Rejs Śródziemnomorska Majówka z polskim pilotem
Z polskim pilotem

Samolotem

Inf ormacj e
Termin:

03.05.2021 - 10.05.2021

Statek:

Costa Smeralda

Armator:

Costa Cruises

Liczba dni:

8

Program
Dzień

Opis

1 - pn 03.05

Barcelona / Hiszpania
Spotkanie z pilotem na lotnisku w Warszawie, przelot do Barcelony. Transfer na statek, zaokrętowanie.

Wpłynięcie

Wypłynięcie
19:00

2 - wt 04.05

Palma (Majorka) / Hiszpania

08:00

18:00

3 - śr 05.05

Dzień na morzu

-

-

4 - cz 06.05

Palermo (Sycylia) / Włochy

07:00

16:00

5 - pt 07.05

Civitavecchia (Rzym) / Włochy

08:00

19:00

6 - so 08.05

Savona / Włochy

08:00

18:00

7 - nd 09.05

Marsylia / Francja

08:30

17:00

8 - pn 10.05

Barcelona / Hiszpania
Wyokrętowanie. Przejazd na lotnisko, przelot powrotny do
Warszawy.

08:00

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

kabina wewnętrzna

1130 EUR

kabina z oknem

1190 EUR

kabina z balkonem

1320 EUR

Dodatkow e i nf ormacj e

Oferta z dnia: 2021-01-18 15:43:48

Majówka na rejsie to doskonały sposób na zobaczenie kultowych miejsc Morza Śródziemnego.

Atuty oferty:
✓ polski pilot towarzyszy grupie na całej trasie i podczas wycieczek fakultatywnych
✓ innowacyjny statek Costa Smeralda
✓ pyszna kuchnia i atrakcje na statku dla osób w każdym wieku

Cena obejmuje:
rejs statkiem Costa Smeralda ****+,
zakwaterowanie w kabinie 2-os. wybranej kategorii,
bilet lotniczy na trasie Warszawa - Barcelona - Warszawa,
transfer z lotniska do portu i przejazd panoramiczny po Barcelonie z portu na lotnisko,
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przekąski)
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, ubezpieczenie KL, NW i bagażu oraz TFG (165 EUR),
opiekę polskiego pilota.

Cena nie obejmuje:
wycieczek fakultatywnych (wymagana minimalna liczba chętnych),
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.)
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła ok. 70 EUR/rejs, dzieci 3-13 lat ok. 35 EUR/rejs.

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Pakiet napojów Pranzo e Cena (piwo, wino i napoje - tylko w restauracjach do obiadu i kolacji): 140 EUR/rejs osoba dorosła, 70 EUR/rejs dziecko (4-18 lat)
Pakiet All Inclusive Brindiamo (piwo, wino, napoje, mocne alkohole, likiery, itd - w restauracjach, barach i dyskotece): 210 EUR/rejs osoba dorosła,
Pakiet All Inclusive Più gusto (napoje z pakietu Brindiamo + koktajle np. Aperol Spritz, Mojito czy Piña Colada - w restauracjach, barach i dyskotece): 245
EUR/rejs osoba dorosła,
Pakiet All Inclusive Premium Intenditore (wszystkie napoje w restauracjach, barach i dyskotece, serwowane na szklanki do wartości 9 EUR oraz napoje z
minibaru w kabinie): 336 EUR/rejs osoba dorosła,
Pakiet bezalkoholowy dla dzieci Giovani: 140 EUR/rejs dziecko (4-18 lat).
Wykupienie pakietu napojów lub formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach
jednej rezerwacji.

INTERNET
Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Costa Social 24h - 4 EUR/dzień. Dostęp tylko do aplikacji social media (Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Snapchat itp.)
Costa per minute - 0,19 EUR/minutę (nielimitowany internet, naliczanie minutowe)
Costa 250 MB - 25 EUR/rejs (limit danych do 250 MB)
Costa 500 MB - 39 EUR/rejs (limit danych do 500 MB)
Costa 3 GB - 99 EUR/rejs (limit danych do 3 GB)

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie. Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem
rezerwacji.
Grupa realizowana przy min. 16 osobach uczestniczących.

Oferta z dnia: 2021-01-18 15:43:48

