową 
do Rosji, której uzyskanie zajmuje co najmniej kilka tygodni. Firma Celebrity 
Cruises zwykle nie pośredniczy w  uzyskiwaniu wiz wjazdowych, jednakże 
jeśli w ramach jednej z organizowanych przez nas wycieczek będą Państwo 
zwiedzać Rosję, wiza wjazdowa nie będzie w  tym przypadku wymagana. 
Jeśli jednakże pasażerowie pragną wybrać się na samodzielne zwiedzanie, 
muszą w tym celu uzyskać wizę wjazdową w ambasadzie rosyjskiej. Należy 
upewnić się, że zarówno na paszporcie, jak i bilecie znajduje się to samo imię 
i  nazwisko (łącznie z  inicjałami). Jakiekolwiek nieścisłości w  tym zakresie 

mogą sprawić, iż nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład samolotu/ 
statku. Firma Celebrity Cruises nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
w przypadku, gdy nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład jakiegokolwiek 
samolotu lub do jakiegokolwiek kraju, a także w przypadku innych trudności 
i  kosztów poniesionych na skutek nieposiadania właściwego paszportu 
lub wymaganej wizy/wiz. Niektóre władze portowe mogą sporadycznie 
poprosić o  okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przy schodzeniu 
ze statku podczas rejsu. Sugerujemy zabranie oprócz paszportu również 
jego kserokopii i noszenie jej przy sobie przy każdym zejściu ze statku, aby 
uniknąć kłopotów związanych z powyższą kontrolą.
2.6 Wymogi zdrowotne
Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania porady lekarza co do najbardziej 
aktualnych wymogów zdrowotnych dla wszystkich miejsc docelowych 
wymienionych w niniejszej broszurze. Firma Celebrity Cruises informuje, iż 
kobiety będące w 24. tygodniu ciąży w chwili wypłynięcia lub które osiągną 
24. tydzień ciąży w trakcie rejsu nie mogą odbyć podróży. Kobiety w ciąży 
zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
właściwy tydzień ciąży w momencie rozpoczęcia rejsu oraz potwierdzające, 
iż ciąża nie jest ciążą wysokiego ryzyka. Więcej szczegółów znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej.  Chcąc zapewnić Państwu miły rejs, prosimy 
gości o wypełnienie kwestionariusza podczas odprawy, aby dowiedzieć się, 
czy cierpią Państwo na choroby przewodu pokarmowego lub inne choroby, 
które łatwo się rozprzestrzeniają, lub wykazują ich objawy.
Na statku znajduje się punkt pomocy medycznej oraz dyżurny 
lekarz. Rekomendujemy skorzystanie z  pomocy lekarskiej podczas 
rejsu w  przypadku, gdy poczują Państwo jakiekolwiek dolegliwości, 
w  szczególności zaś te, związane z  przewodem pokarmowym jak 
biegunka czy wymioty. W  takim przypadku prosimy o  natychmiastowy 
kontakt z  lekarzem pokładowym i  ścisłe przestrzeganie jego zaleceń. 
W  szczególnych przypadkach, jeśli stwierdzone objawy wskazują na 
chorobę łatwo rozprzestrzeniającą się, mogą zostać Państwo poproszeni 
o pozostanie w swojej kabinie i nadzorowani przez personel medyczny. Nie 
zastosowanie się do zaleceń lekarskich a tym samym złamanie Regulaminu 
Pobytu na Pokładzie (Guest Conduct Policy) może prowadzić do usunięcia 
Państwa z rejsu w najbliższym porcie, w którym statek się zatrzymuje.
W  celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Regulaminu 
Pobytu na Pokładzie (Guest Conduct Policy) prosimy udać się na stronę 
celebritycruises.com 

3. Na pokładzie statku
3.1 Posiłki
Pasażerowie mogą wybierać między kilkoma miejscami spożywania posiłków 
w głównej restauracji. Preferencje dotyczące wyboru miejsc i rozmiaru stołu 
należy podać w momencie dokonywania rezerwacji. Firma Celebrity Cruises 
nie przyjmuje rezerwacji warunkowych i  uzależnionych od dostępności 
preferowanego miejsca. W  przypadku anulowania rezerwacji ze względu 
na brak dostępności preferowanego miejsca (niezależnie, czy zostało to 
potwierdzone w trakcie rezerwacji), stosuje się normalne opłaty za anulowanie 
rezerwacji. Nie gwarantujemy zapewnienia preferowanych miejsc przy stole. 
Potwierdzenie numeru stołu zostanie potwierdzone w  kabinie w  momencie 
rozpoczęcia rejsu. Pory posiłków mogą różnić się w  dniach zawinięcia do 
portu z  uwagi na godziny rozpoczęcia wycieczek lądowych. Dodatkowo, 
oprócz tradycyjnych form i  godzin posiłków, proponujemy elastyczną opcję 
Celebrity Select Dining. Pasażerowie mogą również nie robić wcześniejszych 
rezerwacji i zgłaszać się na kolację w dowolnym momencie pomiędzy 18:00 
a  21:30. Zalecamy jednak robienie rezerwacji tak, aby zapewnić Państwu 
jak najlepszą obsługę i  uniknąć potencjalnych kolejek. Pory posiłków mogą 
Państwo również zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową 
i sekcję „Manage my Booking”. Opcja Celebrity Select Dining jest zależna od 
dostępności. Konieczne jest wcześniejsze opłacenie opłaty serwisowej, aby 
móc skorzystać z tej opcji. Aby zarezerwować tę opcję, należy skontaktować 
się z biurem podróży. Jeżeli potrzebują Państwo więcej swobody, to śniadanie 
i lunch są również serwowane w alternatywnych miejscach. Należy sprawdzać 
Dzienny Program, aby znaleźć informacje o godzinach i miejscach wydawania 
posiłków. Śniadanie kontynentalne może być również serwowane do kabiny 
w godzinach od 6:30 do 10:00. Usługa room service jest dostępna 24 godziny 
na dobę. Goście przebywający w apartamentach mogą zamawiać wszystkie 
posiłki do swoich kabin. Wyżywienie na pokładzie jest wliczone w cenę rejsu, 
jednakże na pokładach statków Celebrity obowiązuje opłata wejściowa do 
restauracji tematycznych (od 30 USD do 45 USD od osoby w  zależności 
od restauracji). Konieczne jest dokonanie rezerwacji w  restauracjach 
tematycznych (Speciality Restaurants) i  obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
Możliwe jest zarezerwowanie restauracji tematycznej do 5 dni przed rejsem. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej 
szczegółów. Goście spożywający posiłki w  restauracjach tematycznych 
muszą mieć ukończone 12 lat z  wyjątkiem następujących restauracji: Silk 
Harvest Restaurant, Tuscan Grille, Qsine i  Luminae, które są dostępne dla 
dzieci w każdym wieku. Minimalny wiek dla gości apartamentów stołujących 
się w  restauracjach Murano i Blu to 12 lat. Restauracja tematyczna Blu jest 
zarezerwowana wyłącznie dla gości klasy AquaClass. Dzieci mieszkające 
w  kabinach klasy AquaClass mogą spożywać posiłki w  restauracji Blu 
wspólnie z  dorosłym, również mieszkającym w  kabinie klasy AquaClass. 
Dodatkowo dzieci w wieku 12 lat i więcej i mieszkające w apartamentach mogą 
stołować się w restauracji Blu, jeśli towarzyszy im osoba dorosła (w zależności 
od dostępności miejsc w  restauracji). Prosimy zwrócić uwagę, iż gości 
apartamentów spożywających posiłki w  restauracji Blu obowiązuje opłata 
za wstęp w wysokości 5 USD od osoby (z wyjątkiem gości zakwaterowanych 
w  kabinie AquaClass). Menu dla dzieci nie jest dostępne w  restauracjach 
tematycznych na pokładach statków Celebrity.
3.2 Diety specjalne
Firma Celebrity Cruises zaspokaja zróżnicowane potrzeby dietetyczne 
swoich pasażerów, oferując im m.in. dietę wegetariańską, cukrzycową, 
niskosodową, niskotłuszczową i  o  niskiej zawartości cholesterolu. Staramy 
się również sprostać wymaganiom żywieniowym gości, wynikającym 
z medycznych bądź religijnych przesłanek, oferując m.in. dietę bezlaktozową, 
koszerną czy też bezglutenową. Prosimy o  poinformowanie o  wymogach 
dietetycznych z  odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić nam 
konieczne przygotowania. Pisemne zawiadomienie o Państwa preferencjach 
żywieniowych należy przesłać co najmniej 45 dni przed datą rozpoczęcia 
rejsu, podając jak najwięcej szczegółów, a w dniu zaokrętowania zgłoszenie 
to należy potwierdzić u kierownika restauracji. Pisemne zgłoszenia dotyczące 
posiłków koszernych należy przesłać 80 dni przed datą rozpoczęcia rejsu 
na trasach europejskich i południowoamerykańskich oraz 40 dni przed datą 
rozpoczęcia rejsów na trasach karaibskich i alaskańskich.
*Posiłki koszerne są dostępne jako produkty gotowe i oferowane wyłącznie 
w ramach kolacji.
Należy pamiętać, iż spełnienie określonych preferencji żywieniowych 
pasażerów ogranicza się jedynie do głównej restauracji na wszystkich 



