Rejs Wyspy Greckie z Wenecji

Inf ormacj e
Termin:

10.07.2021 - 17.07.2021

Statek:

MSC Sinfonia

Armator:

MSC Cruises

Liczba dni:

8

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 10.07

Wenecja / Włochy

-

16:00

2 - nd 11.07

Kotor / Czarnogóra

14:00

20:00

3 - pn 12.07

Dzień na morzu

-

-

4 - wt 13.07

Mykonos / Grecja

09:00

23:59

5 - śr 14.07

Santorini / Grecja

07:30

14:30

6 - cz 15.07

Saranda / Albania

14:00

20:00

7 - pt 16.07

Bari / Włochy

07:00

13:00

8 - so 17.07

Wenecja / Włochy

09:30

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

Promocja

kabina wewnętrzna bella

639 EUR

2X1

kabina wewnętrzna fantastica

689 EUR

2X1

kabina wewnętrzna bella

729 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

kabina wewnętrzna fantastica

779 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

kabina z oknem bella

839 EUR

2X1

kabina z oknem bella

929 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

kabina z oknem fantastica

939 EUR

2X1

kabina z oknem fantastica

1029 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

kabina z balkonem fantastica

1189 EUR

2X1

kabina z balkonem fantastica

1279 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

kabina z balkonem aurea

1589 EUR

2X1

suita fantastica

1469 EUR

2X1

suita fantastica

1559 EUR

2 X 1 DINE&DRINK

suita aurea

1889 EUR

2X1

Oferta z dnia: 2020-11-24 15:28:02

Dodatkow e i nf ormacj e
Piwo, wino i napoje do posiłków w promocji DINE&DRINK!
Pakiet napojów DINE&DRINK obejmuje nielimitowane napoje: piwo, wino serwowane w kieliszkach (białe, czerwone, różowe oraz musujące), napoje gazowane,
soki owocowe oraz wodę:
- w restauracjach głównych (à la carte) podczas lunchu i kolacji,
- w restauracji bufetowej w godzinach 11:30 – 16:00 oraz 17:30 – 22:20.
Promocja obejmuje wybrane rejsy, które w cenniku mają oznaczoną promocję DINE&DRINK.

Cena obejmuje:
rejs statkiem MSC Sinfonia,
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, bagaż) i TFG,
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła: 10 EUR/dzień, dzieci 2-11 lat: 5 EUR/dzień.

KATEGORIE KABIN LINII MSC CRUISES
Bella

Fantastica

usytuowanie kabiny

standardowe
np. niższe pokłady, przednia i tylna część statku

preferencyjne
np. wyższe pokłady, środkowa część statku

widok

może być ograniczony

standardowy

wybór tury kolacji

✗ nie

✓ tak

śniadanie w kabinie

$ płatne

✓ w cenie

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive w jednym z pakietów dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających koneserów. Ceny
pakietów różnią się w zależności od regionu rejsu:
strefa 1: Europa, Zatoka Perska oraz rejsy po Karaibach, na których trasie nie ma portów w USA
strefa 2: Ameryka Północna oraz rejsy, na których trasie są porty w USA
Pakiet NON-ALCOHOLIC
strefa 1: 19 EUR/os./noc i 14 EUR/dziecko/dzień
strefa 2: 24 EUR/os./noc i 14 EUR/dziecko/dzień
pakiet obejmuje nielimitowane napoje bezalkoholowe w tym napoje gazowane, napoje energetyczne, butelkowaną wodę mineralną, wody smakowe, soki,
wybrane rodzaje kawy, gorącą czekoladę, herbatę, lody
- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach z wyłączeniem restauracji tematycznych
Pakiet EASY
strefa 1 i 2: 29 EUR/os./dzień
pakiet obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 6 EUR, w tym lane piwo, wybór wina (wino domu podawane w kieliszkach), wybrane mocne
alkohole, koktajle, napoje i soki, butelkowaną wodę mineralną, wybrane kawy, herbatę i gorącą czekoladę
- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach z wyłączeniem restauracji tematycznych
Pakiet PREMIUM
strefa 1: 39 EUR/os./dzień
strefa 2: 52 EUR/os./dzień
pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 10 EUR / 12 USD, w tym wszystkie lane i butelkowane piwa, koktajle, wino
podawane w kieliszkach (musujące, białe, czerwone i rosé), mocne alkohole premium
- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach, w tym w restauracjach tematycznych
Pakiet PREMIUM PLUS
strefa 1: 55 EUR/os./dzień
strefa 2: 66 EUR/os./dzień
pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje bez limitu ceny, w tym szampan podawany w kieliszkach, napoje z minibaru w kabinie, napoje i posiłki
zamawiane z menu room service, 30% zniżki na butelki wina
- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach, w tym w restauracjach tematycznych
Wybrany pakiet napojów obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji. Polecamy
wykupienie pakietu podczas rezerwacji lub do 14 dni przed rejsem, co pozwoli uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do powyższych cen przy zakupie
pakietu na statku.

INTERNET

Oferta z dnia: 2020-11-24 15:28:02

Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
STANDARD - od 6 EUR/dzień. Limit danych 2 GB, możliwość podłączenia 2 urządzeń,
PREMIUM - od 10 EUR/dzień. Limit danych 4 GB, możliwość podłączenia 4 urządzeń.

PROGRAM BEZPIECZNA REZERWACJA REJSU
Zobacz szczegóły »

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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