Rejs Grecja z Chorwacją i Albanią - MSC Poesia

Informacje
Cena:

od 599 EUR/os

Termin:

15.09.2018 - 22.09.2018

Ilość dni:

8

Region:

Morze Śródziemne

Trasa:
Statek:

Włochy > Grecja > Albania >
Chorwacja
MSC Poesia

Armator:

MSC Cruises

Mapka rejsu

Program
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8

Opis
Wenecja / Włochy
Bari / Włochy
Katakolon / Grecja
Mykonos / Grecja
Piraeus / Grecja
Sarande / Albania
Dubrownik / Chorwacja
Wenecja / Włochy

Wpłynięcie
-1000
1100
0800
0730
1200
0900
0900

Wypłynięcie
1630
1700
1700
1900
1630
2000
1500
--

Cennik
Usługa
kabina
kabina z oknem
kabina z balkonem
apartament (suite)

Cena katalog.
999 EUR
1299 EUR
1329 EUR
1899 EUR

Promocja
599 - 879 EUR
769 - 1099 EUR
989 - 1499 EUR
1779 EUR

3 lub 4 osoba dorosła w kabinie
3 lub 4 osoba do 12 lat w kabinie
3 lub 4 osoba do 18 lat w kabinie

349 EUR
tylko opłaty portowe
149 EUR

opłaty portowe
* ceny za 1 os. w kabinie dwuosobowej

130 EUR

Dodatkowe informacje
Cena obejmuje:
- rejs statkiem MSC Poesia****+,
- zakwaterowanie w kabinie 2 os. w wybranej kategorii,
- pełne wyżywienie (śniadanie, lunch, podwieczorek, obiadokolację oraz przekąski dostępne w bufecie w ciągu dnia),
- napoje (kawa, herbata, woda - dostępne w restauracji bufetowej),
- korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
- serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
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- udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty).

Cena nie obejmuje:
- opłat portowych,
- ubezpieczenia KL, NW i bagażu,
- kosztu dojazdu do portu,
- wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
- korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
- Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (2,50 EUR/rejs/os.),
- obowiązkowych napiwków dla załogi - osoba dorosła: 10 EUR/dzień, dzieci 3-13 lat: 5 EUR/dzień.

All Inclusive (opcjonalnie):
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 pakietów:
- osoba dorosła: 26 EUR/dzień,
- dziecko: 12 EUR/dzień.
Formuła all inclusive obowiązkowa jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie.

Internet (opcjonalnie):
Pakiety internetu linii MSC Cruises. Koszt pakietów:
- "MSC Social Internet" - od 2,49 EUR/dzień. Dostęp tylko do aplikacji social media (Facebook, Messenger, Twiter, WhatsApp, Snapchat itp.)
- "MSC Surfer Internet" - od 4,39 EUR/dzień. Dostęp do internetu bez możliwości pobierania plików audio/video (limit danych do ok. 1 GB).
- "MSC Streamer Internet" - od 8,79 EUR/dzień. Pełen dostęp do internetu (limit danych do ok. 1,8 GB).

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 cenę
należy skontaktować się z działem rezerwacji.
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