Warunki rezerwacji
statkach. Celebrity Cruises nie może zagwarantować, że posiłki podawane 
w innych punktach gastronomicznych na statku będą zgodne z konkretnymi 
wymaganiami dietetycznymi i nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej 
zgodności.
3.3 Czy gwarantujecie spełnienie specjalnych życzeń?
Niestety nie. Jeśli mają Państwo specjalne życzenie, prosimy o przekazanie go 
w formie pisemnej do Państwa biura podróży lub w momencie dokonywania 
rezerwacji. Firma Celebrity Cruises i  jej podwykonawcy starają się warunki 
rezerwacji spełniać rozsądne życzenia gości, ale nie możemy gwarantować, 
iż zawsze będziemy w  stanie zaspokoić te potrzeby. Niespełnienie życzeń 
specjalnych z  jakiegokolwiek powodu nie stanowi naruszenia umowy. 
Jeżeli specjalne życzenie może być spełnione tylko za dodatkową opłatą, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, za 
usługę tę zostanie wystawiona faktura przed rozpoczęciem rejsu lub będzie 
ona płatna na miejscu. Potwierdzenie przyjęcia życzenia specjalnego i  jego 
przekazania do wykonawcy lub ujęcie życzenia na fakturze potwierdzającej 
lub innym dokumencie nie oznacza, iż życzenie to zostanie spełnione. Nie 
możemy oczywiście zaakceptować rezerwacji uzależnionej od spełnienia 
przez nas życzenia specjalnego pasażera, chyba że zostało to wyraźnie podane 
przez nas w formie pisemnej w trakcie dokonywania rezerwacji. Rezerwacje 
takie będą traktowane jako zwykłe i przetwarzane wedle powyższych zasad.
3.4 Spożywanie alkoholu na pokładzie
Na rejsach Celebrity Cruises rozpoczynających się w  Europie, Ameryce 
Południowej, Azji, Australii i  Nowej Zelandii wiek ten wynosi 18 lat. Na 
rejsach rozpoczynających się w  Ameryce Północnej i  Kanadzie minimum 
wiekowe upoważniające do zakupów i  spożywania alkoholu to 21 lat. 
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo do zróżnicowania wymogów 
wiekowych uprawniających do zakupów i  spożywania alkoholu stosownie 
do wymogów lokalnego prawa. Na wodach terytorialnych niektórych krajów 
znajdujących się na trasach rejsu sklepy pokładowe mogą być zamknięte lub 
mogą być nałożone inne
restrykcje związane z zakupem towarów lub dodatkowym podatkiem VAT 
w zależności od regulacji VAT w danym kraju.
Podczas wejścia na pokład statku w porcie początkowym goście mogą
wnieść ze sobą dwie butelki wina na jedną kajutę. W przypadku konsumpcji 
wina w  miejscu publicznym obowiązuje opłata korkowa w  wysokości 25 
USD za butelkę. Napoje alkoholowe zakupione w portach docelowych lub 
w  sklepie wolnocłowym na pokładzie statku będą przechowywane przez 
obsługę statku i dostarczone do Państwa kabiny ostatniego dnia rejsu.
3.5 Napiwki
Celebrity Cruises
Jeśli nie opłacili Państwo z  góry napiwków/opłat serwisowych, to dla 
Państwa wygody będziemy automatycznie codziennie naliczać je na 
Państwa konto SeaPass w  niżej wymienionych kwotach, które mogą 
Państwo dostosować wedle własnego uznania: 12,95 USD za dzień za każdą 
osobę w kabinie (13,45 USD za dzień rejsu za każdą osobę zakwaterowaną 
w kabinie typu Concierge Class i Aqua Class i 16,45 USD za dzień rejsu za 
osobę zakwaterowaną w  apartamencie). Powyższe opłaty są rozdzielane 
pomiędzy personel pokładowy w następujących proporcjach:
Obsługa w restauracji* Na osobę za dzień
Standardowa opłata serwisowa w  wysokości 18% wartości rachunku jest 
doliczana do rachunków z restauracji, barów i za zabiegi w spa.
*Napiwki/opłaty serwisowe mogą być rozdzielane także między innych 
członków załogi w zależności od zapotrzebowania na konkretne usługi.
Napiwki/opłaty serwisowe mogą zostać opłacone z góry lub automatycznie 
naliczane codziennie na Państwa konto SeaPass. Opłaty te są uznaniowe, 
więc ich wysokość można ustalić na pokładzie. Przedpłacone napiwki/ 
opłaty za serwis zostaną obliczone w trakcie rezerwacji.
Celebrity Xpedition
Podczas rejsów statkiem Celebrity Xpedition wszystkie wynagrodzenia 
dla obsługi statku i  przewodników towarzyszących pasażerom podczas 
zwiedzania wysp są wliczone w  cenę rejsu. Obejmują one cały personel 
obsługi, w  tym obsługę kelnerską, szefa sali restauracyjnej, obsługę 
kabiny, kamerdynera oraz opiekunów kajut. Zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami podczas niektórych rejsów zawijających wyłącznie do portów 
Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani naliczać podatek VAT na niektóre 
towary i usługi pokładowe w zależności od przepisów o podatku VAT w kraju 
portu macierzystego. Podatek od towarów i  usług naliczany jest w  miejscu 
sprzedaży i  odprowadzany do odpowiedniego kraju. Obywatele spoza 
Unii Europejskiej mogą odzyskać VAT opłacony od towarów w  momencie 
opuszczania terytorium Unii Europejskiej najczęściej na lotnisku.
3.6 Wycieczki lądowe i rozrywki
W celu zapewnienia sobie miejsca na wybranej wycieczce lądowej sugerujemy 
złożenie zamówienia poprzez naszą stronę celebritycruises.com. Zakupu należy 
dokonać nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem podróży. Dokonanie zakupu 
wycieczek online pozwoli Państwu na uniknięcie kolejek w punkcie sprzedaży 
wycieczek na pokładzie statku. Alternatywnie mają Państwo możliwość na 
wyszukanie i  zarezerwowanie wycieczek w poszczególnych portach na trasie 
Państwa rejsu z lokalnej oferty niepowiązanej z naszą firmą (z wyjątkiem rejsów 
statkiem Celebrity Xpedition po wyspach Galapagos).
Informacje zawarte w  niniejszej broszurze są zgodne z  naszą najlepszą 
wiedzą w  momencie oddawania broszury do druku. Opisy znajdujące się 
w tym katalogu mogą odnosić się do rozrywek dostępnych w portach, które 
będą Państwo odwiedzać. Firma Celebrity Cruises nie uczestniczy w żaden 
sposób w  tych atrakcjach, nie organizuje ich ani nie nadzoruje. Wycieczki 
lądowe są organizowane przez operatorów lokalnych, niezależnych od 
Celebrity Cruises. Wycieczki te nie są objęte umową między klientem 
a  firmą Celebrity Cruises, nawet w  przypadku polecania przez nią 
określonych operatorów/ centrów usługowych i/lub udzielenia klientowi 
pomocy w rezerwacji takich wycieczek. Analogicznie Celebrity Cruises nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi atrakcjami i nie odnosi 
się do nich oświadczenie o  uznaniu odpowiedzialności przedstawione 
w  punkcie 4.7 niniejszych warunków. Celebrity Cruises nie jest w  stanie 
zagwarantować zgodności ze stanem faktycznym wszystkich informacji 
dotyczących takich wycieczek i  atrakcji, odwiedzanych kurortów lub 
regionów (z  wyjątkiem usług stanowiących część umowy z  klientem) 
bądź dostępności poszczególnych wycieczek lub atrakcji niestanowiących 
części umowy z  klientem z  uwagi na fakt, że usługi te nie podlegają 
naszej kontroli. Jeśli uważają Państwo, iż wycieczki i  atrakcje wymienione 
w  niniejszej broszurze i  niestanowiące części umowy z  klientem mają 
kluczowe znaczenie dla atrakcyjności rejsu, prosimy o  niezwłoczny 
kontakt z  firmą Celebrity Cruises, która udzieli Państwu najnowszych 
dostępnych informacji. Jeśli firma Celebrity Cruises zostanie powiadomiona 
o  znaczących zmianach w  informacjach dotyczących odwiedzanych 
kurortów/regionów i/lub wycieczek i  dodatkowych atrakcji, które mogą 
mieć wpływ na decyzję o rezerwacji rejsu, przekaże te informacje klientowi 

w momencie dokonywania rezerwacji.
3.7 Palenie na pokładzie
Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich restauracjach i  miejscach 
spożywania posiłków, w kasynie, teatrze, lounge’ach, korytarzach i windach. 
Polityka ta dotyczy również wszelkich produktów papierosopodobnych, 
takich jak np. papierosy elektroniczne. Palenie tytoniu jest zabronione 
we wszystkich kabinach i  na balkonach kabin. Palenie jest dozwolone 
w  specjalnie wydzielonych strefach palenia tytoniu. Szczegóły znajdą 
Państwo w codziennym wydaniu gazetki pokładowej „Celebrity Today”.
Na każdym ze statków dyrektor części hotelowej może według uznania 
wyznaczyć część promenady na lewej/prawej burcie i części dziobowej/
rufowej na kolejną zewnętrzną (zadaszoną) strefę palenia tytoniu. 
•   Statek Celebrity Xpedition jest objęty surowszymi przepisami niż 

pozostała część floty; palenie tytoniu jest na nim dozwolone jedynie 
w wyznaczonych strefach na pokładach zewnętrznych.

•  Palenie jest zabronione w Lawn Club na statku Celebrity Solstice i Sunset 
Bar w Lawn Club.

•  Naruszenie przepisów dotyczących palenia tytoniu może skutkować 
doliczeniem do rachunku pasażera opłaty za czyszczenie w wysokości 250 
USD, a  także konsekwencjami przewidzianymi w  regulaminie pobytu na 
pokładzie. Zasady dotyczące palenia tytoniu mogą ulec zmianie. Zmiany 
mogą zostać wprowadzone w związku z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
palenia tytoniu obowiązującymi w krajach objętych trasą rejsu.

