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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

WłochyWłochy Wyspy Kanaryjskie I Madera - Rejs Z Polskim PilotemWyspy Kanaryjskie I Madera - Rejs Z Polskim Pilotem  KatowiceKatowice 14.10.202114.10.2021
27.10.202127.10.2021 63626362   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  KatowiceKatowice   do do GenuaGenua dnia dnia 14.10.202114.10.2021  godz.  godz. 17:00 - 10:0017:00 - 10:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  GenuaGenua  do do KatowiceKatowice dnia dnia 26.10.202126.10.2021  godz.  godz. 10:00 - 04:0010:00 - 04:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywieniePełne wyżywienie Hotel w mieście: Hotel w mieście: GenuaGenua
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Kabina wewnętrzna BellaKabina wewnętrzna Bella

Szczegółowy plan rejsuSzczegółowy plan rejsu: : 
Dzień 1 : Genua - odpłynięcie 17:00; Dzień 2 : Barcelona - przypłynięcie 13:00; - odpłynięcie 20:00; Dzień 3 : Dzień na morzu Dzień 4 : Dzień na morzu Dzień 5 : Arrecife de Lanzarote - przypłynięcie 09:00; -Dzień 1 : Genua - odpłynięcie 17:00; Dzień 2 : Barcelona - przypłynięcie 13:00; - odpłynięcie 20:00; Dzień 3 : Dzień na morzu Dzień 4 : Dzień na morzu Dzień 5 : Arrecife de Lanzarote - przypłynięcie 09:00; -
odpłynięcie 18:00; Dzień 6 : Santa Cruz de Tenerife - przypłynięcie 08:00; - odpłynięcie 17:00; Dzień 7 : Funchal (Madera) - przypłynięcie 09:00; - odpłynięcie 17:00; Dzień 8 : Dzień na morzu Dzień 9 : Malaga -odpłynięcie 18:00; Dzień 6 : Santa Cruz de Tenerife - przypłynięcie 08:00; - odpłynięcie 17:00; Dzień 7 : Funchal (Madera) - przypłynięcie 09:00; - odpłynięcie 17:00; Dzień 8 : Dzień na morzu Dzień 9 : Malaga -
przypłynięcie 08:00; - odpłynięcie 14:00; Dzień 10 : Dzień na morzu Dzień 11 : Civitavecchia (Rzym) - przypłynięcie 09:00; - odpłynięcie 19:00; Dzień 12 : Genua - przypłynięcie 08:00; przypłynięcie 08:00; - odpłynięcie 14:00; Dzień 10 : Dzień na morzu Dzień 11 : Civitavecchia (Rzym) - przypłynięcie 09:00; - odpłynięcie 19:00; Dzień 12 : Genua - przypłynięcie 08:00; 
OpisOpis : : 
MSC SPLENDIDA - początkowo statek miał się nazywać Serenata, jednak nazwę zmieniono na Splendida - co po włosku znaczy - piękny. Statek został zbudowany 2009 roku i na swój pokład zabiera 3900MSC SPLENDIDA - początkowo statek miał się nazywać Serenata, jednak nazwę zmieniono na Splendida - co po włosku znaczy - piękny. Statek został zbudowany 2009 roku i na swój pokład zabiera 3900
pasażerów. W sumie statek posiada 18 pokładów, w tym 13 pasażerskich. Na pokładzie mamy do dyspozycji 4 baseny, bieżnię, kort do gry w sqasha i bardzo nowoczesną siłownię. Po wysiłku możnapasażerów. W sumie statek posiada 18 pokładów, w tym 13 pasażerskich. Na pokładzie mamy do dyspozycji 4 baseny, bieżnię, kort do gry w sqasha i bardzo nowoczesną siłownię. Po wysiłku można
zrelaksować w strefie Aura Spa. Na najwyższym pokładzie znajduje się taras słoneczny, przeznaczony tylko dla osób dorosłych, gdzie w ciszy i spokoju można opalać się i podziwiać widok morza. Linia MSCzrelaksować w strefie Aura Spa. Na najwyższym pokładzie znajduje się taras słoneczny, przeznaczony tylko dla osób dorosłych, gdzie w ciszy i spokoju można opalać się i podziwiać widok morza. Linia MSC
