Rejs Dookoła Włoch z polskim pilotem
Z polskim pilotem

Inf ormacj e
Termin:

05.11.2022 - 14.11.2022

Statek:

Costa Luminosa

Armator:

Costa Cruises

Liczba dni:

10

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 05.11

Spotkanie z pilotem w Poznaniu, przejazd do Włoch.

-

-

2 - nd 06.11

Wenecja / Włochy
Przyjazd do portu, zaokrętowanie, wypłynięcie.

-

17:00

3 - pn 07.11

Bari / Włochy

14:00

20:00

4 - wt 08.11

Korfu / Grecja

09:00

18:00

5 - śr 09.11

Dzień na morzu

-

-

6 - cz 10.11

Valletta / Malta

09:00

18:00

7 - pt 11.11

Katania (Sycylia) / Włochy

07:00

17:00

8 - so 12.11

Neapol / Włochy

07:00

13:00

9 - nd 13.11

Genua / Włochy
Wyokrętowanie, wyjazd do Polski.

09:00

-

-

-

10 - pn Przyjazd do Poznania w godzinach porannych.
14.11

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

Promocja

kabina wewnętrzna

570 EUR

FIRST MINUTE

kabina wewnętrzna

670 EUR

kabina z oknem

680 EUR

kabina z oknem

780 EUR

kabina z balkonem

790 EUR

kabina z balkonem

890 EUR

dziecko do 17 lat jako 3/4 os.

359 EUR

FIRST MINUTE
FIRST MINUTE

Dodatkow e i nf ormacj e

Oferta z dnia: 2021-12-02 15:48:55

Cena obejmuje:
rejs statkiem,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
pełne wyżywienie (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 bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
opłaty portowe, ubezpieczenie podróżne (koszty leczenia, następstwa wypadków, bagaż) oraz TFG i TFP,
przejazd komfortowym autokarem na trasie Poznań - Wenecja i Genua - Poznań,
opiekę polskiego pilota.

Cena nie obejmuje:
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła: ok. 11 EUR za dzień, dzieci 4-14 lat: 50%

ikona

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Pakiet napojów Pranzo e Cena (piwo, wino i napoje - tylko w restauracjach do obiadu i kolacji): 20 EUR/dzień osoba dorosła, 10 EUR/dzień dziecko (4-18
lat)
Pakiet All Inclusive Brindiamo (piwo, wino, napoje, mocne alkohole, likiery, itd - w restauracjach, barach i dyskotece): 30 EUR/dzień osoba dorosła,
Pakiet All Inclusive Più gusto (napoje z pakietu Brindiamo + koktajle np. Aperol Spritz, Mojito czy Piña Colada - w restauracjach, barach i dyskotece): 35
EUR/dzień osoba dorosła,
Pakiet All Inclusive Premium Intenditore (wszystkie napoje w restauracjach, barach i dyskotece, serwowane na szklanki do wartości 9 EUR oraz napoje z
minibaru w kabinie): 48 EUR/dzień osoba dorosła,
Pakiet bezalkoholowy dla dzieci Giovani: 20 EUR/dzień dziecko (4-18 lat).
Wykupienie pakietu napojów lub formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach
jednej rezerwacji.

ikona

INTERNET

Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Costa Social 24h - 4 EUR/dzień. Dostęp tylko do aplikacji social media (Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Snapchat itp.)
Costa per minute - 0,19 EUR/minutę (nielimitowany internet, naliczanie minutowe)
Costa 250 MB - 25 EUR/rejs (limit danych do 250 MB)
Costa 500 MB - 39 EUR/rejs (limit danych do 500 MB)
Costa 3 GB - 99 EUR/rejs (limit danych do 3 GB)

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

ikona

ELASTYCZNE WARUNKI REZERWACJI REJSU

Wpłata przy rezerwacji wynosi jedynie 50 EUR/os. Dopłata do 30% wartości umowy - do 30.12.2021; dopłata do całości na 45 dni przed rejsem.
Istnieje możliwość jednokrotnej bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny rejs do 90 dni przed wypłynięciem.
Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie. Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.
Grupa realizowana przy min. 30 osobach uczestniczących.

ikona

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 wyjeździe na podstawie testu PCR (zrobionego nie wcześniej niż 72 h przed godziną zaokrętowania).
Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa podróży 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 należy przedstawić pilotowi przed wejściem do autokaru lub rozpoczęciem odprawy na lot.

Oferta z dnia: 2021-12-02 15:48:55