4. Informacje dodatkowe
4.1 Jakie są zasady dotyczące podróży grupowej?
Prosimy skontaktować się z biurem sprzedaży w sprawie informacji na temat 
depozytu, płatności, rezygnacji i  innych warunków. Warunki rezerwacji 
dla osób podróżujących w  grupie są inne niż dla osób podróżujących 
indywidualnie.
4.2 Pasażerowie niepełnosprawni
Pasażerowie niepełnosprawni i  o  ograniczonej sprawności ruchowej 
mogą liczyć na naszą pomoc w  korzystaniu z  usług specjalnych. Poprzez 
współpracę z  liniami lotniczymi, agentami portowymi, hotelami, 
firmami transportowymi dokładamy wszelkich starań, aby pasażerom 
niepełnosprawnym i  o  ograniczonej sprawności ruchowej zapewniać 
wygodę podczas odbywania podróży na lotniskach, w  portach i  na 
pokładzie statku oraz poczynić wcześniej niezbędne przygotowania, w tym 
te o charakterze medycznym. Prosimy o przedstawienie swoich wymagań 
związanych z  transportem specjalnego sprzętu medycznego, zwierząt 
przewodników, wózków inwalidzkich, pomocy na lotnisku/w  porcie/na 
statku lub przy organizacji noclegu w momencie dokonywania rezerwacji.
Wraz z pierwszym potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo formularz 
„Guest Special Needs” (specjalne życzenia gości), dostępny również 
online, który należy wypełnić i  zwrócić do nas nie później niż 90 dni przed 
rozpoczęciem podróży. Prosimy o  przedstawienie swoich specjalnych 
życzeń w  formie pisemnej, podając możliwie jak najwięcej szczegółów 
dotyczących konkretnych wymagań. Uczestnicy rejsu muszą być gotowi 
do podróży zarówno pod względem fizycznym, jak i medycznym, tak by nie 
stwarzać zagrożenia dla siebie samych ani innych osób. Przy dokonywaniu 
rezerwacji (lub tak szybko, jak to możliwe, jeśli dana sytuacja wystąpi po 
jej dokonaniu) pasażerowie powinni powiadomić biuro sprzedaży na piśmie 
o  swoim stanie zdrowia lub stanie fizycznym, który może wymagać opieki 
lub zabiegów lekarskich podczas rejsu lub który może wpłynąć lub wpłynie 
w jakikolwiek sposób na przebieg rejsu (w tym na korzystanie z jakichkolwiek 
usług lub udogodnień). Należy podać możliwie wyczerpujące informacje. 
Na naszych statkach posiadamy ograniczoną liczbę kabin odpowiednio 
wyposażonych i  przystosowanych dla potrzeb gości o  ograniczonych 
możliwościach ruchowych lub z  innymi niepełnosprawnościami, dla których 
pobyt w  standardowej kabinie mógłby stanowić utrudnienie. Pasażerowie 
rezerwujący ten rodzaj kabin muszą wypełnić, podpisać i  zwrócić do nas 
specjalny formularz (Guests Special Needs) potwierdzający medyczne 
powody rezerwacji takiej kabiny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
zarezerwowanej kabiny specjalnej na kabinę standardową lub anulowania 
rezerwacji, jeżeli przyczyny medyczne nie uzasadniają konieczności 
korzystania z kabiny specjalnej. Dalsze informacje udzielane są pod adresem 
celebrityspecialservices@celebritycruises.com
Należy pamiętać, że niektóre porty zawinięcia mogą nie posiadać 
infrastruktury przystosowanej dla osób niepełnosprawnych lub środków 
transportu potrzebnych do zejścia z  pokładu statku. Pasażerowie 
korzystający z  wózków muszą zadbać o  zabranie własnego składanego 
wózka i mogą nie mieć dostępu do niektórych obszarów statku. W niektórych 
sytuacjach (na przykład gdy wykorzystywane są statki pomocnicze) goście 
używający wózków mogą nie być w stanie zejść na ląd w niektórych portach 
zawinięcia. 
Uwaga: Statek Celebrity Xpedition nie posiada kabin przystosowanych dla 
wózków inwalidzkich i urządzeń niezbędnych dla osób, które są zależne od 
tlenu lub wymagają tlenoterapii.
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w rejsie 
zgodnie z  unijnymi regulacjami 1177/2010, które obejmują możliwość 
odmowy ze względu na wymogi bezpieczeństwa ustanowione przez 
międzynarodowe, unijne i narodowe prawo i stosowne instytucje, w zakresie 
niemożliwości zaokrętowania na statkach ze względu na techniczne 
uwarunkowania statków lub infrastruktury portowej.
4.3 Ograniczenia wiekowe
Na statkach wypływających z portów w Europie, Azji, Ameryce
Południowej, Australii lub Nowej Zelandii osoba poniżej 18. roku życia
(niepełnoletnia) może wypłynąć w rejs i posiadać kabinę na własną
wyłączność jedynie w przypadku, gdy towarzyszy jej rodzic, opiekun
prawny lub osoba upoważniona w wieku powyżej 18 lat. Warto pamiętać, 
iż dla statków wypływających z portów w USA i Kanadzie minimalny wiek 
w wyżej wymienionym przypadku to 21 lat. Osoby niepełnoletnie w wieku 
poniżej 18 lat w  dniu rozpoczęcia rejsu, które nie podróżują z  co najmniej 
jednym rodzicem lub opiekunem prawnym, powinny przedłożyć zgodę od 
rodzica/opiekuna prawnego na odbycie przez nie rejsu w  towarzystwie 
autoryzowanego opiekuna. Osoby dorosłe niebędące rodzicami bądź 
opiekunami prawnymi podróżujących z  nimi dzieci muszą przedstawić 
ważny paszport dziecka oraz wymagane wizy (lub uwierzytelnioną kopię 
aktu urodzenia dziecka) oraz oryginał potwierdzonego notarialnie pisma 
podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego
dziecka. Pismo to musi upoważniać podróżującą osobę dorosłą do zabrania 
osób niepełnoletnich na dany rejs oraz musi uprawniać ją do opieki nad 
dzieckiem, podpisywania wymaganych zezwoleń na uczestniczenie dziecka 
w zajęciach sportowych, oświadczeń o zwolnieniu z odpowiedzialności i do 
wyrażania zgody na wykonanie koniecznych zabiegów medycznych na 

rzecz dziecka, które w opinii lekarza leczącego muszą zostać bezzwłocznie 
wykonane. Pismo to musi być uwierzytelnione prawnie lub notarialnie przez 
radcę prawnego, notariusza lub urzędnika upoważnionego do przyjmowania 
oświadczeń pod przysięgą za opłatą. W  przypadku, gdy taki dowód nie 
zostanie przedłożony, nie zezwoli się, aby dane osoby niepełnoletnie weszły 
na statek lub uczestniczyły w  rejsie. Firma Celebrity Cruises nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki bądź straty poniesione 
na skutek tej sytuacji przez daną osobę niepełnoletnią, osoby płacące za rejs 
(jeśli nie jest nią sama osoba niepełnoletnia) lub przez jakąkolwiek osobę 
podróżującą z  osobą niepełnoletnią, która zdecyduje się nie kontynuować 
wakacji ze względu na nieposiadanie wyżej wymienionego upoważnienia. 
Uwaga: rodzice/opiekunowie prawni podróżujący z dzieckiem posiadającym 
inne nazwisko niż oni sami muszą przedstawić oficjalny dokument, taki jak 
pełny odpis aktu urodzenia/dokumenty poświadczające rozwód itp. w celu 
udowodnienia, że są rodzicami/opiekunami prawnymi danych dzieci. 
W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia podróżuje z opiekunem prawnym, 
wymagany jest także dowód kurateli. 
Kabiny indywidualne mogą być rezerwowane przez pary małżeńskie, 
których wiek minimalny wynosi 16 lat (należy przedstawić akt ślubu przy 
dokonywaniu rezerwacji). Kabiny indywidualne mogą być zajmowane przez 
osoby niepełnoletnie wyłącznie wtedy, gdy sąsiadują one z kabiną rodzica 
lub opiekuna prawnego takiej osoby. Na pokładzie znajdują się obiekty, 
do których wstęp podlega ograniczeniom wiekowym. Osoby korzystające 
z  Canyon Ranch SpaClub® muszą mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe 
informacje dotyczące obiektów na pokładzie, do których wstęp podlega 
ograniczeniom wiekowym, zawarte są w  Programie Codziennym (Daily 
Programme), który jest dostępny w  recepcji. Minimalny wiek niemowląt 
uczestniczących w  rejsie wynosi 6 miesięcy w  dniu rozpoczęcia rejsu 
i  12 miesięcy w  dniu wypłynięcia statku na rejsy transatlantyckie, 
transpacyficzne, na Hawaje, do Australii, na wybrane rejsy w  Ameryce 
Południowej i inne wybrane rejsy. Z powyższego względu w rejsach, podczas 
których statek przebywa na morzu przez 3 lub więcej dni, mogą uczestniczyć 
niemowlęta w wieku co najmniej 12 miesięcy w dniu rozpoczęcia rejsu. 
Zdrowie i  bezpieczeństwo naszych gości jest naszym priorytetem. Z  tego 
powodu, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości pokładowych punktów 
obsługi medycznej, wyposażenia i personelu, Celebrity Cruises nie uznaje 
żadnych oświadczeń o  zwolnieniu z  odpowiedzialności, zrzeczeń od 
odpowiedzialności, wniosków o odstępstwa od tej zasady.
4.4 Rejsy przyspieszone i opóźnione oraz zmiany w planie podróży
Niestety nie możemy zagwarantować, iż statki będą zawijać do każdego 
portu podanego w  programie i  pokonają wszystkie punkty na trasie. 
Sporadycznie trasa może ulegać zmianie. Firma Celebrity Cruises oraz 
kapitan statku mają prawo pominąć jakikolwiek port, zawijać do innych 
portów, zbaczać z  oryginalnie zaplanowanej trasy, a  także wykorzystywać 
statki i  porty zastępcze. Może to wynikać z  wielu przesłanek, takich jak 
panujące warunki morskie i  pogodowe, nagłe wypadki wśród pasażerów, 
udzielanie pomocy innym statkom lub niemożność rozwinięcia przez 
statek właściwej prędkości na skutek nieprzewidzianych problemów 
mechanicznych lub technicznych. Zwykle zmiany trasy mają na względzie 
ochronę interesów i bezpieczeństwa naszych gości. Patrz również punkt 4.5.
4.5 Zmiana lub odwołanie rejsu
Sporadycznie jesteśmy zmuszeni dokonywać zmian i poprawiać błędy
w  broszurze oraz inne szczegóły dotyczące rejsu, zarówno przed, jak i  po 
zatwierdzeniu rezerwacji. W  ostateczności, choć zdarza się to bardzo 
rzadko, możemy anulować potwierdzoną rezerwację. Choć zawsze robimy 
wszystko, co w  naszej mocy, by nie dopuścić do ww. sytuacji, musimy 
zastrzec sobie do tego prawo. O  wszystkich istotnych zmianach lub 
anulowaniu rejsu zostaną Państwo powiadomieni tak szybko, jak to tylko 
możliwe. Jeśli pozwoli na to czas pozostały do wypłynięcia, będą mieli 
Państwo następujący wybór:
(a)  (w przypadku istotnych zmian) zaakceptowanie zmiany uzgodnionych 

warunków lub
(b)  wykupienie innego rejsu oferowanego prze naszą firmę o porównywalnym 

standardzie co rejs zarezerwowany pierwotnie. Zaoferujemy Państwu 
co najmniej jedną alternatywną opcję o porównywalnym lub wyższym 
standardzie, za którą nie zapłacą Państwo więcej niż za wakacje 
zarezerwowane pierwotnie. Jeśli rejs będzie tańszy niż rejs, który 
zarezerwowaliście pierwotnie, zwrócimy różnicę w  cenie. Jeśli nie 
zaakceptują Państwo rejsu, który dla Was wybierzemy, mogą Państwo 
wybrać jeden z  pozostałych dostępnych rejsów. W  takim przypadku 
należy zapłacić stosowną cenę za dany rejs. Oznacza to, iż w przypadku 
gdy nowy rejs jest droższy, będzie trzeba do niego dopłacić, a  jeśli 
tańszy, otrzymają Państwo zwrot nadpłaconej kwoty.

