Śródziemnomorska Majówka
Termin: 28 kwiecień 2018 - 05 maj 2018 (ilość dni: 8)
Statek:

Costa Luminosa

Linia:

Cena od:

Costa Cruises

3 395.00zł/os.

Oferta specjalna: Specjalny rabat 400 PLN/os. obowiązuje tylko do 31.01.2018.
Opłaty portowe i obowiązkowe już w cenie.
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TRASA REJSU

dzień 1

Data

Port

Wpłynięcie

Wypłynięcie

sobota
28.04.2018

Wenecja

--:--

17:00

Legenda

Włochy

Spotkanie z pilotem w porcie i zaokrętowanie na statek Costa Luminosa. Uwaga! Klienci korzystający ze specjalnego pakietu
bilet lotniczy plus hotel wylatują z Warszawy z pilotem 27.04 (dzień wcześniej). Po przylocie do Wenecji transfer do hotelu, po
południu spacer z pilotem po mieście.
dzień 2

niedziela
29.04.2018

Bari

14:00

20:00

Włochy

Indywidualne zwiedzanie miasta bądź udział w wyciecze fakultatywnej.
dzień 3

poniedziałek
30.04.2018

Dzień na morzu

--:--

--:--

dzień 4

wtorek
01.05.2018

Pireus, Ateny

08:00

17:00

Grecja

Indywidualne zwiedzanie lub udział w wycieczce fakultatywnej do Aten pozwalającej poznać najważniejsze atrakcje miasta.
dzień 5

środa
02.05.2018

Katakolon, Olimpia

08:00

14:00

Grecja

Indywidualne zwiedzanie lub udział w wycieczce fakultatywnej do jednego z najsłynniejszych miejsc Starożytnej Grecji –
sanktuarium w Olimpii, miejsca antycznych igrzysk olimpijskich.
dzień 6

czwartek
03.05.2018

Kotor

14:00

21:00

Czarnogóra

Indywidualne zwiedzanie Kotoru lub udział w wycieczce fakultatywnej.
dzień 7

piątek
04.05.2018

Split

09:00

17:00

Chorwacja

Indywidualne zwiedzanie Splitu lub udział w wycieczce fakultatywnej.
dzień 8

sobota
05.05.2018

Wenecja

09:00

--:--

Włochy

Po śniadaniu wyokrętowanie ze statku i zakończenie imprezy. Uwaga! Klienci korzystający z grupowego przelotu mają transfer z
pilotem na lotnisko w Wenecji.

CENNIK
Cena katalogowa

Cena promocyjna

Kabina wewnętrzna

3 795.00zł

3 395.00zł

Kabina zewnętrzna z oknem

4 795.00zł

4 395.00zł

Kabina zewnętrzna z balkonem

5 795.00zł

5 395.00zł

3 i 4 osoba dorosła w kabinie

3 095.00zł

2 695.00zł

dziecko od 2 do 17 lat jako 3 i 4 osoba w
kabinie

700.00zł

Opłaty portowe

w cenie
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Bilet lotniczy plus hotel

ok.1795zł

Uwaga! Ceny za osobę w kabinie dwuosobowej.

Cena zawiera:
8 dniowy rejs statkiem Costa Luminosa - zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów); wyżywienie w trakcie rejsu: 3 główne
posiłki i podwieczorek; napoje serwowane do śniadania i w bufetach samoobsługowych; serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku
oraz serwis kabinowy; korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen - ręczniki
basenowe w cenie, jacuzzi, sala fitness, itp.); udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze,
koncerty, programy animacyjne itp.); transfery lotnisko - port - lotnisko (w sytuacji własnego dojazdu koszt parkingu portowego na czas
trwania rejsu); podatki, opłaty portowe 150 EUR/os. i ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu; opiekę polskiego pilota w trakcie całej imprezy.

Cena nie zawiera:
kosztów dojazdu do portu w Wenecji (istnieje możliwość przelotu samolotem lub dojazdu własnego); wycieczek fakultatywnych w trakcie
rejsu; korzystania z barów, mini baru w kabinie i napojów zamawianych w restauracji; korzystania z punktów usługowych (fryzjer, pralnia,
fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet); ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych; napiwków dla obsługi
na statku (ok. 12 EUR/os./dzień), dzieci do 17 lat nie płacą; wydatków osobistych w trakcie całej imprezy.

Uwagi:
podana cena za dziecko obejmuje tylko koszty opłat porowych i ubezpieczenia - rejs i opieka pilota jest gratis; w przypadku rezerwacji
przelotu samolotem należy doliczyć koszt transferu lotnisko - port - lotnisko ok. 50 EUR; dopłata do podstawowego pakietu napojów All
Inclusive: 182 EUR/os. dorosła/ rejs, 119 EUR dziecko, możliwe również inne pakiety (pakiet musi być wykupiony przez każdą osobę
zakwaterowaną w kabinie - można zakupić w biurze przed rejsem); kabiny 1, 3 i 4 osobowe są na zapytanie i sprzedawane tylko po
potwierdzeniu; podczas rejsu organizowane są dwa wieczory galowe, podczas których zalecane są stroje wieczorowe; grupa z polskim
pilotem realizowana przy min. 20 osobach.
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