wprowadziła podział na podkategorie: * Kategoria Bella: kabiny usytuowane na niższych pokładach. Kabiny z oknem i z balkonem mogą mieć ograniczoną widoczność. Możliwość zamówienia do kabinywprowadziła podział na podkategorie: * Kategoria Bella: kabiny usytuowane na niższych pokładach. Kabiny z oknem i z balkonem mogą mieć ograniczoną widoczność. Możliwość zamówienia do kabiny
śniadania za dopłatą. * Kategoria Fantas�ca: kabiny usytuowane na wyższych pokładach. Śniadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zniżki na zajęcia fitness, joga lub treningi na siłowni zśniadania za dopłatą. * Kategoria Fantas�ca: kabiny usytuowane na wyższych pokładach. Śniadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zniżki na zajęcia fitness, joga lub treningi na siłowni z
indywidualnym trenerem, możliwość wyboru tury kolacji. * Kategoria Aurea: szereg korzyści dla ducha i ciała. Zakwaterowanie w eleganckich kabinach, pierwszeństwo przy zaokrętowaniu, dowolna turaindywidualnym trenerem, możliwość wyboru tury kolacji. * Kategoria Aurea: szereg korzyści dla ducha i ciała. Zakwaterowanie w eleganckich kabinach, pierwszeństwo przy zaokrętowaniu, dowolna tura
kolacji, napoje do posiłków w barach i w restauracji* w cenie. Dodatkowo klienci otrzymują Pakiet Spa, który zawiera: powitalny koktajl, jeden masaż do wyboru, sesję w solarium, prywatną konsultację wkolacji, napoje do posiłków w barach i w restauracji* w cenie. Dodatkowo klienci otrzymują Pakiet Spa, który zawiera: powitalny koktajl, jeden masaż do wyboru, sesję w solarium, prywatną konsultację w
gabinecie odnowy biologicznej, dostęp do Thermal Area. *pakiet napojów dotyczy Allegrisimo bądź More for Less gabinecie odnowy biologicznej, dostęp do Thermal Area. *pakiet napojów dotyczy Allegrisimo bądź More for Less 
WłaściwościWłaściwości : : 
Nazwa Wartość Etykieta ubioru: nieformalna  Napięcie elektryczne: 110 V  Baseny (odkryte): 4  Baseny (kryte): 1  Jacuzzi: 12  Pralnia: tak  Apartamenty: 107  Kabiny z balkonami: 1004  KabinyNazwa Wartość Etykieta ubioru: nieformalna  Napięcie elektryczne: 110 V  Baseny (odkryte): 4  Baseny (kryte): 1  Jacuzzi: 12  Pralnia: tak  Apartamenty: 107  Kabiny z balkonami: 1004  Kabiny
wewnętrzne: 294  Kabiny zewnętrzne: 93  Kabiny dla os. niepełnosprawnych: 43  Kasyno: tak  SPA: tak  Salon piękności: tak  Liczba załogi: 1370  Obsługa na statku: międzynarodowa  Liczba pasażerów: 4363 wewnętrzne: 294  Kabiny zewnętrzne: 93  Kabiny dla os. niepełnosprawnych: 43  Kasyno: tak  SPA: tak  Salon piękności: tak  Liczba załogi: 1370  Obsługa na statku: międzynarodowa  Liczba pasażerów: 4363 
Rok budowy: 2009  Liczba pokładów: 13  Długość: 333 m  Szerokość: 38 m  Wyporność: 137936 ton  Prędkość: 23 węzły  Napiwki (os./dzień): 12$  Windy: 14  Rok budowy: 2009  Liczba pokładów: 13  Długość: 333 m  Szerokość: 38 m  Wyporność: 137936 ton  Prędkość: 23 węzły  Napiwki (os./dzień): 12$  Windy: 14  
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
* opłaty portowe; * zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; * serwis bagażowy i kabinowy; * wyżywienie - 3 główne posiłki; * przekąski między posiłkami; * bufet lub przekąski o północy; ** opłaty portowe; * zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; * serwis bagażowy i kabinowy; * wyżywienie - 3 główne posiłki; * przekąski między posiłkami; * bufet lub przekąski o północy; *
korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; * udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku. korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; * udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku. 