(c)  rezygnacja lub akceptacja anulowania rezerwacji; w  tym przypadku 
pasażer otrzyma zwrot całości uiszczonych nam kwot.

Należy pamiętać, że powyższe opcje nie są dostępne, gdy dokonane zmiany 
są mało istotne.
Jakie zmiany uznawane są za istotne?
Istotną zmianą jest modyfikacja zatwierdzonego rejsu, która, naszym 
zdaniem, znacząco wpłynie na jego przebieg. Poniżej podane są przykłady 
istotnych i nieistotnych zmian.
Zmiana istotna: zamiana dwóch dni pobytu w  odwiedzanych portach na 
dwa dni na morzu.
Zmiana nieistotna: zmiana jednego portu docelowego na inny port, zmiana 
jednego dnia w  porcie zawinięcia na jeden dzień żeglugi, zmiana godzin 
przypłynięcia do portów zawinięcia, ale statek zawija do wszystkich 
zaplanowanych portów, zmiana w kolejności odwiedzanych portów.
Bardzo rzadko, ze względu na siły wyższe (patrz pkt. 4.10), możemy zmienić 
lub zakończyć rejs po wypłynięciu, ale przed terminem jego planowanego 
zakończenia. Taka sytuacja jest mało prawdopodobna, ale jeśli będzie 
miała ona miejsce, Celebrity Cruises nie będzie mogła dokonać zwrotów 
wpłaconych pieniędzy (dopóki nie otrzymamy zwrotów od naszych 
podwykonawców), zapłacić Państwu rekompensaty lub zwrócić koszty 
wynikające z wynikłej sytuacji.
4.6 Czy Celebrity Cruises może nie wpuścić pasażera na pokład statku?
Tak, jeśli w  opinii kapitana statku lub lekarza uczestnik rejsu jest 
z  jakiegokolwiek powodu niezdolny do podróży, tzn. stwarza ryzyko lub 
zagrożenie dla siebie lub innych osób bądź zachowuje się w taki sposób, który 
może spowodować zagrożenie, zaniepokojenie bądź niebezpieczeństwo dla 
osób trzecich lub szkody materialne. W takiej sytuacji jesteśmy uprawnieni 
bez uprzedniego zawiadomienia do odmówienia wpuszczenia danego 
uczestnika na pokład statku i do przerwania jego/jej rejsu wycieczkowego 
w  dowolnym momencie rejsu. Osoba taka może zostać pozostawiona 
w  porcie lub miejscu, do którego zawija statek, bez ponoszenia przez 
nas żadnej odpowiedzialności. Osoba ta będzie musiała pokryć wszelkie 
wynikające z  tej sytuacji koszty, wydatki bądź straty i  nasza firma nie 
wypłaci jej żadnego odszkodowania ani nie zwróci poniesionych kosztów. 
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W przypadku przerwania rejsu w ten sposób nasza firma nie będzie ponosić 
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tej osoby.
W  przypadku stawienia się do odprawy pasażerów z  widocznymi 
objawami chorób przewodu pokarmowego lub innych chorób, które łatwo 
się rozprzestrzeniają, po konsultacji z  naszym personelem medycznym 
możemy poprosić taką osobę o przełożenie rejsu na inny termin. 
Takie samo prawo do odmówienia dalszej podróży bądź skorzystania 
z  jakichkolwiek usług ma zastosowanie w  przypadku, gdy pasażer jest 
niezdolny do podróży lub zachowuje się niewłaściwie w  inny sposób, jak 
wyjaśniono powyżej, podczas innych etapów rejsu. W  przypadku, gdy 
Celebrity Cruises nie wyrazi zgody na przyjęcie pasażera na statek ze 
względu na to, iż nie powiadomił on nas o swojej niesprawności fizycznej 
lub umysłowej, która wymaga szczególnej opieki, zwrotowi będzie podlegać 
jedynie opłata za rejs.
Na każdym statku firmy Celebrity Cruises zobowiązujemy się do 
zapewnienia każdemu gościowi rejsu najwyższej jakości podróży. W  celu 
pełniejszego zagwarantowania Państwu takich wakacji stworzyliśmy 
specjalny Regulamin Pobytu na Pokładzie (Guest Conduct Policies), 
który jest dostępny do wglądu na pokładzie. WAŻNE: naruszenie zasad 
zachowania gości firmy Celebrity Cruises Inc. będzie skutkować stosownymi 
działaniami korygującymi, włącznie z konfiskatą niewłaściwych materiałów 
bądź przedmiotów i  usunięciem danego gościa ze statku. Zasady te 
mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i  bez ponoszenia 
odpowiedzialności ze strony Celebrity Cruises Inc. Firma Celebrity Cruises 
Inc. może wprowadzić dodatkowe zasady, niewymienione w  niniejszym 
regulaminie.
4.7 Odpowiedzialność Celebrity Cruises względem pasażerów
(1)  Z zastrzeżeniem punktu 4.8 poniżej zobowiązujemy się do zapewnienia, 

iż wszelkie usługi związane z  rejsem, których zorganizowanie, 
dostarczenie lub wykonanie uzgodniono w ramach umowy z Państwem, 
zostaną zorganizowane, wykonane lub dostarczone z  należytą 
fachowością i  starannością. Oznacza to, iż z  zastrzeżeniem tych 
warunków rezerwacji ponosimy odpowiedzialność za, na przykład, 
śmierć lub uszkodzenia ciała lub niewykonanie bądź niepełne wykonanie 
uzgodnionych warunków wakacji wynikające z  winy naszej, naszych 
pracowników, agentów lub dostawców polegającej na niezachowaniu 
należytej fachowości i staranności odnoszących się do zorganizowania, 
dostarczenia lub wykonania odpowiednio uzgodnionej usługi. Należy 
pamiętać, iż w  przypadku wniesienia przez Państwa roszczenia wobec 
nas, to do Państwa należy wykazanie, iż dopuściliśmy się zaniedbań. 
Dodatkowo będziemy odpowiadać jedynie za to, co nasi pracownicy, 
agenci i podwykonawcy robią lub nie robią w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków służbowych (dotyczy pracowników) lub wykonywania 
pracy zleconej przez naszą firmę (dotyczy agentów i podwykonawców).

(2)  Nie odpowiadamy za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć, straty 
(na przykład utraty dobrego samopoczucia), szkody, wydatki, koszty 
lub inne kwoty bądź jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wynikające 
z poniższych sytuacji:

•  działanie(a) lub zaniechanie(a) działania ze strony pasażera lub 
jakiegokolwiek członka jego grupy lub

•  działanie(a) lub zaniechanie(a) ze strony osób trzecich niezwiązanych 
z dostarczaniem usług, w przypadku gdy nie można ich było przewidzieć 
ani uniknąć, lub

• działania siły wyższej, zgodnie z definicją podaną w punkcie 4.10 poniżej.
Uwaga: firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody, straty, koszty i  wydatki 
innego rodzaju (1), jakich na podstawie informacji przekazanych nam 
przez Państwa przed zatwierdzeniem przez nas rezerwacji nie mogliśmy 
przewidzieć w przypadku niewypełnienia przez nas umowy lub (2) jakie nie 
wyniknęły z  jakiegokolwiek naruszenia terminów umowy lub innej winy ze 
strony naszej, naszych pracowników lub dostawców (w  przypadkach, gdy 
jesteśmy za nich odpowiedzialni). Nie możemy także przyjąć na siebie 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe.
Firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
niestanowiące części umowy. Dotyczy to, na przykład, dodatkowych usług 
bądź udogodnień, które zobowiązał się dostarczyć hotel lub inny dostawca, 
w przypadku gdy dane usługi lub udogodnienia nie zostały przedstawione 
w naszej broszurze i nie zobowiązaliśmy się ich zapewnić.
Ponadto bez względu na jakiekolwiek sformułowania użyte przez nas 
na naszej stronie internetowej, w  jakiejkolwiek naszej broszurze lub 
gdziekolwiek indziej możemy jedynie obiecać świadczenie usług z należytą 
wprawą oraz starannością i  nie ponosimy wobec Państwa żadnej innej 
odpowiedzialności. Obietnice, jakie składamy względem Państwa odnośnie 
usług, które zgodziliśmy się zapewnić lub zorganizować w  ramach naszej 
umowy, oraz prawa i przepisy kraju, w którym złożono reklamację, zostaną 
wykorzystane jako podstawa do podjęcia decyzji, czy dane usługi zostały 
prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy dana usługa stanowiąca podstawę 
roszczenia lub skargi została dostarczona zgodnie z  obowiązującym 
w danym okresie lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi takich usług, 
usługi te uważa się za należycie wykonane. Wyjątkiem od tej zasady stanowi 
sytuacja, gdzie dane roszczenie bądź skarga dotyczy braku elementu 
systemu bezpieczeństwa, na skutek czego uczestnik odmówił wzięcia udział 
w danym rejsie.
4.8 Limit odpowiedzialności względem pasażerów
Do Państwa rejsu oraz do wejścia na pokład statku i  zejścia z niego mają 
zastosowanie przepisy konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z roku 1974 uzupełniane lub zmieniane w różnym czasie przez 
inne stosowne przepisy, w tym Rozporządzenie (WE) nr 392/2009, które 
implementuje Protokół z  2002 r. do Konwencji Ateńskiej (dalej zwanej 
Konwencją Ateńską). Nasza odpowiedzialność względem Państwa 
w przypadku śmierci lub obrażeń ciała bądź utraty lub uszkodzenia bagażu 
jest ograniczona zgodnie z postanowieniami Konwencji Ateńskiej. Oznacza 
to, iż nie mają prawa do żadnych roszczeń wobec nas, jeśli nie pozwalają 
na to wyraźnie postanowienia Konwencji Ateńskiej lub które przekraczają 
limity przewidziane przez Konwencję Ateńską. Wszelkie roszczenia ujęte 
w  postanowieniach Konwencji Ateńskiej muszą być zgłoszone w  terminie 
określonym w tej Konwencji. Konwencja Ateńska ustala maksymalną kwotę, 
którą ma obowiązek wypłacić przewoźnik w przypadku śmierci, uszkodzenia 
ciała bądź zagubienia lub uszkodzenia bagażu, oraz zawiera specjalne 
postanowienia dotyczące przedmiotów wartościowych.
W przypadku, gdy roszczenie lub część roszczenia (łącznie z roszczeniami 
z  tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała) dotyczy jakichkolwiek usług 
transportowych (łącznie z  procedurą wsiadania lub wysiadania z  danego 
środka transportu) oferowanych przez przewoźników lotniczych, kolejowych 
lub drogowych bądź dowolnego pobytu w  hotelu, maksymalna wysokość 
odszkodowania wypłacanego przez nas podlega ograniczeniu. Maksymalna 
wysokość odszkodowania z tytułu takiego roszczenia lub części roszczenia 
należnego klientowi w  razie stwierdzenia naszej odpowiedzialności na 

