Rejs Morze Bałtyckie z Warnemunde

Inf ormacj e
Termin:

26.05.2022 - 05.06.2022

Statek:

AIDAmar

Armator:

AIDA Cruises

Liczba dni:

11

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - cz 26.05

Warnemunde (Rostock) / Niemcy

-

18:00

2 - pt 27.05

Dzień na morzu

-

-

3 - so 28.05

Tallin / Estonia

09:00

17:00

4 - nd 29.05

Petersburg / Rosja

07:00

-

5 - pn 30.05

Petersburg / Rosja

-

20:00

6 - wt 31.05

Helsinki / Finlandia

09:00

17:00

7 - śr 01.06

Sztokholm / Szwecja

11:00

-

8 - cz 02.06

Sztokholm / Szwecja

-

05:00

9 - pt 03.06

Gdynia / Polska

08:00

17:00

10 - so Kopenhaga / Dania
04.06

13:00

20:00

11 - nd Warnemunde (Rostock) / Niemcy
05.06

08:00

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

Promocja

kabina wewnętrzna vario (IV)

1349 EUR

VARIO

kabina wewnętrzna (IB)

1515 EUR

PREMIUM

kabina wewnętrzna vario (IV)

1599 EUR

VARIO All Inclusive

kabina wewnętrzna (IA)

1600 EUR

PREMIUM

kabina wewnętrzna (IB)

1764 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina wewnętrzna (IA)

1849 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina z oknem vario (MV)

1749 EUR

VARIO

kabina z oknem (ograniczony widok) (CA)

1965 EUR

PREMIUM

kabina z oknem (MB)

1990 EUR

PREMIUM

kabina z oknem vario (MV)

1999 EUR

VARIO All Inclusive

kabina z oknem (MA)

2090 EUR

PREMIUM

kabina z oknem (ograniczony widok) (CA)

2214 EUR

PREMIUM All Inclusive
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kabina z oknem (MB)

2239 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina z oknem (MA)

2339 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina z balkonem vario (BV)

2049 EUR

VARIO

kabina z balkonem vario (BV)

2299 EUR

VARIO All Inclusive

kabina z balkonem (BB)

2340 EUR

PREMIUM

kabina z balkonem (BA)

2395 EUR

PREMIUM

kabina z balkonem (BB)

2589 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina z balkonem (BP)

2590 EUR

PREMIUM

kabina z balkonem (BA)

2644 EUR

PREMIUM All Inclusive

kabina z balkonem (BP)

2839 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SP)

3210 EUR

PREMIUM

suita (SD)

3380 EUR

PREMIUM

suita (SP)

3459 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SD)

3629 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SC)

3795 EUR

PREMIUM

suita (SC)

4044 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SB)

4150 EUR

PREMIUM

suita (SB)

4399 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SA)

4625 EUR

PREMIUM

suita (SX)

4625 EUR

PREMIUM

suita (SA)

4874 EUR

PREMIUM All Inclusive

suita (SX)

4874 EUR

PREMIUM All Inclusive

Dodatkow e i nf ormacj e
Rejsy AIDA są chętnie wybierane ze względu na atrakcyjne ceny rejsów z wliczonym pełnym wyżywieniem, nielimitowanym winem i piwem do posiłków, a nawet
napiwkami.
Dlaczego warto:
✓ Dużo rejsów rozpoczynających się w Niemczech - wygodny dojazd z Polski.
✓ Na dalsze rejsy możliwość rezerwacji pakietu z przelotem z Berlina i innych lotnisk niemieckich.
✓ Na większości rejsów dzieci do 15 lat płyną zupełnie za darmo w kabinie z dwiema osobami dorosłymi.
✓ Rewelacyjne zniżki dla młodych 16-24 lata podróżujących również jako pierwsza i druga osoba w kabinie.

Cena obejmuje:
rejs statkiem AIDAmar,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
pełne wyżywienie (śniadanie, lunch, kolacja oraz przekąski pomiędzy posiłkami),
nielimitowane napoje do śniadania (kawa, herbata), obiadu i kolacji (napoje, kawa, herbata, woda, piwo i wino),
korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo–rekreacyjnych,
udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
opłaty portowe,
napiwki dla załogi.