KabinyKabiny : : 
MSC Cruises oferuje następujące rodzaje kabin: * kabiny wewnętrzne - Bella, Fantas�ca * kabiny z oknem - Bella, Fantas�ca * kabiny z balkonem - Bella, Fantas�ca Podstawowe różnice:* Kategoria Bella -MSC Cruises oferuje następujące rodzaje kabin: * kabiny wewnętrzne - Bella, Fantas�ca * kabiny z oknem - Bella, Fantas�ca * kabiny z balkonem - Bella, Fantas�ca Podstawowe różnice:* Kategoria Bella -
kabiny usytuowane na niższych pokładach. Kabiny z oknem i z balkonem mogą mieć ograniczoną widoczność. Możliwość zamówienia do kabiny śniadania za dopłatą. Kabiny gwarantowane lubkabiny usytuowane na niższych pokładach. Kabiny z oknem i z balkonem mogą mieć ograniczoną widoczność. Możliwość zamówienia do kabiny śniadania za dopłatą. Kabiny gwarantowane lub
numerowane. * Kategoria Fantas�ca - kabiny usytuowane na wyższych pokładach. Śniadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zniżki na zajęcia fitness, joga lub treningi na siłowni z indywidualnymnumerowane. * Kategoria Fantas�ca - kabiny usytuowane na wyższych pokładach. Śniadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zniżki na zajęcia fitness, joga lub treningi na siłowni z indywidualnym
trenerem, możliwość wyboru tury kolacji. Kabiny gwarantowane lub numerowane. trenerem, możliwość wyboru tury kolacji. Kabiny gwarantowane lub numerowane. 
Cena nie obejmujeCena nie obejmuje: : 
* kosztów dojazdu do portu; * ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); * wycieczek fakultatywnych; * korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, salon* kosztów dojazdu do portu; * ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); * wycieczek fakultatywnych; * korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, salon
piękności i odnowy biologicznej, internet); * napojów do obiadów i kolacji, drinków; * napiwków obowiązkowych dla obsługi statku (ok. 10/dzień/osoba dorosła; 5/dzień/dziecko), * ubezpieczenia KL, NW ipiękności i odnowy biologicznej, internet); * napojów do obiadów i kolacji, drinków; * napiwków obowiązkowych dla obsługi statku (ok. 10/dzień/osoba dorosła; 5/dzień/dziecko), * ubezpieczenia KL, NW i
bagażu; * Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego*         *składka na TFP jest bezzwrotna przy rezygnacji klientów. bagażu; * Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego*         *składka na TFP jest bezzwrotna przy rezygnacji klientów. 