dowolnej podstawie jest, z  wyjątkiem sytuacji opisanych w  niniejszych 
warunkach rezerwacji, ograniczona do maksymalnej wysokości kwoty 
odszkodowania płatnego przez przewoźnika lub hotel na podstawie 
konwencji międzynarodowej lub przepisów mających zastosowanie 
do danych usług transportowych lub pobytu w  hotelu (na przykład 
postanowień Konwencji Warszawskiej ze zmianami lub bez bądź Konwencji 
Montrealskiej dotyczącej międzynarodowych przewozów drogą powietrzną 
i/ lub linii lotniczych z licencją operatora przyznaną przez kraj członkowski 
UE, lub rozporządzenie WE nr 889/2002 w  sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych na trasach krajowych 
lub międzynarodowych). Uwaga: w  sytuacji, w  której przewoźnik lub 
hotel nie mają obowiązku wypłaty jakichkolwiek odszkodowań klientowi 
zgodnie z obowiązującą konwencją międzynarodową lub przepisami prawa 
dotyczącymi danego roszczenia lub części roszczenia, firma Celebrity 
Cruises również nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania z  tytułu 
takiego roszczenia lub jego części. Dokonując wypłaty odszkodowania, 
Celebrity Cruises jest uprawniona do odliczenia od niego kwoty 
otrzymanej przez klienta z  tytułu skargi lub roszczenia od przewoźnika 
lub hotelu. Celebrity Cruises udostępnia kopie obowiązujących konwencji 
międzynarodowych lub przepisów prawnych na żądanie klienta. Zgodnie 
z  Konwencją Ateńską za śmierć lub obrażenia ciała w  wyniku wypadku 
morskiego nasza odpowiedzialność ogranicza się do 250 000 jednostek 
obliczeniowych (SDR, special drawing rights, tzn. specjalnych praw 
ciągnienia) chyba, że wypadek nastąpił na skutek działań wojennych, wojny 
domowej, zjawisk przyrodniczych o  charakterze wyjątkowym, terroryzmu 
lub innych wyjątkowych sytuacji określanych w Konwencji Ateńskiej. Limit 
ten zwiększa się do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR) w przypadku 
udowodnienia zaniedbania z  naszej strony. Nasza odpowiedzialność za 
śmierć lub obrażenia ciała w  wyniku wypadku innego niż morski jest 
ograniczona do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR). Maksymalna 
wartość roszczeń dotyczących uszkodzenia i  utraty bagażu, w  przypadku 
gdy bagaż jest zdeponowany na statku, wynosi 3375 jednostek (SDR), 
a w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu przechowywanego w kabinie 
do 2250 jednostek (SDR).
4.9 Procedura reklamacyjna
Zobowiązujemy się do zapewnienia, iż wszelkie usługi związane z Państwa 
rejsem, których zorganizowanie, dostarczenie lub wykonanie uzgodniono 
w  ramach umowy z  Państwem, zostaną zorganizowane, wykonane lub 
dostarczone z zastrzeżeniem następujących wyjątków. Nie odpowiadamy za 
uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć, straty, szkody, wydatki, koszty lub 
inne kwoty bądź jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wynikające z poniższych 
sytuacji:
1)  działanie(a) lub zaniechanie(a) działania uczestnika lub jakiegokolwiek 

członka jego grupy lub
2)  działanie(a) lub zaniechanie(a) osób trzecich niezwiązanych 

z dostarczaniem usług, w przypadku gdy nie można ich było przewidzieć 
ani uniknąć,

3)  zdarzenie lub okoliczności, których my lub dostawca usługi (usług), 
o których mowa, nie mógł przewidzieć lub uniknąć nawet przy 
dochowaniu należytej staranności,

4)  działanie(a) lub zaniechanie(a) ze strony osoby, która nie wykonywała 
pracy zleconej przez nas w tym czasie.

Firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
niestanowiące części umowy. Dotyczy to, na przykład, dodatkowych 
usług bądź udogodnień, które zobowiązał się dostarczyć hotel lub inny 
dostawca, w  przypadku, gdy dane usługi lub udogodnienia nie zostały 
przedstawione w  naszej broszurze i  nie zobowiązaliśmy się ich zapewnić. 
Obietnice, jakie składamy względem Państwa odnośnie usług, które 
zgodziliśmy się zapewnić lub zorganizować w ramach naszej umowy, oraz 
prawa i przepisy kraju, w którym złożono reklamację, zostaną wykorzystane 
jako podstawa do podjęcia decyzji, czy dane usługi zostały prawidłowo 
wykonane. W przypadku, gdy dana usługa stanowiąca podstawę roszczenia 
lub skargi została dostarczona zgodnie z obowiązującym w danym okresie 
lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi takich usług, usługi te uważa 
się za należycie wykonane. Może to mieć miejsce nawet w  przypadku, 
gdy dane usługi nie zostały dostarczone zgodnie z  prawem i  przepisami 
obowiązującymi w  kraju Państwa zamieszkania i  które obowiązywałyby 
w przypadku, gdyby dane usługi zostały dostarczone na terytorium Państwa 
kraju. Wyjątkiem od tej zasady stanowi sytuacja, gdzie dane roszczenie bądź 
skarga dotyczy braku elementu systemu bezpieczeństwa, na skutek czego 
uczestnik odmawia wzięcia udziału w  danym rejsie. Jeśli mają Państwo 
zastrzeżenia dotyczące wycieczek lądowych, prosimy o  niezwłoczne 
poinformowanie pracowników recepcji i  dostawcy danych usług (jeśli 
nie jest to nasza firma). Umożliwi to nam podjęcie kroków zaradczych 
i rozwiązanie danej kwestii, którą Państwo zgłaszacie. Wszelkie skargi ustne 
należy przedstawić na piśmie i  przekazać danemu dostawcy oraz firmie 
Celebrity Cruises w miarę możliwości jak najszybciej. Jeśli dany problem nie 
może zostać rozwiązany zgodnie z Państwa oczekiwaniami i życzycie sobie 
Państwo, aby skarga była dalej rozpatrywana, należy przesłać nam pisemne 
zażalenie po powrocie na adres podany poniżej. Pełne szczegóły dotyczące 
reklamacji wraz z  numerem rezerwacji należy podać w  ciągu 28 dni od 
powrotu z  wakacji, chyba że do Państwa reklamacji odnosi się inny limit 
czasowy (patrz punkty 2.1, 2.3 i  4.7). Przyjmujemy jedynie reklamacje od 
osób, których dane znajdują się na rezerwacji na pierwszym miejscu (tzw. 
pasażerów wiodących). Jeśli reklamacja składana jest w  imieniu innych 
członków grupy podróżujących razem z Państwem, należy wyraźnie podać 
w korespondencji ich imiona, nazwiska i numery rezerwacji oraz dołączyć 
upoważnienie osoby składającej do występowania ze skargą w ich imieniu. 
W przypadku nieprzestrzegania tej prostej procedury reklamacyjnej mogą 
Państwa stracić prawo do odszkodowania, które Państwu potencjalnie się 
należy.
4.10 Ograniczenie odpowiedzialności w sytuacjach siły wyższej
Z  wyjątkiem innych przypadków niż ujęte w  niniejszych warunkach nie 
bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności i  nie wypłacamy żadnych 
odszkodowań w sytuacji, gdy rejs lub inna usługa oferowana i realizowana 
przez Celebrity Cruises nie może dojść do skutku, jest realizowana niepełnie 
lub gdy poniosą Państwo straty (jak opisano to w  punkcie 4.7 powyżej) 
w  wyniku siły wyższej, na którą nie mamy wpływu. Przez siłę wyższą, na 
którą nie mamy wpływu, rozumiemy zdarzenie lub okoliczności, których 
my lub dostawca usługi (usług), o których mowa, nie mógł przewidzieć lub 
uniknąć nawet przy dochowaniu należytej staranności. Do sytuacji takich 
należą wojny, zagrożenie wojną, akty terroru lub możliwość ich wystąpienia, 
zamieszki lub niepokoje społeczne, strajki, katastrofy naturalne i nuklearne, 
pożary, niekorzystne warunki atmosferyczne, zagrożenie dla zdrowia, 
epidemie, usterki mechaniczne (których nie mogliśmy przewidzieć lub 
uniknąć pomimo kompleksowych kontroli) i wszystkie podobne zdarzenia, 
na które nie mamy żadnego wpływu.
4.11 Ważność broszury
Niniejsza broszura została wydana w  sierpniu 2015 r., a  jej zawartość 

zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Prosimy upewnić się, iż 
rezerwując wakacje, korzystają Państwo z  najnowszej broszury. Nie 
możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy 
i/lub jakiekolwiek niewłaściwe/nieprawdziwe informacje, które wynikają na 
skutek zastosowania nieaktualnej broszury.
4.12 Jakie inne warunki mają zastosowanie do rejsu?
Linie lotnicze i  inni dostawcy usług dysponują własnymi warunkami 
świadczenia usług mającymi zastosowanie do rejsu. Niektóre z  tych 
warunków mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność linii 
lotniczych lub dostawców, często zgodnie z  postanowieniami umów 
międzynarodowych. Kopie odpowiednich części tych warunków są 
dostępne na życzenie.
4.13 Dokładność cen i broszury
Zasady i  procedury firmy Celebrity Cruises ulegają ciągłym zmianom. 
W chwili druku wszystkie zasady i procedury zawarte w niniejszej broszurze 
są prawidłowe. Uwaga: informacje i ceny zawarte w broszurze mogły ulec 
zmianie przed dokonaniem przez Państwa rezerwacji. Choć dokładamy 
wszelkich starań w  celu zapewnienia dokładności broszury i  cen w  chwili 
druku, to czasami zdarzają się w  niej błędy. Dlatego też należy pamiętać 
o  sprawdzeniu wszystkich szczegółów dotyczących wybranego rejsu 
w biurze sprzedaży przy dokonywaniu rezerwacji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie rezerwacje dokonywane w  firmie Celebrity Cruises są 
przetwarzane przez nasze biuro w Miami na Florydzie. W celu przetworzenia 
rezerwacji niezbędne jest zebranie od Państwa określonych danych 
osobowych. Dane te obejmują, tam gdzie jest to stosowne, imiona, 
nazwiska, daty urodzenia i adresy członków grupy oraz specjalne wymogi, 
na przykład dotyczące niepełnosprawności lub stanu fizycznego, które mogą 
mieć wpływ na wybrane uzgodnione warunki wakacji, a także ograniczenia 
dotyczące diety, które mogą ujawnić przekonania religijne danej osoby. 
Oprócz powyższych danych może również zajść potrzeba zbierania innych 
danych osobowych, takich jak narodowość, obywatelstwo, płeć i  dane 
paszportowe. W przypadku, gdy konieczne jest podanie danych osobowych, 
zostaną Państwo o  tym poinformowani przed podaniem danych. Państwa 
dane osobowe muszą zostać przekazane tym firmom i organizacjom, którym 
są one niezbędne do zorganizowania Państwa wakacji (na przykład linii 
lotniczej, hotelowi, innym dostawcom). Możemy być również zobowiązani 
do ujawnienia Państwa danych na podstawie przepisów prawa lub przez 
odpowiednie strony trzecie (takie jak urzędy imigracyjne) i  z  różnych 
powodów, na przykład w  interesie bezpieczeństwa narodowego. Jednakże 
ujawnienie tych danych będzie dozwolone jedynie wtedy, gdy zezwala na to 
właściwe europejskie prawo dotyczące prywatności, uchwalone w Państwa 
kraju. Firmy, organizacje i  strony trzecie, o  których mowa powyżej, mogą 
mieć siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu, jeśli spędzają Państwo wakacje poza tymi krajami lub 
jeśli w  wakacje zaangażowani są dostawcy mający siedzibę poza tymi 
krajami. Za Państwa zgodą zebrane dane osobowe będą przechowywane 
i  wykorzystywane do przyszłych celów marketingowych (na przykład 
wysyłania broszur lub szczegółów promocji).
Wszystkie dane podawane w  związku z  rezerwacją (w  tym dotyczące 
niepełnosprawności, stanu fizycznego lub przekonań religijnych) zostaną 
zachowane w tajemnicy. Do celów marketingowych będą wykorzystywane 
jedynie imiona, nazwiska i  dane kontaktowe. Mamy prawo zakładać, iż 
nie wyrażają Państwo sprzeciwu na przetwarzanie danych w  powyższy 
sposób, o  ile nie sprzeciwią się Państwo temu w  formie pisemnej. 
Z  wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez europejskie 
przepisy dotyczące prywatności uchwalone w  Państwa kraju, Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane jedynie w  wyżej wymieniony sposób, 
o  ile wyrażą Państwo na to zgodę. W  celu ochrony wyżej wymienionych 
danych stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dysponują 
Państwo ogólnym uprawnieniem do składania zapytań (listownie lub 
pocztą e-mail) o  to, które z  Państwa danych są przechowywane lub 
przetwarzane, w  jaki sposób zebrano dane, w  jakim celu oraz komu mogą 
być lub zostały ujawnione. Za odpowiedź na takie zapytania pobierana jest 
opłata. Zobowiązujemy się udzielić odpowiedzi na piśmie na zapytanie 
w ciągu 40 dni od otrzymania zapytania i zapłaty. W pewnych szczególnych 
okolicznościach jesteśmy uprawnieni do odmowy odpowiedzi na Państwa 
zapytanie. Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane 
przez nas są niedokładne lub nieprawidłowe, prosimy o  niezwłoczne 
skontaktowanie się z nami.
Monitoring (CCTV)
W  celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Celebrity Cruises 
wykorzystuje system monitoringu telewizyjnego podczas rejsów. Zapisy 
monitoringu przechowywane są przez 3 miesiące. Szczegółowych 
informacji udzielamy w  biurze firmy Celebrity Cruises. Celebrity Cruises, 
Constellation, Eclipse, Equinox, Infinity, Millennium, Reflection, Silhouette, 
Solstice, Summit, Canyon Ranch SpaClub, Michael’s Club, and Celebrity 
Xpedition są zarejestrowanymi znakami towarowymi/ usługowymi firmy 
Celebrity Cruises Inc. Rejestr statków: Malta i Ekwador.
Informacje o firmie
Firma Celebrity Cruises Inc, prowadząca działalność pod nazwą Celebrity 
Cruises, jest oddziałem Royal Caribbean Cruises Ltd, zarejestrowanej 
w  Liberii spółki, której główne miejsce prowadzenia działalności mieści 
się pod adresem 1050 Caribbean Way, Miami, Floryda (numer rejestrowy 
C-59735). RCL Cruises Ltd jest spółką zależną firmy Royal Caribbean 
Cruises Ltd. RCL Cruises Ltd jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, 
a  jej główne miejsce prowadzenia działalności to Building 3, The Heights, 
Brooklands, Addlestone, Surrey KT13 0NY (numer rejestrowy 07366612). 
Firma Celebrity Cruises słynie z wysokiej jakości usług i wykwalifikowanego 
personelu. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia, na których 
potrzeby musimy od czasu do czasu nagrywać rozmowy telefoniczne. 
CruisingPower www.cruisingpower.com jest łatwą w  nawigacji stroną 
internetową naszego biura podróży. Jest ona głównym źródłem informacji 
o  Celebrity Cruises, dzięki czemu nasze partnerskie biura podróży mogą 
profesjonalnie sprzedawać nasze produkty. 

© 2015 Celebrity Cruises Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



 Statek Trasa  Długość rejsu  Daty rozpoczęcia rejsu Strona

 Celebrity Reflection
 

Karaiby Wschodnie Rejs 7-dniowy 2016:  9, 23 Sty • 6, 20 Lut • 5, 19 Mar • 2 Kwi • 12, 26 Lis • Dec 10, 24 Gru 34
    2017:  6, 20 Sty • 4, 18 Lut • 4, 18 Mar • 1, 15 Kwi (34)
 Celebrity Silhouette

 
Karaiby Wschodnie Rejs 7-dniowy 2016: 20 Lis • 4 Gru  34

    2017:  15, 29 Sty • 12, 26 Lut • 12, 26 Mar • 9 Kwi 
 Celebrity Silhouette

 
Karaiby Wschodnie Rejs 8-dniowy 2016:  18 Gru 34

 Celebrity Silhouette
 

Karaiby Wschodnie Rejs 9-dniowy 2016:   30 Gru  34
 Celebrity Eclipse

 
Karaiby Zachodnie Rejs 6-dniowy 2017:   2 Sty  34

 Celebrity Reflection
 

Karaiby Zachodnie Rejs 7-dniowy  2016:  2, 16, 30 Sty • 13, 27 Lut • 12, 26 Mar • 5, 19 Lis • 3, 17, 31 Gru 34
    2017:  14, 28 Sty • 11, 25 Lut • 11, 25 Mar • 8 Kwi (34)
 Celebrity Silhouette

 
Karaiby Zachodnie Rejs 7-dniowy  2016:   10, 24 Sty • 7, 21 Lut • 6, 20 Mar • 3 Kwi • 11 Gru 35

    2017:  8, 22 Sty • 5, 19 Lut • 5, 19 Mar • 2, 16 Kwi 
 Celebrity Silhouette

 
Karaiby Zachodnie Rejs 4-dniowy 2016:  25 Gru 35

 Celebrity Equinox
 

Karaiby Zachodnie  Rejs 7-dniowy  2017:   2 Sty 35
 Celebrity Summit®

 
Kanada i Nowa Anglia Rejs 14-dniowy 2016:  4, 18 Wrz • 2 Paź 35

 Celebrity Summit
 

Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2016:  22 Paź • 5, 19 Lis • 3, 17 Gru 36
    2017:  14 Sty • 11, 25 Lut • 11, 25 Mar • 8 Kwi
 Celebrity Summit

 
Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2016:  2, 16, 30 Sty • 13 Lut • 26 Mar • 9 Kwi 36

 Celebrity Summit
 

Karaiby Południowe  Rejs 7-dniowy 2016:  9, 23 Sty • 6, 20 Lut • 19 Mar • 2, 16 Kwi • 12, 26 Lis • 36
     10, 24, 31 Gru
    2017:  7 Sty • 18 Lut • 4, 18 Mar • 1, 15 Kwi
 Celebrity Summit

 
Karaiby Wschodnie Rejs 6-dniowy  2016:   16 Paź 36

 Celebrity Summit
 

Małe Antyle i Karaiby Rejs 10-dniowy 2017:  21 Sty 36
 Celebrity Summit

 
Antyle Holenderskie i Karaiby Rejs 11-dniowy 2017:  31 Sty  36

 Celebrity Infinity®
 

Antyle Holenderskie i Karaiby  Rejs 10-dniowy  2016:  7, 17, 27 Paź 36
 Celebrity Eclipse 

