Rejs: Spotkanie z Grecją
Przejazd w cenie!!! Ceny promocyjne obowiązują przy
rezerwacji do dnia 21.12.2012
Rejs z polskim pilotem!

linia:
statek:
region:
trasa:
termin:
ilość dni:

PRZEJAZD W CENIE !!!
WYCIECZKA DO WENECJI W CENIE !!!
MSC Cruises
MSC Fantasia ****+
Morze Śródziemne
Włochy → Grecja → Włochy
27.04.2013 - 06.05.2013
10

Program rejsu:

dz.

program

wpł.

wypł.

1 Spotkanie z pilotem w Katowicach, przejazd autokarem do Wenecji

--:--

--:--

2 Przyjazd do Wenecji, zaokrętowanie

--:--

17:00

3 Bari / Włochy

12:00

18:00

4 Katakolon (Olimpia) / Grecja

11:30

17:30

5 Santorini / Grecja

8:00

17:00

6 Pireus (Ateny) / Grecja

7:30

18:30

13:30

19:30

7 Korfu / Grecja
8 Dzień na morzu
9 Wenecja / Włochy, wyokrętowanie, wyjazd do Polski
10 Przyjazd do Katowic w godzinach porannych

--:--

--:--

8:00

--:--

--:--

--:--

27 kwiecień 2013 (sobota) - 6 maj 2013 (poniedziałek)

kategoria*
kabina wewnętrzna

cena katalogowa

cena promocyjna

879 ÷ 1.019

539

kabina zewnętrzna z oknem

1.179 ÷ 1.279

629

kabina zewnętrzna z balkonem

1.379 ÷ 1.679

699

3 lub 4 osoba dorosła w kabinie

399

3 lub 4 dziecko w kabinie

275

opłaty portowe

125

przejazd autokarem (opcjonalnie)

Zobacz pozostałe terminy:

125
W CENIE

* Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej

06.04.2013 | 27.04.2013 | 01.06.2013 | 29.06.2013 | 17.08.2013 | 12.10.2013

Informacje dodatkowe:

cena za rejs obejmuje:
rejs statkiem MSC Fantasia ****+; zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów); serwis
bagażowy i kabinowy; wyżywienie – 3 główne posiłki, przekąski między posiłkami, bufet lub przekąski o
północy; korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; udział we wszystkich
imprezach organizowanych na statku, wycieczkę do Wenecji, opiekę polskiego pilota, przejazd
autokarem do Wenecji.
cena nie obejmuje:
opłat portowych i podatków, ubezpieczenia KL, NW i bagażu (125 EUR/os.); ewentualnych noclegów w
hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów
usługowych (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i
kolacji, drinków oraz napiwków obowiązkowych dla obsługi statku (ok. 7€/dzień/osobę dorosłą;
3,5€/dzień/dziecko).
uwagi:
kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona –
sprzedaż tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 18 osobach.
DOJAZD WŁASNY:
zniżka - 70 EUR/os.
ALL INCLUSIVE (opcja)
istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i
bezalkoholowe dostępne bez ograniczeń we wszystkich barach. Cena pakietu 23 EUR/dzień/ osoba
dorosła i 12 EUR/ dzień/ dziecko. Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie
pakietu przez wszystkich pasażerów podróżujących w jednej kabinie na czas całego rejsu.

