Rejs Ameryka Północna z Seattle

Inf ormacj e
Termin:

29.04.2023 - 06.05.2023

Statek:

Norwegian Bliss

Armator:

NCL - Norwegian Cruise Line

Liczba dni:

8

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - so 29.04

Seattle / USA

-

17:00

2 - nd 30.04

Dzień na morzu

-

-

3 - pn 01.05

Juneau (Alaska) / USA

13:30

23:00

4 - wt 02.05

Skagway / USA

07:00

20:15

5 - śr 03.05

Glacier Bay (rejs widokowy) / USA

-

-

6 - cz 04.05

Ketchikan (Alaska) / USA

07:00

13:15

7 - pt 05.05

Victoria / Kanada

19:30

23:59

8 - so 06.05

Seattle / USA

06:00

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

kabina wewnętrzna (IF)

861 EUR

kabina wewnętrzna (IB)

900 EUR

kabina wewnętrzna (IA)

913 EUR

kabina wewnętrzna (I4)

920 EUR

kabina wewnętrzna jednoosobowa (T1)

1199 EUR

kabina z oknem (OB)

1232 EUR

kabina z oknem (OA)

1277 EUR

kabina z oknem (O4)

1342 EUR

kabina z oknem (O5)

1362 EUR

kabina z balkonem (BF)

1420 EUR

kabina z balkonem (BB)

1440 EUR

kabina z balkonem (BA)

1446 EUR

kabina z balkonem (B4)

1466 EUR

kabina z balkonem (B6)

1537 EUR

kabina z balkonem (B9)

1602 EUR

kabina z balkonem (B1)

1706 EUR

mini suita (MC)

1557 EUR
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mini suita (MB)

1576 EUR

mini suita (MA)

1602 EUR

mini suita (M4)

1609 EUR

mini suita (M6)

1687 EUR

mini suita (M9)

1752 EUR

suita haven - family villa z dwiema sypialniami z
balkonem (H9)

3481 EUR

suita haven - penthouse na dziobie z balkonem (HG)

3721 EUR

suita haven - courtyard penthouse z balkonem (HF)

3786 EUR

suita haven - courtyard penthouse z dużym balkonem
(HE)

3903 EUR

suita haven - penthouse na rufie z balkonem (HC)

4410 EUR

suita haven - penthouse na rufie z dużym balkonem (HB) 4534 EUR
suita haven - family villa z dwiema sypialniami z
balkonem (H6)

5431 EUR

suita haven - family villa z dwiema sypialniami z dużym
balkonem (H5)

5580 EUR

suita haven - deluxe owner's z dużym balkonem (H2)

9006 EUR

Dodatkow e i nf ormacj e
Wymagane jest pełne szczepienie.
Zgodnie z obowiązującymi protokołami bezpieczeństwa, aby wziąć udział w rejsie wycieczkowym wymagane jest pełne, aktualne szczepienie (dotyczy
wszystkich uczestników powyżej 5 lub 12 lat - zależnie od regionu).

Cena obejmuje:
rejs statkiem Norwegian Bliss,
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.

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 i bagaż), TFP i TFG - Więcej informacji »
lokalnych podatków doliczanych do rachunku za zakupy na pokładzie w czasie pobytu na wodach terytorialnych wybranych krajów,
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - (za każdą osobę od 3 lat) - kabiny standardowe: 16 USD/dzień,
club balcony suite 18 USD/dzień, the haven & suite 20 USD/dzień.

DODATKOWA OPCJA FREE AT SEA - poczuj nieograniczoną wolność.
Cena za osobę zależy od długości rejsu.
4-6 dni
99 EUR

7-9 dni
149 EUR

10-12 dni
199 EUR

13-15 dni
249 EUR

16-18 dni

19 dni i więcej

299 EUR

349 EUR

Płacąc powyższą cenę można wybrać dwa spośród pakietów: otrzymasz WSZYSTKIE PAKIETY (promocja ograniczona czasowo)
pakiet napojów all inclusive premium - nielimitowane napoje alkoholowe takie jak whisky, likiery, wódka, koniak, piwo, wino, drinki, koktajle, serwowane w
szklankach lub kieliszkach i bezalkoholowe (napoje gazowane, soki owocowe, woda, kawa, herbata) - zobacz menu »
pakiet restauracji tematycznych - od 1 do 5 wejść do restauracji tematycznych w zależności od kategorii kabiny i długości rejsu
pakiet Internetu - od 75 do 300 minut (na kabinę) dostępu do WiFi w zależności od kategorii kabiny i długości rejsu
pakiet wycieczek fakultatywnych - 50 USD na kabinę do wykorzystania w każdym porcie na wycieczki fakultatywne

Menu barowe NCL

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