 
Egzotyczne Karaiby Południowe  Rejs 10-dniowy 2016:  11 Gru 37 

 Celebrity Eclipse 
 

Świąteczne Karaiby Południowe Rejs 12-dniowy 2016:   21 Gru 37
 Celebrity Eclipse 

 
Egzotyczne Karaiby Południowe  Rejs 14-dniowy 2016:  10 Sty • 7 Lut • 6 Mar • 3 Kwi • 13 Lis  37

    2017:  8, 22 Sty • 5, 19 Lut • 5, 19 Mar • 2 Kwi (37)
 Celebrity Eclipse 

 
Egzotyczne Karaiby Południowe Rejs 14-dniowy  2016:  24 Sty • 21 Lu • 20 Mar • 27 Lis 37

 Celebrity Equinox 
 

Egzotyczne Karaiby Południowe Rejs 14-dniowy 2016:  19 Gru 37
 Celebrity Constellation

 
Bahamy Rejs 4-dniowy 2016: 14 Sty • 25 Lut • 10, 24 Mar 38

 Celebrity Infinity
 

Bahamy Rejs 4-dniowy  2016: 3 Paź  38
 Celebrity Constellation

 
Bahamy Rejs 5-dniowy 2016: 18, 23 Sty • 29 Lut • 5, 14, 19, 28 Mar 38

 EUROPA
 Celebrity EquinoxSM

 
Włochy, Francja i Hiszpania Rejs 7-dniowy 2016:   25 Cze • 6 Sie 26

 Celebrity Equinox
 

Włochy, Francja i Hiszpania  Rejs 7-dniowy 2016: 23 Lip 26
 Celebrity Equinox

 
Morze Śródziemne Rejs 7-dniowy 2016:  2 Lip  26

 Celebrity Equinox
 

Hiszpania, Malta i Włochy Rejs 7-dniowy 2016:  30 Lip  26
 Celebrity Equinox

 
Grecja i Włochy  Rejs 7-dniowy 2016:   18 Cze • 16 Lip 26

 Celebrity Equinox
 

Grecja i Turcja Rejs 7-dniowy 2016: Cze • 9 Lip 26
 Celebrity Constellation®

 
Wyspy Greckie Rejs 7-dniowy 2016:  7 Sie 27

 Celebrity Constellation
 

Grecja i Turcja  Rejs 7-dniowy 2016:   14, 21 Sie  27  
 Celebrity Constellation

 
Adriatyk i Morze Śródziemne  Rejs 7-dniowy 2016:  23 Lip 28

 Celebrity Constellation
 

Adriatyk i Morze Śródziemne Rejs 7-dniowy  2016:  24 Cze 28
 Celebrity Constellation

 
Morze Śródziemne i Adriatyk Rejs 9-dniowy 2016: 14 Lip  28   

 Celebrity Constellation
 

Adriatyk i Morze Śródziemne Rejs 8-dniowy 2016:  30 Lip 28
 Celebrity Reflection®

 
Włochy i Wyspy Greckie Rejs 10-dniowy 2016:  6, 27 Maj • 17 Cze • 8, 29 Lip • 19 Sie • 9, 30 Wrz 28

 Celebrity Constellation
 

Włochy, Turcja i Grecja Rejs 12-dniowy  2016: 15 Kwi 28
 Celebrity Equinox

 
Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 10-dniowy 2016:  29 Kwi • 15 Paź 28

 Celebrity Reflection
 

Grecja, Turcja i Włochy Rejs 11-dniowy 2016:  25 Kwi • 16 Maj • 6, 27 Cze • 18 Lip • 8, 29 Sie • 19 Wrz • 10 Paź 29
 Celebrity Equinox

 
Wschodnia część Morza Śródziemnego Rejs 12-dniowy 2016:   19 Maj 29 

 Celebrity Constellation
 

Włochy i Chorwacja Rejs 11-dniowy 2016:   10 Paź 29   
 Celebrity Constellation

 
Włochy i Chorwacja Rejs 10-dniowy  2016:  19 Wrze 29

 Celebrity Constellation
 

Wyspy Greckie i Morze Śródziemne Rejs 12-dniowy  2016: 27 Kwi • 31 Maj 30
 Celebrity Constellation

 
Wyspy Greckie i Adriatyk Rejs 11-dniowy  2016: 8 Wrz 30

 Celebrity Constellation
 

Izrael i Morze Śródziemne Rejs 12-dniowy 2016:  21 Paź 30
 Celebrity Constellation

 
Izrael i Morze Śródziemne Rejs 12-dniowy 2016:   2 Lis 30

 Celebrity Silhouette®
 

Izrael i Morze Śródziemne Rejs 14-dniowy 2016:  24 Wrze • 22 Paź 30
 Celebrity Equinox

 
Morze Śródziemne  Rejs 12-dniowy 2016:  26 Sie  30

 Celebrity Equinox
 

Włochy i Wyspy Greckie  Rejs 13-dniowy 2016:  7 Wrz  30
 Celebrity Constellation

 
Włochy i Dalmacja  Rejs 12-dniowy 2016:  19 Maj 30

 Celebrity Constellation
 

Włochy & Dalmacja Rejs 11-dniowy 2016:  28 Sie • 29 Wrz 30
 Celebrity Equinox

 
Morze Śródziemne Rejs 13-dniowy 2016:  13 Sie  31

 Celebrity Equinox
 

Włochy, Grecja i Turcja  Rejs 11-dniowy 2016:  31 Maj 31
 Celebrity Equinox

 
Włochy i Wyspy Greckie Rejs 12-dniowy  2016: 3 Paź 31

 Celebrity Silhouette
 

Zachodnia cześć Morza Śródziemnego  Rejs 14-dniowy 2016:  8 Paź 31
 Celebrity Silhouette

 
Zachodnia cześć Morza Śródziemnego Rejs 12-dniowy  2016:  3 Wrz  31

 Celebrity Eclipse®
 

Fiordy Norweskie  Rejs 8-dniowy 2016: 30 Kwi • 26 Sie  32
 Celebrity Eclipse

 
Islandia i Irlandia  Rejs 12-dniowy  2016:  10 Maj 32

 Celebrity Silhouette
 

Skandynawia śladami Shakespeare’a  Rejs 9-dniowy  2016: 23 Kwi  32
 Celebrity Silhouette

 
Stolice basenu Morza Bałtyckiego  Rejs 12-dniowy 2016:   7, 19 Cze  32

 Celebrity Silhouette
 

Skandynawia i Rosja Rejs 12-dniowy  2016:  2, 14 Maj • 1, 25 Lip 32
 Celebrity Silhouette

 
Skandynawia i Rosja Rejs 14-dniowy 2016:  20 Sie 32

 Celebrity Eclipse
 

Skandynawia i Rosja  Rejs 14-dniowy  2016:  22 Maj • 17, 31 Lip  33
 Celebrity Eclipse

 
Skandynawia i Rosja  Rejs 12-dniowy 2016:  14 Sie 33

 Celebrity Eclipse
 

Skandynawia i Rosja Rejs 14-dniowy 2016:  5, 19 Cze • 3 Lip 33
 Celebrity Silhouette

 
Wyspy Brytyjskie  Rejs 14-dniowy  2016:  6 Sie 33

 Celebrity Silhouette
 

Wyspy Brytyjskie Rejs 12-dniowy 2016:  26 Maj 33
 Celebrity Silhouette

 
Wyspy Brytyjskie i The British Open Rejs 12-dniowy 2016:  13 Lip  33

 Celebrity Eclipse
 

Morze Śródziemne  Rejs 14-dniowy 2016: 3 Wrz więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse

 
Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie  Rejs 13-dniowy 2016: 3 Paź więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Eclipse
 

Wyspy Kanaryjskie i Azory  Rejs 13-dniowy 2016: 17 Wrz więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse

 
Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie  Rejs 13-dniowy 2016: 16 Paź więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Silhouette
 

Włochy i Francja  Rejs 9-dniowy 2016:  15 Wrz więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Equinox

 
Francja, Włochy i Festiwal Filmowy Rejs 10-dniowy 2016:  9 Maj  więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

  Celebrity Equinox
 

Hiszpania i Portugalia Rejs 13-dniowy 2016:  20 Wrz więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Constellation

 
Półwysep Iberyjski Rejs 13-dniowy 2016: 1 Lip więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Constellation
 

Włochy i Chorwacja Rejs 12-dniowy 2016:  12 Cze więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com   
 Celebrity Constellation

 
Włochy i Chorwacja Rejs 10-dniowy 2016:  9 Maj więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

Plan Rejsów Styczeń 2016 - Maj 2017

 KARAIBY



 RESZTA ŚWIATA

 ALASKA

 Celebrity Constellation
 

Kanał Suezki  Rejs 14-dniowy  2016:  14 Lis    42
 Celebrity Constellation

 
Kabał Suezki  Rejs 15-dniowy 2017: 17 Kwi    42

 Celebrity Constellation
 

Morze Arabskie i Indie  Rejs 14-dniowy 2016:  19 Gru   42
 Celebrity Constellation

 
Morze Arabskie i Indie Rejs 12-dniowy  2016:  28 Lis   42

 Celebrity Constellation
 

Zgłębianie wybrzeży arabskich  Rejs 9-dniowy  2017:  2 Sty   42  
 Celebrity Constellation

 
Zgłębianie wybrzeży arabskich Rejs 9-dniowy 2016: 10 Gru    42

 Celebrity Constellation
 

Indie I Sri Lanka Rejs 15-dniowy 2017: 2 Kwi   42
 Celebrity Constellation

 
Indie I Sri Lanka  Rejs 15-dniowy 2017: 11 Sty    42

 Celebrity Millennium
 

Wietnam i Filipiny Rejs 14-dniowy 2016:  17 Sty • 13 Lis   43
 Celebrity Constellation

 
Wietnam i Filipiny Rejs 14-dniowy 2017: 5 Lut • 5 Mar   43

 Celebrity Constellation
 

Tajlandia i Wietnam Rejs 14-dniowy 2017:  19 Lut • 19 Mar   43
 Celebrity Millennium

 
Japonia, Korea i Chiny Rejs 11-dniowy  2016: Sep 18 Wrz   44 

 Celebrity Millennium
 

Japonia i Chiny  Rejs 14-dniowy 2016:  16 Paź 2017: 8 Kwi 44
 Celebrity Millennium

