INFORMATOR
REJSOWY
Zapraszamy do zapoznania się

z podstawowymi informacjami

o rejsach statkami linii MSC Cruises.

#REJSOWANIE

DZIENNIK
POKŁADOWY
Rejsy wycieczkowe to wspaniała forma podróży, która pozwala
połączyć wypoczynek na pokładzie luksusowego statku ze
zwiedzaniem miast. Statki wycieczkowe to pływające kurorty,
w których nie brakuje atrakcji, takich jak: kluby z muzyką na żywo,
pokłady słoneczne z basenami, zjeżdżalnie, jacuzzi, symulator do
surfingu, siłownia, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, centrum spa,
teatr czy kluby dla dzieci i nastolatków.

NIE MA
NUDY

Rano
9:00 stretching - rozciąganie z trenerem
9:00 jogging - zajęcia z trenerem
9:30 zajęcia relaksacyjne
10:00 gra plenerowa
10:00 tematyczny quiz z nagrodami
11:00 seminarium w spa nt. zdrowia
11:15 turniej tenisa stołowego
Popołudnie
15:00 zajęcia z rękodzieła
15:30 zaplanuj swoją prawidłową dietę
16:00 warsztaty origami
16:30 lekcje tańca - samba
16:30 quiz video - piwa świata
17:00 zajęcia z rękodzieła - malowanie T-shirtów
17:00 animacje taneczne - taniec synchroniczny
17:00 turniej gry w piłkarzyki
17:30 gimnastyka z trenerem
Wieczór
17:30 muzyka w barze jazzowym
19:15 rewia w teatrze - pierwsza tura
21:00 rewia w teatrze - druga tura
21:30 koncert fortepianowy
21:30 animacje taneczne przy basenie
22:00 muzyka na żywo - hity lat ’80
22:00 koncert country

22:30 program the Voice of the Sea
22:45 wybory pary rock & roll
22:00 koncert country
00:00 Ibiza House Party z DJ’em
w dyskotece

Posiłki
Śniadanie
6:00 - 9:30 bufet śniadaniowy
6:45 - 8:45 śniadanie à la carte
7:00 - 10:00 śniadanie w kabinie
9:30 - 11:00 późne śniadanie przy basenie
Lunch
12:00 - 14:30 lunch w bufecie
12:30 - 13:30 śniadanie à la carte
12:00 - 14:30 hamburgery i hot-dogi
14:30 - 16:00 włoski lunch w bufecie
Podwieczorek
16:00 - 17:00 podwieczorek
Obiad
18:30 pierwsza tura obiadu à la carte
21:00 druga tura obiadu à la carte
18:30 - 20:00 obiad w bufecie
18:30 - 00:30 restauracje tematyczne
dodatkowo płatne

Przykładowy program dnia – różni się w zależności od rejsu.

KUCHNIA
NA STATKACH
W cenę każdego rejsu MSC wliczone jest pełne wyżywienie.
Posiłki można zjeść w restauracji bufetowej i w restauracji à la carte.
Restauracje te specjalizują się w daniach kuchni włoskiej,
śródziemnomorskiej oraz międzynarodowej.
Zależnie od wybranego statku dostępne są restauracje tematyczne
(dodatkowo płatne), które oferują dania różnych kuchni np. chińskiej,
tajskiej, włoskiej czy francuskiej.

Statki MSC słyną z bardzo dobrej kuchni, gdzie armator oferuje posiłki
dostępne 20 godzin w ciągu dnia.
Restauracje bezpłatne i płatne oraz ich godziny otwarcia oznaczone są
w gazetce pokładowej.

KULINARNA
PODRÓŻ

ŚNIADANIE
Podawane jest w formie bufetu lub w
restauracji à la carte (kawa, herbata, woda
i soki w cenie). Istnieje możliwość
zamówienia śniadania kontynentalnego
do kabiny (zwykle za dodatkową opłatą).
LUNCH
Lunchowe menu pozwala wybierać spośród
zup, dań mięsnych, rybnych oraz
wegetariańskich. Ponadto dostępne są
dania z grilla oraz włoska pizza. Podczas
lunchu podawane są również desery
i owoce (kawa, herbata i woda w cenie).
TEA TIME (podwieczorek)
Podczas podwieczorku serwowane są:
przekąski, sałatki, kanapki, ciasta oraz kawa
i herbata.

