Rejs Majestatyczne Fiordy Norweskie z polskim pilotem
Z polskim pilotem

Autokarem

Informa cje
Termin:

03.06.2022 - 10.06.2022

Statek:

Costa Diadema

Armator:

Costa Cruises

Liczba dni:

8

Progra m
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - pt 03.06

Kilonia / Niemcy
Wyjazd z Poznania po północy / wcześnie nad ranem, przejazd do
portu, zaokrętowanie na statek, wypłynięcie.

-

20:00

2 - so 04.06

Kopenhaga / Dania

10:00

18:00

3 - nd 05.06

Dzień na morzu

-

-

4 - pn 06.06

Hellesylt / Norwegia

09:00

11:00

4 - pn 06.06

Geiranger / Norwegia

13:00

18:00

5 - wt 07.06

Haugesund / Norwegia

12:00

20:00

6 - śr 08.06

Stavanger / Norwegia

08:00

18:00

7 - cz 09.06

Dzień na morzu

-

-

8 - pt 10.06

Kilonia / Niemcy
Wyokrętowanie, przejazd autokarem do Polski, przyjazd do
Poznania wieczorem.

08:00

-

Cennik
Us ługa

Cena katalog.

Kabina wewnętrzna

brak miejsc

kabina wewnętrzna PROMO

brak miejsc

Kabina z oknem

brak miejsc

kabina z oknem PROMO

brak miejsc

Kabina z balkonem

brak miejsc

Doda t kow e informa cje
Rejs statkiem wycieczkowym po Fiordach Norweskich to niezwyk ła przygoda pozwalająca z bliska przyjrzeć się powalającej przyrodzie.

Oferta z dnia: 2023-01-09 19:20:52

Atuty oferty:
✓ polski pilot towarzyszy grupie na całej trasie i podczas wycieczek fakultatywnych
✓ nowoczesny statek Costa Diadema
✓ pyszna kuchnia i atrakcje na statku dla osób w każ dym wieku

Cena obejmuje:
rejs statkiem Costa Diadema ****+,
zakwaterowanie w kabinie 2-os. wybranej kategorii,
pełne wyż ywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przekąski)
napoje (kawa, herbata, woda - dostępne w restauracji bufetowej),
korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
serwis kabinowy i bagaż owy podczas wejścia i zejścia ze statku,
opłaty portowe, ubezpieczenie KL, NW i bagaż u oraz TFG (165 EUR),
przejazd komfortowym autokarem na trasie Poznań - Kilonia - Poznań,
opiekę polskiego pilota.

Cena nie obejmuje:
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. 77 EUR/rejs, dzieci 4-14 lat ok. 39 EUR/rejs.
obowiązkowego ubezpieczenia Costa RELAX (od rezygnacji i przerwania podróż y z powodu Covid19) - 33 EUR/os.

ikona

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

Istnieje moż liwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Pakiet napojów My Soft Drinks (kawa, herbata, napoje i koktajle bezalkoholowe, napoje energetyczne, soki, woda) - 22 EUR /noc osoba dorosła, 15 EUR /noc
dziecko (4-18 lat)
Pakiet All Inclusive My Drinks (piwo, wino, napoje, mocne alkohole, likiery, itd - w restauracjach, barach i dyskotece, koktajle np. Aperol Spritz, Mojito czy
Piña Colada - w restauracjach, barach i dyskotece oraz butelka wody 0,5 l dziennie) - 31,50 EUR /noc za osobę
Pakiet All Inclusive My Drinks Plus (wszystkie napoje w restauracjach, barach i dyskotece, serwowane na szklanki - obejmuje marki premium) - 43
EUR /noc za osobę
Wykupienie pakietu napojów lub formuły all inclusive jest moż liwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróż ujących w jednej kabinie lub w ramach
jednej rezerwacji. Ceny obowiązują przy wykupieniu opcji w momencie rezerwacji lub nie póź niej niż 30 dni przed rejsem.

ikona

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Mocną stroną rejsów z polskim pilotem są wycieczki fakultatywne w języku polskim. Dzięki nim moż na zobaczyć najpiękniejsze miejsca na trasie rejsu.
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną lokalne władze mogą ograniczyć moż liwość schodzenia na ląd w wybranych lub wszystkich portach np. jedynie dla wycieczek fakultatywnych zorganizowanych przez armatora.

Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie. Aby potwierdzić dostępność należ y skontaktować się z działem rezerwacji.
Grupa realizowana przy min. 20 osobach uczestniczących.
UWAGA:
Wyjazd tylko dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID min. 14 dni przed rejsem - dotyczy wszystkich, również dzieci od 12 lat. Dzieci w wieku do 12 lat mogą
wziąć udział w wyjeź dzie na podstawie testu PCR (zrobionego nie wcześniej niż 72 h przed godziną zaokrętowania).
Aby zapewnić najwyż sze standardy bezpieczeństwa podróż y oraz obsługi, wszyscy goście udający się na rejs z polskim pilotem zobowiązani są do
przedstawienia negatywnego wyniku:
- testu antygenowego (zrobionego nie wcześniej niż 48 h przed godziną zaokrętowania)
- lub testu PCR (zrobionego nie wcześniej niż 72 h przed godziną zaokrętowania).
Wynik wraz z potwierdzeniem płatności za test należ y przedstawić pilotowi przed wejściem do autokaru lub rozpoczęciem odprawy na lot.
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