ALL INLUSIVE (opcja)ALL INLUSIVE (opcja) : : 
Istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne bez ograniczeń we wszystkich barach. Cennik pakietów zima 2021/22Istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne bez ograniczeń we wszystkich barach. Cennik pakietów zima 2021/22
wypłynięcia od końca października 2021 do końca marca 2022 (dla regionów: Morze Śródziemne, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Antyle):* Easy Package - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowewypłynięcia od końca października 2021 do końca marca 2022 (dla regionów: Morze Śródziemne, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Antyle):* Easy Package - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe
* Easy Plus Package - 44 /os/dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 8/napój * Premium Extra Package - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 13/napój * Pakiet* Easy Plus Package - 44 /os/dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 8/napój * Premium Extra Package - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 13/napój * Pakiet
bezalkoholowy dla osób dorosłych - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 15 /os./dzień Cennik pakietów: (dla regionów: Karaiby, Ameryka Północna): *bezalkoholowy dla osób dorosłych - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 15 /os./dzień Cennik pakietów: (dla regionów: Karaiby, Ameryka Północna): *
Easy Package* - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Easy Plus Package* - 44 /os./dzień - napojeEasy Package* - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Easy Plus Package* - 44 /os./dzień - napoje

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój * Premium Extra Package* - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD/napój * Pakiet bezalkoholowy dla osób powyżej 20 rokubezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój * Premium Extra Package* - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD/napój * Pakiet bezalkoholowy dla osób powyżej 20 roku
życia - 23/os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla osób w wieku 3-20 lat - 15 /os./dzień *Pakiety alkoholowe mogą być zakupione tylko przez osoby powyżej 21 roku życia Cennikżycia - 23/os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla osób w wieku 3-20 lat - 15 /os./dzień *Pakiety alkoholowe mogą być zakupione tylko przez osoby powyżej 21 roku życia Cennik
pakietów: (dla regionu: Japonia): * Easy Package* - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Premium Package* - 44 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój *pakietów: (dla regionu: Japonia): * Easy Package* - 32 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Premium Package* - 44 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój *
Premium Plus Package* - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD/napój * Pakiet bezalkoholowy dla osób powyżej 20 roku życia - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * PakietPremium Plus Package* - 62 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD/napój * Pakiet bezalkoholowy dla osób powyżej 20 roku życia - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet
bezalkoholowy dla osób w wieku 3-19 lat - 15 /os./dzień *Pakiety alkoholowe mogą być zakupione tylko przez osoby powyżej 20 roku życia Cennik pakietów: (dla regionu: Ameryka Południowa): * Easybezalkoholowy dla osób w wieku 3-19 lat - 15 /os./dzień *Pakiety alkoholowe mogą być zakupione tylko przez osoby powyżej 20 roku życia Cennik pakietów: (dla regionu: Ameryka Południowa): * Easy
Package - 29 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Easy Plus Package - 44 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój * Premium Extra Package - 62 /os./dzień -Package - 29 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe * Easy Plus Package - 44 /os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 9 USD/napój * Premium Extra Package - 62 /os./dzień -
napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD /napój. * Pakiet bezalkoholowy dla osób dorosłych - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 15napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 15 USD /napój. * Pakiet bezalkoholowy dla osób dorosłych - 23 /os./dzień bez limitu cenowego * Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 15
/os./dzień Dla rejsów Dookoła Świata - pakiety na zapytanie! ZASADY I WARUNKI: Pakiety napojów nie są zbywalne i nie mogą być udostępniane innym gościom, ponieważ są ważne tylko na jeden napój na/os./dzień Dla rejsów Dookoła Świata - pakiety na zapytanie! ZASADY I WARUNKI: Pakiety napojów nie są zbywalne i nie mogą być udostępniane innym gościom, ponieważ są ważne tylko na jeden napój na
każde zamówienie. Pakiety są sprzedawane na cały rejs, a nie w inny sposób. Ceny dotyczą każdego dnia rejsu, z wyjątkiem dnia wyokrętowania. Po aktywacji na pokładzie pakietów nie można anulować anikażde zamówienie. Pakiety są sprzedawane na cały rejs, a nie w inny sposób. Ceny dotyczą każdego dnia rejsu, z wyjątkiem dnia wyokrętowania. Po aktywacji na pokładzie pakietów nie można anulować ani
zwrócić. Pakiety muszą być rezerwowane przez wszystkich gości zajmujących tę samą kabinę, a także podróżujących razem i chcących spożywać posiłki przy tym samym stole. Dotyczy to również osóbzwrócić. Pakiety muszą być rezerwowane przez wszystkich gości zajmujących tę samą kabinę, a także podróżujących razem i chcących spożywać posiłki przy tym samym stole. Dotyczy to również osób
niepełnoletnich, dla których należy zarezerwować pakiet dla dzieci. Pakiety nie są obowiązkowe dla niemowląt poniżej 3 roku życia. Pakiety nie zawierają: tytoniu, pamiątkowych kieliszków, lodów,niepełnoletnich, dla których należy zarezerwować pakiet dla dzieci. Pakiety nie są obowiązkowe dla niemowląt poniżej 3 roku życia. Pakiety nie zawierają: tytoniu, pamiątkowych kieliszków, lodów,
naleśników, minibaru w kabinie i sklepów firmowych w tym lokali Venchi 1878, kawiarni Lavazza, czekolady i kawy Jean Philippe. Napoje i alkohole mogą być zastępowane w zależności od dostępności inaleśników, minibaru w kabinie i sklepów firmowych w tym lokali Venchi 1878, kawiarni Lavazza, czekolady i kawy Jean Philippe. Napoje i alkohole mogą być zastępowane w zależności od dostępności i
trasy. Pakiety dla dzieci obowiązują w przedziale wiekowym 3-17 lat rejsy europejskie i 3-20 lat rejsy po Karaibach i Ameryce Północnej. Uwaga na niektórych trasach do pakietów Easy lub Premium natrasy. Pakiety dla dzieci obowiązują w przedziale wiekowym 3-17 lat rejsy europejskie i 3-20 lat rejsy po Karaibach i Ameryce Północnej. Uwaga na niektórych trasach do pakietów Easy lub Premium na
statku do rachunku zostanie doliczona 15% opłata za usługę. statku do rachunku zostanie doliczona 15% opłata za usługę. 