 
Chiny i Korea Południowa  Rejs 14-dniowy 2017:  11 Mar   44 

 Celebrity Millennium
 

Chiny i Korea Południowa Rejs 14-dniowy 2017:  25 Mar   44
 Celebrity Millennium

 
Azja Południowo – Wschodnia Rejs 14-dniowy 2016: 14, 28 Lut • 30 Paź 2017:  11, 25 Lut  44

 Celebrity Millennium
 

Azja Południowo – Wschodnia Rejs 12-dniowy 2016:  9, 21 Gru 2017:  2 Sty 44
 Celebrity Millennium

 
Chiny i Filipiny Rejs 12-dniowy 2017:  14 Sty   45

 Celebrity Millennium
 

Perły Indonezji  Rejs 14-dniowy 2016:  3 Sty   45
 Celebrity Millennium

 
Indonezja i Malezja Rejs 12-dniowy 2016:  27 Lis   45

 Celebrity Solstice
 

Wielka Rafa Koralowa Rejs 12-dniowy 2017:  13 Mar   46
 Celebrity Solstice

 
Nowa Zeladnia Rejs 12-dniowy 2016:  2 Lut • 27 Lis 2017: 12, 24 Sty • 5 Lut  46

 Celebrity Solstice
 

Nowa Zelandia Rejs 12-dniowy 2017:  17 Lut    46
 Celebrity Solstice Australia Rejs 17-dniowy 2016:  3 Mar   46
 Celebrity Solstice

 
Nowa Zelandia Rejs 14-dniowy 2016:  5 Sty    46 

 Celebrity Solstice
 

Nowa Zelandia  Rejs 13-dniowy 2016:   14 Lis   46
 Celebrity Solstice

 
Nowa Zelandia  Rejs 14-dniowy 2016:  19 Sty • 9 Gru   47

 Celebrity Solstice
 

Nowa Zelandia – cześć Południowa  Rejs 10-dniowy 2017:  3 Kwie     47
 Celebrity Solstice

 
Wybrzeża Australii I Bali  Rejs 14-dniowy 2016:  8, 31 Paź   47

 Celebrity Solstice
 

Hawaje Rejs 10-dniowy 2016:  9 Wrz 2017: 7 Maj   48
 Celebrity Solstice

 
Hawaje Rejs 10-dniowy 2016:  26 Kwi    48

 Celebrity Millennium
 

Hawaje Rejs 11-dniowy 2016:  15 Kwi    48
 Celebrity Solstice

 
Południowy Pacyfik Rejs 9-dniowy 2017:  25 Mar   48

 Celebrity Solstice
 

Południowy Pacyfik  Rejs 7- dniowy 2017:  13 Kwi    48
 Celebrity Solstice

 
Południowy Pacyfik Rejs 8-dniowy 2017:  4 Sty     48

 Celebrity Solstice
 

Południowy Pacyfik I Fidżi Rejs 12-dniowy 2016:  23 Gru 2017: 1 Mar  48
 Celebrity Solstice

 
Południowy Pacyfik  Rejs 8-dniowy 2016: 1 Kwi    48

 Celebrity Solstice
 

Południowy Pacyfik I Fidżi Rejs 12-dniowy 2016:  20 Mar   48
 Celebrity Solstice

 
Skarby Tahiti Rejs 18-dniowy 2016: 9 Kwi • 19 Wrz  2017: 20 Kwi  49

 Celebrity Millennium
 

Skarby Fidżi i Tahiti  Rejs 18-dniowy 2016:  29 Mar    49
 Celebrity Infinity

 
Kanał Panamski  Rejs 15-dniowy 2016:  26 Kwi • 18 Wrz • 9, 24 Lis    50

 Celebrity Infinity
 

Kanał Panamski  Rejs 15-dniowy 2017: 17 Kwi    50
 Celebrity Infinity

 
Kanał Panamski  Rejs 15-dniowy 2016:  27 Mar • 11 Kwi 2017: 2 Kwi   50

 Celebrity Infinity
 

Chile i Argentyna  Rejs 14-dniowy 2016:  17 Sty • 24 Gru  2017: 22 Sty  50
 Celebrity Infinity

 
Argentyna i Chile Rejs 14-dniowy 2016: 3 Sty • 28 Lut 2017: 5 Mar   50

 Celebrity Infinity
 

Argentyna i Chile Rejs 14-dniowy  2017:  8 Sty   50
 Celebrity Infinity

 
Ameryka Południowa i Kanał Panamski Rejs 14-dniowy 2016:  13 Mar • 9 Gru 2017:  19 Mar  50

 Celebrity Infinity
 

Ameryka Południowa I Karnawał w Rio Rejs 14-dniowy 2016:  31 Sty 2017:  19 Lut 51
 Celebrity Infinity

 
Antarktyda  Rejs 14-dniowy 2016:  14 Lut 2017: 5 Lut 51

 Celebrity Xpedition®
 

Wyspy Galapagos Rejs 7-dniowy 2016:  10, 24 Sty • 7, 21 Lut • 6, 20 Mar • 3, 17 Kwi • 1, 15, 29 Maj 67
     12, 26 Cze • 10, 24 Lip • 7, 21 Sie • 4, 18 Wrz • 2, 16, 30 Paź 
     13, 27  Lis • 11, 25 Gru 
    2017:  8, 22 Sty • 5, 19 Lut • 5, 19 Mar • 2, 16, 30 Kwi 
 Celebrity Xpedition

 
Wyspy Galapagos  Rejs 7-dniowy 2016:  3, 17, 31 Sty • 14, 28 Lut • 13, 27 Mar • 10, 24 Kwi • 8, 22 Maj  67  

     5, 19 Cze • 3, 17, 31 Lip • 14, 28 Sie • 11, 25 Wrz • 9, 23 Paź 
      6, 20 Lis • 4, 18 Gru
    2017:  1, 15, 29 Sty • 12, 26 Lut • 12, 26 Mar • 9, 23 Kwi  
 Celebrity Millennium

 
Malezja i Tajlandia Rejs 5-dniowy 2016:  31 sty   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Millennium
 

Azja i Australia Rejs 16-dniowy 2016:  13 Mar   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium

 
Morze Beringa i Japonia Rejs 15-dniowy 2016:  2 Wrz   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Millennium
 

Morze Beringa I Azja  Rejs 15-dniowy 2017:  7 Maj   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Solstice

 
Australia i Nowa Zelandia Rejs 18-dniowy 2016:  14 Lut   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Solstice®
 

Lodowiec Sawyer, Alaksa Rejs 7-dniowy 2016: 6, 13, 20, 27 Maj • 3, 10, 17, 24 Cze • 1, 8, 15, 22, 29 Lip  40
     5, 12, 19, 26 Sie • 2 Wrz 
 Celebrity Millennium®

 
Lodowiec Północny, Alaska Rejs 7-dniowy  2016: 27 Maj • 10, 24 Cze • 8, 22 Lip • 5, 19 Sie  40

 Celebrity Millennium
 

Lodowiec Północny, Alaska Rejs 8-dniowy 2016: 12 Maj 40
 Celebrity Millennium

 
Lodowiec Południowy, Alaska Rejs 7-dniowy 2016: 20 Maj • 3, 17 Cze • 1, 15, 29 Lip • 12, 26 Sie  40

 Celebrity Infinity
 

Lodowiec Hubbard, Alaska Rejs 7-dniowy 2016: 22, 29 Maj • 5, 12, 19, 26 Cze • 3, 10, 17, 24, 31 Lip 40
     7, 14, 21, 28 Sie •   4 Wrz
 Celebrity Infinity

 
Wybrzeże Oceanu Spokojnego Rejs 7-dniowy 2016:  11 Wrz 41

 Celebrity Infinity
 

Wybrzeże Oceanu Spokojnego Rejs 11-dniowy 2016: 11 Maj  41

 Statek Trasa  Długość rejsu  Daty rozpoczęcia rejsu Strona

 KARAIBY
 Celebrity Infinity

 
Bahamy Rejs 3-dniowy 2016: 6 Lis  38

 Celebrity Summit
 

Bermudy Rejs 7-dniowy 2016: 1, 8, 15, 22, 29 Maj • 5, 12, 19, 26 Cze • 3, 10, 17, 24, 31 Lip 38
     7, 14, 21, 28 Sie
 Celebrity Summit

 
Bermudy i Karaiby Rejs 8-dniowy 2016:  23 Kwi  38

 Celebrity Equinox
 

Całe Karaiby Rejs 9-dniowy 2016: 2 Sty 38
 Celebrity Equinox

 
Całe Karaiby Rejs 10-dniowy 2016: 2016: 22 Sty • 12 Lut • 4, 25 Mar • 18 Lis • 9 Gru  38

    2017: 20 Sty • 10 Lut • 3, 24 Mar • 14 Kwi
 Celebrity Equinox

 
Całe Karaiby Rejs 11-dniowy 2016: 11 Sty • 1, 22 Lut • 14 Mar • 4 Kwie • 7, 28 Lis 39

    2017:  9, 30 Sty • 13 Mar • 3 Kwi
 Celebrity Equinox

 
Mardi Gras i Karaiby Rejs 11-dniowy 2017: 20 Lut 39

 Celebrity Summit
 

Karaiby Wschodnie Rejs 6-dniowy 2016:  16 Paź    więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse

 
Karaiby Zachodnie Rejs 6-dniowy 2017:  2 Sty  więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Eclipse
 

Karaiby Zachodnie  Rejs 5-dniowy 2016:  5 Sty   więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

73



Aby zarezerwować jeden z luksusowych rejsów:
Zadzwoń pod numer +1305 341 0205 (główne biuro armatora tylko w języku angielskim)

   +48 22 455 38 48 (obsługa w języku polskim)

Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl www.celebritycruises.com
Lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

Morze Śródziemne i Europa Północna • Karaiby • Alaska 
• Środkowy Wschód • Australia i Nowa Zelandia • 

Hawaje i Południowy Pacyfik • Ameryka Południowa 
• Kanał Panamski • Kanada i Nowa Anglia • Rejsy 

Transatlantyckie i Transoceaniczne • Wyspy Galapagos

Projekt karoo design ltd. Czerwiec 2015www.facebook.com/celebritycruises
Dołącz do nas na facebook’u:

W celu uzyskania dodatkowych informacji  
skontaktuj się ze swoim biurem podróży


