Rejs Półwysep Kalifornijski i kolory Meksyku z Los Angeles

Inf ormacj e
Termin:

28.03.2020 - 07.04.2020

Statek:

Star Princess

Armator:

Princess Cruises

Liczba dni:

11

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 28.03

Los Angeles / USA

-

16:00

2 - nd 29.03

Dzień na morzu

-

-

3 - pn 30.03

Cabo San Lucas / Meksyk

12:00

-

4 - wt 31.03

Cabo San Lucas / Meksyk

-

18:00

5 - śr 01.04

La Paz / Meksyk

07:00

17:00

6 - cz 02.04

Loreto / Meksyk

07:00

18:00

7 - pt 03.04

Dzień na morzu

-

-

8 - so 04.04

Puerto Vallarta / Meksyk

07:00

18:00

9 - nd 05.04

Dzień na morzu

-

-

10 - pn Dzień na morzu
06.04

-

-

11 - wt Los Angeles / USA
07.04

06:15

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

kabina wewnętrzna promo

736 USD

kabina wewnętrzna

799 USD

kabina z oknem promo

819 USD

Kabina z oknem

1039 USD

Kabina z balkonem promo

1315 USD

Kabina z balkonem

1595 USD

Dodatkow e i nf ormacj e

Oferta z dnia: 2020-04-07 05:00:20

Cena obejmuje:
rejs statkiem Star Princess,
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) i TFG,
opłaty serwisowej (service charge / napiwki) - 13,50 USD/os./dzień - automatycznie doliczane do rachunku na statku.

ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive na czas trwania rejsu. Pakiet obejmuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne we wszystkich barach,
bez ograniczeń. Napoje objęte pakietem: piwo, wino, napoje gazowane, likiery, koktajle, wódka, koniak, whisky itp.
Koszt pakietu: ok. 57 USD/dzień/os.
Formuła all inclusive obowiązkowa jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie.
UWAGA: Podane ceny mają charakter orientacyjny, zmieniają się w zależności od obowiązujących taryf.
Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.

Oferta z dnia: 2020-04-07 05:00:20

