Rejs inauguracyjny statku Costa Venezia z polskim pilotem - Costa Venezia
Rejs z polskim pilotem

Rejs promocyjny

Informacje
Cena:

od 299 EUR/os.

Termin:

02.03.2019 - 09.03.2019

Ilość dni:

8

Region:

Morze Śródziemne

Trasa:
Statek:

Triest > Bari > Korfu > Dubrovnik >
Zadar
Costa Venezia

Armator:

Costa Cruises

Program
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8

Opis
Spotkanie z pilotem w Poznaniu, przejazd autokarem do Triestu
Przyjazd do Triestu, zaokrętowanie, wypłynięcie
Bari / Włochy
Korfu / Grecja
Dubrovnik / Chorwacja
Zadar / Chorwacja
Triest, wyokrętowanie, wyjazd do Polski.
Przyjazd do Poznania w godzinach porannych

Wpłynięcie
1000
0800
0800
1000
0800
-

Wypłynięcie
1300
1800
1800
1700
1800
-

Cennik
Usługa
kabina wewnętrzna
kabina z oknem
kabina z balkonem
przejazd autokarem (opcjonalnie)
opłaty portowe
* ceny za 1 os. w kabinie dwuosobowej

Cena katalog.
699 EUR
sprzedane
sprzedane

Promocja
299 EUR
sprzedane
sprzedane
80 EUR
130 EUR

Dodatkowe informacje
Cena obejmuje:
- rejs statkiem Costa Venezia****+,
- zakwaterowanie w kabinie 2 os. w wybranej kategorii,
- pełne wyżywienie (śniadanie, lunch, podwieczorek, obiadokolację),
- 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,
- udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty)
- opiekę polskiego pilota
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Cena nie obejmuje:
- przejazdu autokarem na trasie Poznań - Triest - Poznań
- opłat portowych, ubezpieczenia KL, NW i bagażu i TFG (130 EUR)
- 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. 50 EUR/rejs, dzieci 3-13 lat ok. 25 EUR/rejs

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Napoje objęte pakietami: piwo, wino, napoje gazowane, likiery,
wódka, koniak, whisky itp.

- Pakiet napojów Pranzo & Cena (tylko w restauracjach do obiadu i kolacji): 85 EUR/rejs osoba dorosła,
- Pakiet All Inclusive Brindiamo (w restauracjach, barach i dyskotece - bez koktajli): 127,5 EUR/rejs osoba dorosła,
- Pakiet All Inclusive Piu gusto (w restauracjach, barach i dyskotece - z koktajlami): 142,5 EUR/rejs osoba dorosła,

Grupa realizowana przy min. 25 osobach uczestniczących
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