Opis rejsuOpis rejsu: : 
Wspaniały rejs po... Wspaniały rejs po... 
Cena zawieraCena zawiera : : 
* rejs statkiem MSC Splendida zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (11 noclegów); * opłaty portowe 170 EUR; * transport autokarem/busem lub dojazd własny w zależności od wybranej oferty ** rejs statkiem MSC Splendida zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (11 noclegów); * opłaty portowe 170 EUR; * transport autokarem/busem lub dojazd własny w zależności od wybranej oferty *
pełne wyżywienie - do dyspozycji restauracja bufetowa działająca do ok. 21:00 (śniadanie, lunch, przekąski, podwieczorek) oraz restauracja a la carte (śniadanie, lunch, obiadokolacja); * napoje zpełne wyżywienie - do dyspozycji restauracja bufetowa działająca do ok. 21:00 (śniadanie, lunch, przekąski, podwieczorek) oraz restauracja a la carte (śniadanie, lunch, obiadokolacja); * napoje z
dystrybutorów w restauracji bufetowej - kawa, herbata, woda oraz soki do śniadań; * korzystanie z urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness,dystrybutorów w restauracji bufetowej - kawa, herbata, woda oraz soki do śniadań; * korzystanie z urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness,
boiska wielofunkcyjne); * korzystanie z ręczników basenowych i leżaków; * udział w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka tańca, animacje); * ubezpieczenie KL,boiska wielofunkcyjne); * korzystanie z ręczników basenowych i leżaków; * udział w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka tańca, animacje); * ubezpieczenie KL,
NW, BAGAŻU; KL 30 000 EUR, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN; * ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z powodu COVID linii MSC 25 EUR; * Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy *NW, BAGAŻU; KL 30 000 EUR, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN; * ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z powodu COVID linii MSC 25 EUR; * Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy *
opiekę polskiego pilota. opiekę polskiego pilota. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
* obowiązkowych opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00 EUR osoba/dzień, 5 EUR dziecko/dzień (do 12 lat); Płatne w biurze lub na statku. * korzystania z punktów usługowych na statku m. in.: (fryzjer,* obowiązkowych opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00 EUR osoba/dzień, 5 EUR dziecko/dzień (do 12 lat); Płatne w biurze lub na statku. * korzystania z punktów usługowych na statku m. in.: (fryzjer,
pralnia, fotograf, spa, internet) oraz wydatków osobistych; * wycieczek fakultatywnych * korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte; * pakietu napojów All Inclusive Easy:pralnia, fotograf, spa, internet) oraz wydatków osobistych; * wycieczek fakultatywnych * korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte; * pakietu napojów All Inclusive Easy:
zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Nie zawiera mini baru w kabinie. Cena 32 EUR/os/dzień Premium: zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe których cena nie przekracza 10 EUR za napój.zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Nie zawiera mini baru w kabinie. Cena 32 EUR/os/dzień Premium: zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe których cena nie przekracza 10 EUR za napój.
