Wyspy Kanaryjskie z Gran Canarii z przelotem

Inf ormacj e
Termin:

29.05.2021 - 05.06.2021

Statek:

AIDAperla

Armator:

AIDA Cruises

Liczba dni:

8

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 29.05

Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania
Przelot z Berlina (BER) na Gran Canarię. Transfer na statek,
zaokrętowanie.

-

22:00

2 - nd 30.05

Dzień na morzu

-

-

3 - pn 31.05

Santa Cruz (La Palma) / Hiszpania

08:00

19:00

4 - wt 01.06

Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania

08:00

-

5 - śr 02.06

Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania

-

18:30

6 - cz 03.06

Puerto del Rosario (Fuerteventura) / Hiszpania

09:00

20:00

7 - pt 04.06

Arrecife (Lanzarote) / Hiszpania

01:00

19:00

8 - so 05.06

Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania
06:00
Wyokrętowanie. Przejazd na lotnisko, przelot powrotny do Berlina.

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

Promocja

Kabina wewnętrzna

1598 EUR

TARYFA ALL INCLUSIVE Z
PRZELOTEM

Kabina z oknem

brak miejsc

TARYFA ALL INCLUSIVE Z
PRZELOTEM

Kabina z balkonem

1698 EUR

TARYFA ALL INCLUSIVE Z
PRZELOTEM

Dodatkow e i nf ormacj e

Oferta z dnia: 2021-05-08 23:25:32

Cena obejmuje:
przelot na trasie Berlin - Gran Canaria - Berlin,
transfer autokarem lotnisko - port - lotnisko,
rejs statkiem AIDAperla,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
pełne wyżywienie (śniadanie, lunch, kolacja oraz przekąski pomiędzy posiłkami),
nielimitowane napoje do śniadania (kawa, herbata), obiadu i kolacji (napoje, kawa, herbata, woda, piwo i wino),
pakiet napojów all inclusive Comfort Deluxe
pakiet Social Media
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,
napiwki dla załogi.

Cena nie obejmuje:
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków, bagaż), TFP i TFG.

Ważne informacje:
linia niemieckojęzyczna

ikona

KATEGORIE CENOWE KABIN / PROMOCJE
All Inclusive

pakiet napojów

✓ All inclusive AIDA "Comfort Deluxe"

pakiet internetu

✓ social media

wybór numeru kabiny

✓ tak*

rezerwacja wstępna

✓ tak - do 3 dni

*Pomimo braku wolnych kabin danej kategorii, może istnieć możliwość rezerwacji w takiej kategorii cenowej, jednak bez możliwości wyboru numer kabiny.
Oznacza to gwarancję podróży w kabinie wybranej lub wyższej kategorii.

ikona

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

AIDA "Comfort Deluxe" - wliczony w cenę rejsu
Pakiet ten obejmuje zawartość pakietu AIDA "Comfort" oraz szeroki wybór napojów alkoholowych i koktajli mieszanych - wśród nich Aperol Spritz, Gin Tonic czy
Piña Colada, a także wina musujące, piwo z beczki i wybrane piwa butelkowane oraz herbata i kawa (także z alkoholem).

ikona

INTERNET

Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Pakiet Social Media (wliczony w cenę rejsu)

ikona

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

W związku pandemią, zejście na ląd może odbywać się tylko w ramach wycieczki organizowanej przez armatora. Wycieczki odbywają się w małych grupach, z
zachowaniem zasad sanitarnych, a odwiedzane miejsca (np. muzeum, świątynia, sklep) dostępne są wyłącznie dla grupy.
Więcej informacji »

ikona

TEST NA COVID-19

Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonany najwcześniej na 72 h przed rozpoczęciem rejsu. AIDA częściowo refunduje koszt testu w formie
kredytu 50 EUR/os. do wydania na pokładzie statku - na podstawie wyniku testu i paragonu przedstawionego w recepcji statku.
Więcej informacji »

ikona

ELASTYCZNE WARUNKI REZERWACJI REJSU

Zobacz szczegóły »

UWAGA: Kabiny 1, 3 i 4 osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie. Aby potwierdzić cenę należy skontaktować się z działem rezerwacji.

Oferta z dnia: 2021-05-08 23:25:32