Cena nie obejmuje:
dojazdu do portu,
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków, bagaż), TFP i TFG - Więcej informacji »

Ważne informacje:
linia niemieckojęzyczna

ikona

KATEGORIE CENOWE KABIN / PROMOCJE
Vario

Premium

All Inclusive

pakiet napojów

✓ tylko do posiłków

✓ tylko do posiłków

✓ All inclusive AIDA "Comfort Deluxe"

pakiet internetu

✗ brak

✗ brak

✓ social media

wybór numeru kabiny

✗ nie

✓ tak*

✓ tak*

rezerwacja wstępna

✗ nie

✓ tak - do 3 dni

✓ tak - do 3 dni

*Pomimo braku wolnych kabin danej kategorii, może istnieć możliwość rezerwacji w takiej kategorii cenowej, jednak bez możliwości wyboru numer kabiny.
Oznacza to gwarancję podróży w kabinie wybranej lub wyższej kategorii.
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ikona

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

AIDA "Kids" - 6,50 EUR/ dzień
Idealna oferta dla spragnionych odkrywców. Ten pakiet zawiera wszystkie napoje bezalkoholowe w automatach, koktajle mleczne, bezalkoholowe poncze oraz
wszystkie napoje i koktajle dla dzieci i młodzieży z menu barowego. Jest to idealna oferta dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 12 lat, które chcą cieszyć się
ulubionymi napojami po ekscytującym dniu na pokładzie i na lądzie.
AIDA "Teens" - 10,90 EUR/ dzień
Idealna oferta dla dzieci i młodzieży: ten pakiet zawiera wszystkie napoje bezalkoholowe w otwartym barze, koktajle mleczne, bezalkoholowe poncze oraz
wszystkie napoje i koktajle dla dzieci i młodzieży z naszego menu barowego. Pakiet z napojami AIDA "Teens" jest dostępny dla dzieci od 13 lat do 17 roku życia.
AIDA "Light" - 11,90 EUR/ dzień
Idealna oferta dla tych, którzy chcą cieszyć się wakacjami z napojami bezalkoholowymi. Pakiet ten obejmuje wszystkie napoje bezalkoholowe w automatach,
koktajle mleczne, koktajle bezalkoholowe i koktajle lodowe, bezalkoholowe poncze oraz kawę i herbatę bez alkoholu (z wyjątkiem produktów Starbucks).
AIDA "Comfort" - od 22,90 EUR/ dzień
Pakiet ten obejmuje zawartość pakietu AIDA "Light" oraz dodatkowo napojów alkoholowych. Należą do nich wszystkie napoje bezalkoholowe w otwartym barze,
koktajle mleczne, koktajle bezalkoholowe i lody, bezalkoholowy poncz, kawa i herbata bez alkoholu (z wyjątkiem produktów Starbucks), wina w otwartym barze,
piwo Radeberger z beczki i piwo pszeniczne Schöfferhofer.
AIDA "Comfort Deluxe" - od 29,90 EUR/ dzień
Pakiet ten obejmuje zawartość pakietu AIDA "Comfort" oraz szeroki wybór napojów alkoholowych i koktajli mieszanych - wśród nich Aperol Spritz, Gin Tonic czy
Piña Colada, a także wina musujące, piwo z beczki i wybrane piwa butelkowane oraz herbata i kawa (także z alkoholem).
Wybrany pakiet napojów obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji. Polecamy
wykupienie pakietu przed rejsem w serwisie MyAIDA, co pozwoli uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do powyższych cen przy zakupie pakietu na statku.

ikona

INTERNET

Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Pakiet Social Media (cena za dzień)
4,90 EUR na 24h
2,79 EUR od 2. dnia
2,49 EUR od 11. dnia
0,99 EUR od 36. dnia
Pakiety Europa (cena za 1 MB)
Pakiet XS Europa (50 MB) 0,20 EUR
Pakiet S Europa (150 MB) 0,10 EUR
Pakiet M Europa (250 MB) 0,10 EUR
Pakiet L Europa (500 MB) 0,08 EUR
Pakiet XL Europa (3.000 MB) 0,03 EUR
Pakiet XXL Europa (6.000 MB) 0,02 EUR
Pakiety Świat (cena za 1 MB)
Pakiet XS Welt (40 MB) 0,25 EUR
Pakiet S Welt (100 MB) 0,15 EUR
Pakiet M Welt (200 MB) 0,12 EUR
Pakiet L Welt (400 MB) 0,10 EUR
Pakiet XL Welt (2.000 MB) 0,05 EUR
Pakiet XXL Welt (4.000 MB) 0,03 EUR

ikona

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

W związku pandemią, w niektórych regionach i krajach zejście na ląd może odbywać się tylko w ramach wycieczki organizowanej przez armatora.
Więcej informacji »

ikona

ZASADY COVID

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

ikona

ELASTYCZNE WARUNKI REZERWACJI REJSU

W razie potrzeby zmienisz swoją rezerwację.
Zobacz szczegóły »

UWAGA: Kabiny 1, 3 i 4 osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie. Aby potwierdzić cenę należy skontaktować się z działem rezerwacji.
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