Nie zawiera mini baru w kabinie. Cena 42 EUR/os/dzień Premium Plus: zawiera napoje alkoholowe bez limitu cenowego oraz mini bar w kabinie. Cena 55 EUR/os/dzień Pakiet bezalkoholowy dla dzieci.Nie zawiera mini baru w kabinie. Cena 42 EUR/os/dzień Premium Plus: zawiera napoje alkoholowe bez limitu cenowego oraz mini bar w kabinie. Cena 55 EUR/os/dzień Pakiet bezalkoholowy dla dzieci.
Cena 14 EUR/os/dzień Pakiet bezalkoholowy dla dorosłych 19 EUR/os./dzień ZASADY I WARUNKI: Pakiety napojów nie są zbywalne i nie mogą być udostępniane innym gościom, ponieważ są ważne tylko naCena 14 EUR/os/dzień Pakiet bezalkoholowy dla dorosłych 19 EUR/os./dzień ZASADY I WARUNKI: Pakiety napojów nie są zbywalne i nie mogą być udostępniane innym gościom, ponieważ są ważne tylko na
jeden napój na każde zamówienie. Pakiety są sprzedawane na cały rejs, a nie w inny sposób. Ceny dotyczą każdego dnia rejsu, z wyjątkiem dnia wyokrętowania. Po aktywacji na pokładzie pakietów niejeden napój na każde zamówienie. Pakiety są sprzedawane na cały rejs, a nie w inny sposób. Ceny dotyczą każdego dnia rejsu, z wyjątkiem dnia wyokrętowania. Po aktywacji na pokładzie pakietów nie
można anulować ani zwrócić. Pakiety muszą być rezerwowane przez wszystkich gości zajmujących tę samą kabinę, a także podróżujących razem i chcących spożywać posiłki przy tym samym stole. Dotyczymożna anulować ani zwrócić. Pakiety muszą być rezerwowane przez wszystkich gości zajmujących tę samą kabinę, a także podróżujących razem i chcących spożywać posiłki przy tym samym stole. Dotyczy
to również osób niepełnoletnich, dla których należy zarezerwować pakiet dla dzieci. Pakiety nie są obowiązkowe dla niemowląt poniżej 3 roku życia. Pakiety nie zawierają: tytoniu, pamiątkowych kieliszków,to również osób niepełnoletnich, dla których należy zarezerwować pakiet dla dzieci. Pakiety nie są obowiązkowe dla niemowląt poniżej 3 roku życia. Pakiety nie zawierają: tytoniu, pamiątkowych kieliszków,
lodów, naleśników,  minibaru w kabinie i sklepów firmowych w tym lokali Venchi 1878, kawiarni Lavazza, czekolady i kawy Jean Philippe. Napoje i alkohole mogą być zastępowane w zależności odlodów, naleśników,  minibaru w kabinie i sklepów firmowych w tym lokali Venchi 1878, kawiarni Lavazza, czekolady i kawy Jean Philippe. Napoje i alkohole mogą być zastępowane w zależności od
dostępności i trasy. Pakiety dla dzieci obowiązują w przedziale wiekowym 3-17 lat rejsy europejskie i 3-20 lat rejsy po Karaibach i Ameryce Północnej. Uwaga na niektórych trasach do pakietów Easy lubdostępności i trasy. Pakiety dla dzieci obowiązują w przedziale wiekowym 3-17 lat rejsy europejskie i 3-20 lat rejsy po Karaibach i Ameryce Północnej. Uwaga na niektórych trasach do pakietów Easy lub
Premium na statku do rachunku zostanie doliczona 15% opłata za usługę. Premium na statku do rachunku zostanie doliczona 15% opłata za usługę. 
