Rejs Europa Zachodnia z Southampton

Inf ormacj e
Termin:

09.10.2021 - 20.10.2021

Statek:

Anthem of the Seas

Armator:

Royal Caribbean

Liczba dni:

12

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 09.10

Southampton / Wielka Brytania

-

17:00

2 - nd 10.10

Dzień na morzu

-

-

3 - pn 11.10

Vigo / Hiszpania

08:00

17:00

4 - wt 12.10

Lizbona / Portugalia

08:00

19:00

5 - śr 13.10

Dzień na morzu

-

-

6 - cz 14.10

Arrecife (Lanzarote) / Hiszpania

08:00

18:00

7 - pt 15.10

Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania

08:00

18:00

8 - so 16.10

Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania

08:00

18:00

9 - nd 17.10

Dzień na morzu

-

-

10 - pn Dzień na morzu
18.10

-

-

11 - wt Dzień na morzu
19.10

-

-

12 - śr Southampton / Wielka Brytania
20.10

05:30

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

kabina wewnętrzna (ZI)

1887 EUR

kabina z oknem (YO)

2069 EUR

kabina z oknem (2N)

2195 EUR

kabina z oknem (1N)

2216 EUR

przestronna kabina z oknem (4M)

2258 EUR

kabina wewnętrzna z wirtualnym balkonem (4U)

2006 EUR

kabina wewnętrzna z wirtualnym balkonem (2U)

2013 EUR

kabina wewnętrzna z wirtualnym balkonem (1U)

2069 EUR

kabina z balkonem (XB)

2321 EUR

kabina z balkonem (przesłonięty widok) (2E)

2461 EUR
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kabina z balkonem (przesłonięty widok) (1E)

2496 EUR

kabina z balkonem (4D)

2517 EUR

kabina z balkonem (2D)

2531 EUR

kabina z balkonem (3D)

2559 EUR

kabina z balkonem (1D)

2573 EUR

kabina z dużym balkonem (4C)

2622 EUR

kabina z dużym balkonem (2C)

2643 EUR

kabina z dużym balkonem (1C)

2685 EUR

suita Junior (J4)

3973 EUR

suita Junior (J3)

4078 EUR

suita Junior z dużym balkonem (J1)

4190 EUR

suita Grand z dużym balkonem (GB)

6368 EUR

suita Owner's (OS)

7824 EUR

suita Grand Loft (GL)

11268 EUR

suita Owner's Loft (OL)

12556 EUR

(CI)

2034 EUR

(3M)

2307 EUR

(CB)

2552 EUR

kabina 1-os. (2W)

2804 EUR

(SL)

9546 EUR

Dodatkow e i nf ormacj e
Cena obejmuje:
rejs statkiem Anthem of the Seas,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację),
napoje (kawa, herbata, woda - dostępne w restauracji bufetowej),
korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
opłaty portowe.

Cena nie obejmuje:
dojazdu do portu,
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków i bagaż), TFP i TFG,
opłaty serwisowej (service charge / napiwki) - 14,50 USD/os./dzień lub 17,50 USD/os./dzień w przypadku kabin w kategorii Junior Suite i wyższych automatycznie doliczane do rachunku na statku.

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive w jednym z pakietów dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających koneserów.
CLASSIC SODA PACKAGE
Pakiet obejmuje nielimitowane napoje gazowane firmy Coca-Cola.
Koszt pakietu w zależności od trasy rejsu wynosi: 12,99 USD - 15 USD/os./dzień
REFRESHMENT PACKAGE
Pakiet obejmuje nielimitowane napoje bezalkoholowe w tym napoje gazowane, butelkowaną wodę mineralną, świeżo wyciskane soki, koktajle bezalkoholowe
oraz wybrane rodzaje kawy i herbaty.
Koszt pakietu w zależności od trasy rejsu wynosi: 29 USD - 38 USD/os./dzień
DELUXE BEVERAGE PACKAGE
Pakiet obejmuje nielimitowane napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe, których cena nie przekracza 12 USD, w tym lane piwa, wino podawane w kieliszkach,
mocne alkohole premium oraz koktajle np. Aperol Spritz, Mojito czy Piña Colada.
Koszt pakietu w zależności od trasy rejsu wynosi: 63 USD - 89 USD/os./dzień
Formuła all inclusive obowiązkowa jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie.
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.
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