Rejs Morze Śródziemne z Barcelony

Informa cje
Termin:

18.12.2021 - 25.12.2021

Statek:

MSC Grandiosa

Armator:

MSC Cruises

Liczba dni:

8

Progra m
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 18.12

Barcelona / Hiszpania

-

18:00

2 - nd 19.12

Marsylia / Francja

08:00

16:00

3 - pn 20.12

Genua / Włochy

07:00

17:00

4 - wt 21.12

Civitavecchia (Rzym) / Włochy

07:00

17:00

5 - śr 22.12

Palermo (Sycylia) / Włochy

09:00

16:00

6 - cz 23.12

Valletta / Malta

09:00

17:00

7 - pt 24.12

Dzień na morzu

-

-

8 - so 25.12

Barcelona / Hiszpania

08:00

-

Cennik
Us ługa

Cena katalog.

Promocja

bella 12-17 m² - pokład 5-14 (wewnętrzna IB)

749 EUR

2X1

fantastica deluxe 17 m² - pokład 5-10 (wewnętrzna IR1)

799 EUR

2X1

fantastica deluxe 17 m² - pokład 11-14 (wewnętrzna IR2) 809 EUR

2X1

yacht club 17 m² - pokład 14-16 (wewnętrzna YIN)

brak miejsc

2X1

fantastica 10 m² - pokład 5-14 (wewnętrzna IS)

brak miejsc

2X1

bella 12-16 m² - pokład 5-11 (okno OB)

949 EUR

2X1

fantastica z ograniczonym widokiem 12 m² - pokład 8
(okno OO)

959 EUR

2X1

fantastica 16 m² - pokład 9-10 (okno OM2)

brak miejsc

2X1

fantastica deluxe 16 m² - pokład 5 (okno OR1)

brak miejsc

2X1

fantastica premium 25m² - pokład 9-11 (okno OL2)

brak miejsc

2X1

bella 12-17 m² - pokład 8-14 (balkon BB)

1149 EUR

2X1

fantastica deluxe 17 m² - pokład 8-10 (balkon BR1)

1199 EUR

2X1

fantastica deluxe 17 m² - pokład 11-12 (balkon BR2)

1219 EUR

2X1

fantastica deluxe 17 m² - pokład 13-14 (balkon BR3)

1229 EUR

2X1

aurea 17 m² - pokład 11-13 (balkon BA)

1279 EUR

2X1

fantastica z częściowym widokiem 17 m² - pokład 8-14
(balkon BP)

brak miejsc

2X1
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fantastica 12 m² - pokład 13-14 (balkon BS)

brak miejsc

2X1

aurea - suita premium 25 m² - pokład 9-14 (SL1)

1329 EUR

2X1

yacht club - suita 29 m² - pokład 14-18 (YC1)

2299 EUR

2X1

yacht club - suita duplex z jacuzzi 59 m² - pokład 9-12 (YJD) 4799 EUR

2X1

yacht club - suita royal 58 m² - pokład 15 (YC3)

brak miejsc

2X1

aurea - suita z tarasem i jacuzzi 27 m² - pokład 9-13 (SLJ) brak miejsc

2X1

aurea - grand suita z tarasem i jacuzzi 39 m² - pokład 12
(SXJ)

2X1

brak miejsc

Doda t kow e informa cje
PROMOCJA
Na wybranych rejsach MSC Cruises rozpoczynających się od 01.04.2022 do 30.09.2022 obowiązuje taryfa specjalna ALL IN AT SEA - widoczna w cenniku.
Promocja obejmuje:
✓ pakiet napojów
all inclusive EASY - nielimitowane napoje, w tym lane piwo, wybór wina (wino domu podawane w kieliszkach), wybrane mocne alkohole, koktajle, napoje i soki,
butelkowaną wodę mineralną, wybrane kawy, herbatę i gorącą czekoladę
✓ pakiet internetowy
dostęp wi-fi dla dwóch urządzeń - przeglądanie stron internetowych, korzystanie z mediów społecznościowych i komunikatorów
✓ 25 EUR/os. do wydania na pok ładzie
Promocja obowiązuje do 28 lutego 2022.

WARUNKI STANDARDOWE
Cena obejmuje:
rejs statkiem MSC Grandiosa,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
pełne wyż ywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację),
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.

Cena nie obejmuje:
dojazdu do portu,
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
ubezpieczenia podróż nego (koszty leczenia, następstwa wypadków, bagaż ), TFP i TFG - Więcej informacji »
ubezpieczenia MSC EXTRA COVID-19: od 25 EUR/os. za rejs,
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła: ok. 10 EUR / 14 USD za dzień, dzieci 2-11 lat: 50%.

ikona

KATEGORIE KABIN LINII MSC CRUISES
Bella

Fantastica

Aurea

Yacht Club

usytuowanie kabiny

przydzielana losowo

moż liwość wyboru

preferencyjne
wydzielona strefa tylko dla
np. wyż sze pokłady, środkowa gości Yacht Club
część statku
- restauracja, bar i basen.