KOLACJA
Główny, czterodaniowy posiłek, podawany
jest w restauracji à la carte w dwóch turach
(I tura ok. godziny 18:30, II tura ok. godziny
21:00). Bogate menu kuchni
międzynarodowej i śródziemnomorskiej
gwarantuje niezapomnianą podróż
kulinarną. Podczas kolacji mile widziane są
eleganckie stroje. Na niektórych rejsach
kolacja serwowana jest również
w restauracji bufetowej.
PRZEKĄSKI LUB BUFET O PÓŁNOCY
Na wybranych rejsach, na amatorów
nocnego życia czekają przekąski, kanapki,
owoce oraz słodkości.
POSIŁKI SPECJALNE
Dla osób podlegających specjalnej diecie
(np. diabetycy lub osoby na diecie
bezglutenowej) dostępne jest specjalne
menu. Informację taką należy zgłosić przy
rezerwacji rejsu.

Przykładowy program – różni się
w zależności od rejsu.

RESTAURACJE
RESTAURACJA À LA CARTE
Elegancka restauracja, oferująca bogate menu kuchni
międzynarodowej i śródziemnomorskiej, gdzie serwowane są
dania z karty. W zależności od wykupionej kategorii kabiny,
do wyboru są dwie tury kolacji - wczesna (ok. 18:30) i późna
(ok. 21:00).
Przez cały czas trwania rejsu zarezerwowany jest dla Państwa
jeden stolik, obsługiwany przez tego samego kelnera.
Podczas kolacji galowej mile widziane są eleganckie stroje.

Bez wykupionej opcji all inclusive napoje są dodatkowo płatne.

KULINARNA
PODRÓŻ

RESTAURACJA BUFETOWA
Restauracja samoobsługowa oferująca
kuchnię śródziemnomorską, otwarta
jest od śniadania do późnego wieczoru.
Składa się z kilkunastu różnych stref,
w tym strefa ze świeżymi włoskimi
makaronami, sałatkami i deserami
oraz fast food.
Cena rejsu obejmuje napoje: woda,
kawa i herbata dostępne w trakcie
trwania posiłków.

RESTAURACJA YACHT CLUB
Ekskluzywna restauracja tylko
dla najbardziej wymagających klientów
Yacht Clubu oraz Top Sail Lounge, gdzie
serwowane są przekąski i koktajle.
RESTAURACJE TEMATYCZNE
(dodatkowo płatne)
Na każdym statku linii MSC są
różnorodne restauracje tematyczne,
w których należy wcześniej
zarezerwować stolik. Są to m.in.
restauracje z owocami morza, kuchnią
azjatycką czy amerykański steakhouse.

ALL INCLUSIVE

WYBÓR NAPOJÓW W PAKIETACH

PAKIETY NAPOJÓW

Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive w jednym
z pakietów dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej
wymagających koneserów.
Wybór obejmuje pakiet bezalkoholowy i pakiety alkoholowe
różniące się zakresem.

•
•
•
•

różnorodne kawy,
napoje i soki,
wybór piwa,
wybór wina (kilka rodzajów
białego, różowego i czerwonego),

• wybór mocnych alkoholi (rum, whiskey
szkocka i bourbon, wódki, gin, cognac,
tequila),
• drinki / koktajle (aperol spritz, mojito, pina
colada, margarita, daiquiri, campari passion
i wiele innych)

Polecamy wykupienie pakietu podczas rezerwacji lub do 14 dni przed rejsem, co pozwoli
uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do powyższych cen przy zakupie pakietu
na statku.
Wybrany pakiet all inclusive obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób
podróżujących w jednej kabinie.
Zapraszamy do kontaktu - przedstawimy aktualną ofertę.

JEST
WESOŁO

WYCIECZKI FAKULATYWNE
ZWIEDZANIE NA REJSACH
Na trasie rejsu jest wiele ciekawych miejsc, które można
zobaczyć na własną rękę, a także takie, które lepiej odwiedzić
w ramach zorganizowanej wycieczki.
Udział w wycieczce pozwala idealnie wykorzystać czas postoju
w porcie, a w razie nieplanowanych opóźnień, gwarantuje
możliwość powrotu na statek.
WARTO WIEDZIEĆ

REZERWACJA WYCIECZEK

Wycieczki zamawiane najpóźniej
4 dni przed rejsem, są tańsze
o ok. 20% niż na pokładzie.

rozpoczęciem rejsu. Zapraszamy
do kontaktu - przedstawimy
aktualną ofertę.

Z wycieczki zamówionej i opłaconej
przed rejsem można bezpłatnie
zrezygnować do 48 godzin przed
wycieczką.