UwagiUwagi : : 
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, ceny za osobę w kabinę rodzinnej są wyższe niż w kabinie dwuosobowej, liczba takich kabin jest ograniczona - sprzedaż tylko poKabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, ceny za osobę w kabinę rodzinnej są wyższe niż w kabinie dwuosobowej, liczba takich kabin jest ograniczona - sprzedaż tylko po
potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach WALUTA: Walutą obowiązującą na statkach MSC jest EURO. Na pokładzie statku. MSC ORCHESTRA obowiązuje bezgotówkowy system opłat.potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach WALUTA: Walutą obowiązującą na statkach MSC jest EURO. Na pokładzie statku. MSC ORCHESTRA obowiązuje bezgotówkowy system opłat.
Należność reguluje się ostatniego dnia rejsu w banku, gotówką (wpłata depozytu ok. 250/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kartą kredytową (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczegoNależność reguluje się ostatniego dnia rejsu w banku, gotówką (wpłata depozytu ok. 250/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kartą kredytową (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego
rachunku. Karty kredytowe należy zarejestrować zaraz po zaokrętowaniu. KOBIETY W CIĄŻY I NIEMOWLĘTA: Zabrania się udziału w rejsie pasażerkom, które na początku rejsu lub też w czasie trwania rejsurachunku. Karty kredytowe należy zarejestrować zaraz po zaokrętowaniu. KOBIETY W CIĄŻY I NIEMOWLĘTA: Zabrania się udziału w rejsie pasażerkom, które na początku rejsu lub też w czasie trwania rejsu
rozpoczną 24ty tydzień ciąży. Przy wejściu na statek wszystkie kobiety w ciąży muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie (w języku angielskim) stwierdzające, iż matka i dziecko są w dobrym stanierozpoczną 24ty tydzień ciąży. Przy wejściu na statek wszystkie kobiety w ciąży muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie (w języku angielskim) stwierdzające, iż matka i dziecko są w dobrym stanie
zdrowia i są zdolni do podróży. Zaświadczenie takie musi również zawierać przewidywany termin porodu. Minimalny dopuszczalny wiek umożliwiający udział w rejsie wynosi 6 miesięcy ukończone w chwilizdrowia i są zdolni do podróży. Zaświadczenie takie musi również zawierać przewidywany termin porodu. Minimalny dopuszczalny wiek umożliwiający udział w rejsie wynosi 6 miesięcy ukończone w chwili
wejścia na statek. Jednakże, na rejsach transatlantyckich i rejsach 15-dniowych lub dłuższych, dopuszczalny wiek minimalny wynosi 12 miesięcy.   PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 1.  ŚRODKIwejścia na statek. Jednakże, na rejsach transatlantyckich i rejsach 15-dniowych lub dłuższych, dopuszczalny wiek minimalny wynosi 12 miesięcy.   PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 1.  ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA PRZYJĘTE PRZEZ LINIĘ MSC Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pasażera podczas rejsu, Linia opracowała zestaw procedur, których należy przestrzegać podczas całego rejsu,BEZPIECZEŃSTWA PRZYJĘTE PRZEZ LINIĘ MSC Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pasażera podczas rejsu, Linia opracowała zestaw procedur, których należy przestrzegać podczas całego rejsu,
począwszy od procesu rezerwacji, aż do ostatecznego zejścia ze statku. Ze względów bezpieczeństwa Przewoźnik i / lub Kapitan mają prawo odmówić zabrania lub nakazać zejście z pokładu każdemupocząwszy od procesu rezerwacji, aż do ostatecznego zejścia ze statku. Ze względów bezpieczeństwa Przewoźnik i / lub Kapitan mają prawo odmówić zabrania lub nakazać zejście z pokładu każdemu
Pasażerowi, który postępuje niezgodnie z tymi procedurami, jak również każdemu Pasażerowi, który według personelu medycznego statku jest niezdolny do podróży na podstawie wyników oceny wynikówPasażerowi, który postępuje niezgodnie z tymi procedurami, jak również każdemu Pasażerowi, który według personelu medycznego statku jest niezdolny do podróży na podstawie wyników oceny wyników
badań lekarskich. Dlatego pasażerowie proszeni są o uważne przeczytanie następujących warunków: a.  proces rezerwacji i wejścia na pokład * W momencie dokonywania rezerwacji Pasażer podaje  danebadań lekarskich. Dlatego pasażerowie proszeni są o uważne przeczytanie następujących warunków: a.  proces rezerwacji i wejścia na pokład * W momencie dokonywania rezerwacji Pasażer podaje  dane
kontaktowe (numer telefonu komórkowego i adres e-mail) każdej osoby objętej rezerwacją. * Pasażerowie proszeni są o noszenie maseczki i zabranie ze sobą żelu odkażającego w drodze z domu na statek.kontaktowe (numer telefonu komórkowego i adres e-mail) każdej osoby objętej rezerwacją. * Pasażerowie proszeni są o noszenie maseczki i zabranie ze sobą żelu odkażającego w drodze z domu na statek.