widok

moż e być ograniczony

zgodnie z wyborem

standardowy

standardowy

wybór tury kolacji

✗ nie

✓ tak

✓ elastyczne godziny

✓ elastyczne godziny

śniadanie w kabinie

$ płatne

✓ w cenie

✓ w cenie

✓ w cenie

$ płatne

✓ w cenie

✓ w cenie

✓ pierwszeństwo przy
zaokrętowaniu

✓ osobne zaokrętowanie ✓
konsjerż ✓ kamerdyner

$ dodatkowo płatny

✓ nielimitowane napoje w
strefie Yacht Club ✓ minibar w
cenie

wstęp do strefy spa i wellness $ płatne
dodatkowe korzyści
pakiet napojów

ikona

$ dodatkowo płatny

$ dodatkowo płatny

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

Istnieje moż liwość wykupienia formuły all inclusive w jednym z pakietów dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających koneserów. Ceny pakietów
róż nią się w zależ ności od regionu rejsu:
strefa 1: Europa, Zatoka Perska oraz rejsy po Karaibach, na których trasie nie ma portów USA
strefa 2: Ameryka Północna oraz rejsy, na których trasie są porty USA
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Pakiet NON-ALCOHOLIC
strefa 1: 23 EUR/os./noc i 15 EUR/dziecko/noc (3-17 lat)
strefa 2: 23 EUR/os./noc i 15 EUR/dziecko/noc (3-20 lat)
pakiet obejmuje nielimitowane napoje bezalkoholowe w tym napoje gazowane, napoje energetyczne, butelkowaną wodę mineralną, wody smakowe, soki, wybrane
rodzaje kawy, gorącą czekoladę, herbatę, lody
- pakiet obowiązuje w wybranych barach, w restauracjach i restauracjach tematycznych oraz na wyspie Ocean Cay
Pakiet EASY
strefa 1 i 2: 32 EUR/os./noc
pakiet obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 6 EUR, w tym lane piwo, wybór wina (wino domu podawane w kieliszkach), wybrane mocne
alkohole, koktajle, napoje i soki, butelkowaną wodę mineralną, wybrane kawy, herbatę i gorącą czekoladę
- pakiet obowiązuje w wybranych barach i restauracjach oraz na wyspie Ocean Cay. Pakiet nie obowiązuje w restauracjach tematycznych.
Pakiet EASY PLUS
strefa 1 i 2: 44 EUR/os./noc
pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 8 EUR / 9 USD, w tym wszystkie lane i butelkowane piwa, koktajle, wino podawane
w kieliszkach (musujące, białe, czerwone i rosé), mocne alkohole premium
- pakiet obowiązuje w wybranych barach, w restauracjach i restauracjach tematycznych oraz na wyspie Ocean Cay
Pakiet PREMIUM EXTRA
strefa 1 i 2: 62 EUR/os./noc
pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 13 EUR / 15 USD, w tym szampan podawany w kieliszkach, 25% zniż ki na butelki
wina
- pakiet obowiązuje w wybranych barach, w restauracjach i restauracjach tematycznych oraz na wyspie Ocean Cay
Wybrany pakiet all inclusive obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróż ujących w jednej kabinie. Polecamy wykupienie pakietu podczas
rezerwacji lub do 14 dni przed rejsem, co pozwoli uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do powyż szych cen przy zakupie pakietu na statku.

ikona

INTERNET

Na pokładzie statku moż na korzystać z dostępu do internetu przez Wi-Fi wybierając jeden z pakietów. Ceny obowiązują przy zamówieniu pakietu przed rejsem.
Browse - od 8 EUR za dobę. Przeglądaj sieć , wysyłaj i odbieraj maile oraz zdjęcia, czatuj w aplikacjach społecznościowych. Bez limitu danych, w zależ ności
od ceny pakietu moż liwość uż ywania jednocześnie do 4 urządzeń. Brak moż liwości streamingu wideo.
Browse&Stream - od 12 EUR za dobę. Przeglądaj sieć , wysyłaj i odbieraj maile oraz zdjęcia, czatuj w aplikacjach społecznościowych wraz ze streamingiem
wideo. Bez limitu danych, w zależ ności od ceny pakietu moż liwość uż ywania jednocześnie do 4 urządzeń.

ikona WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W związku pandemią, w niektórych regionach i krajach zejście na ląd moż e odbywać się tylko w ramach wycieczki organizowanej przez armatora.
Wycieczki odbywają się w małych grupach, z zachowaniem zasad sanitarnych. Do wyboru są wycieczki klasyczne, tematyczne oraz pobyty na plaż y. Moż na
zdecydować się na wycieczki grupowe lub prywatne. Na wybranych rejsach dostępne są promocyjne pakiety wycieczek od 100 EUR za 3 wycieczki. Więcej
informacji »

ikona

ELASTYCZNE WARUNKI REZERWACJI REJSU

W razie potrzeby zmienisz swoją rezerwację.
Zobacz szczegóły »

ikona

ZASADY COVID

W związku ze zmieniając ą się sytuacją epidemiologiczną zasady mogą ulec zmianie w każdym czasie i należy je potwierdzić z działem rezerwacji przed
wyjazdem.
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