Liczba miejsc na wycieczkach jest
ograniczona, dlatego polecamy
ich rezerwację z dużym
wyprzedzeniem przed

PIĘKNE
WSPOMNIENIA

KLUBY DLA
DZIECI

Baby Club – klub dla dzieci w wieku poniżej 3 roku życia, gdzie dziecko
może przebywać pod opieką rodziców. Dodatkowo podczas dnia
na morzu, na godzinę w ciągu dnia, rodzice mogą skorzystać z opieki
nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę.

Junior Club Pirates – klub dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Program zawiera te same atrakcje dla dzieci co Mini Club
Sailors plus lekcje tańca, poszukiwanie skarbów, dostęp
do gier Playstation, Nintendo. Dzieci w tym przedziale
wiekowym mogą, za pozwoleniem rodziców, korzystać
z basenów dla dorosłych.

Mini Club Sailors - klub dla dzieci w wieku 3-6 lat,
gdzie odbywają się takie zajęcia jak zawody
w układaniu klocków Lego, oglądanie filmów,
konkursy talentów, zajęcia artystyczne oraz wiele
gier i zabaw.

Young Club i Teen Club – dla dzieci
w wieku 12-14 oraz dla młodzieży
w wieku 15-17 lat. Dzieci i młodzież mogą
spędzać wieczory w dyskotece Graffiti,
której ściany pokryte są barwnymi
i ciekawymi obrazami graffiti. Na statku
odbywają się dla nich różnorodne
konkursy, turnieje sportowe i karaoke.
Nastolatkowie moją dostęp do gier video
w Sali Virtual World oraz do gier
Playstation i Nintendo.

METODY
PŁATNOŚCI
NA POKŁADZIE
W pierwszym dniu rejsu należy aktywować płatności kartą
pokładową – można to zrobić na dwa sposoby:
✓ kartą kredytową – najwygodniejszy sposób, karta jest
preautoryzowana, a następnie armator rozlicza płatności
automatycznie.
✓ gotówką – składając depozyt w recepcji lub dedykowanym
punkcie – ok. 250 EUR za kabinę. Gdyby w trakcie rejsu saldo
zostało przekroczone, należy powiększyć depozyt. Na koniec
rejsu, rano w dniu wyokrętowania, należy rozliczyć rachunek
i odebrać nadpłatę w recepcji lub dedykowanym punkcie.

ZA CO ZAPŁACIMY NA POKŁADZIE:
✓ napiwki, jeżeli nie zostały przedpłacone
✓ napoje (zgodnie z cennikiem +15% napiwku), jeżeli nie został wykupiony pakiet
all inclusive – polecamy wykupienie przed rejsem
✓ zakupy w sklepach na pokładzie
✓ wizytę w spa, pralnię
✓ wycieczki fakultatywne
✓ wizytę lekarską – ubezpieczyciel zwraca koszt na podstawie rachunku dopiero
po powrocie

Karta pokładowa to:
✓ środek płatniczy
✓ identyfikator
✓ klucz do kabiny

JESTEŚMY
DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI
Jeżeli chcesz:
- zarezerwować rejs
- wykupić pakiet all inclusive
- dokonać rezerwacji hoteli
- zwiększyć ochronę ubezpieczeniową
- zarezerwować jeszcze jedną kabinę dla znajomych
- uzyskać dodatkowe informacje o rejsie
- po prostu porozmawiać (najbardziej lubimy rozmawiać o rejsach)
to koniecznie skontaktuj się z nami.

infolinia: +48 58 690 49 49
e-mail: biuro@tanierejsowanie.pl

DOŚWIADCZENIE

Adventure & Cruises, właściciel marki Tanierejsowanie.pl oferuje rejsy po
morzach całego świata. W tym roku najbardziej popularne są rejsy po Morzu
Śródziemnym, Fiordach Norweskich, Karaibach, Zatoce Perskiej i Oceanie
Indyjskim. Zespół firmy posiadający wieloletnie doświadczenie w organizacji
rejsów z przyjemnością przygotuje dla Państwa wymarzony rejs.
Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki oraz
Gwarancję Ubezpieczeniową Towarzystwa Signal Iduna nr M208343.
Zapraszamy na wspólną morską podróż

Paweł Żytnowski
General Manager
Adventure & Cruises – Tanierejsowanie.pl
ul. Rakoczego 9 lok. U5, 80-288 Gdańsk
NIP 584 253 27 86
infolinia: +48 58 690 49 49
e-mail: biuro@tanierejsowanie.pl

W dokumencie zamieszczono przykładowe zdjęcia z różnych statków.
Wyposażenie statku może się różnić.