* Każdy Pasażer wymieniony w Rezerwacji zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie obowiązkowego kwes�onariusza zdrowotnego otrzymanego wraz z biletem na rejs i przekazanie go personelowi* Każdy Pasażer wymieniony w Rezerwacji zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie obowiązkowego kwes�onariusza zdrowotnego otrzymanego wraz z biletem na rejs i przekazanie go personelowi
medycznemu w terminalu przed zaokrętowaniem. Za wypełnienie ankiety dotyczącej podróżujących z nimi małoletnich dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Przy wejściu na pokładmedycznemu w terminalu przed zaokrętowaniem. Za wypełnienie ankiety dotyczącej podróżujących z nimi małoletnich dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Przy wejściu na pokład
pasażerowie zostaną poproszeni o potwierdzenie, że ich stan zdrowia, zgodnie z wcześniejszą deklaracją w kwes�onariuszu zdrowotnym, pozostał niezmieniony. * Istnieje możliwość, iż w czasie, w którympasażerowie zostaną poproszeni o potwierdzenie, że ich stan zdrowia, zgodnie z wcześniejszą deklaracją w kwes�onariuszu zdrowotnym, pozostał niezmieniony. * Istnieje możliwość, iż w czasie, w którym
wyznaczone jest rozpoczęcie rejsu w Państwie zaokrętowania obowiązywać będą inne wytyczne przyjazdu obcokrajowców niż w momencie rezerwacji. Jeżeli Polska znajdzie się na liście krajów wysokiegowyznaczone jest rozpoczęcie rejsu w Państwie zaokrętowania obowiązywać będą inne wytyczne przyjazdu obcokrajowców niż w momencie rezerwacji. Jeżeli Polska znajdzie się na liście krajów wysokiego
ryzyka zgodnie z listą Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Armator wystosuje prośbę o wykonanie testu RT-PCR na 72h lub 48h przed zaokrętowaniem. * O wszelkich zmianachryzyka zgodnie z listą Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Armator wystosuje prośbę o wykonanie testu RT-PCR na 72h lub 48h przed zaokrętowaniem. * O wszelkich zmianach
związanych z pandemią i dotyczących wjazdu do danego Państwa, potrzeby wykonania testu na COVID-19 czy szczepień, Armator informuje poprzez swoich agentów oraz mailowo bezpośrednio pasażera. *związanych z pandemią i dotyczących wjazdu do danego Państwa, potrzeby wykonania testu na COVID-19 czy szczepień, Armator informuje poprzez swoich agentów oraz mailowo bezpośrednio pasażera. *
Pasażerowie zobowiązani są do przybycia do portu zgodnie z godzinami wskazanymi na bilecie rejsowym w celu zmniejszenia ryzyka masowych zgromadzeń. W terminalu przed wejściem na statek,Pasażerowie zobowiązani są do przybycia do portu zgodnie z godzinami wskazanymi na bilecie rejsowym w celu zmniejszenia ryzyka masowych zgromadzeń. W terminalu przed wejściem na statek,
każdemu Pasażerowi, zostanie wykonany test wymazowy antygenowy (bezpłatny), jeżeli test ma wynik pozytywny zostanie wykonany jeszcze raz i w przypadku ponownego wyniku pozytywnego Pasażer niekażdemu Pasażerowi, zostanie wykonany test wymazowy antygenowy (bezpłatny), jeżeli test ma wynik pozytywny zostanie wykonany jeszcze raz i w przypadku ponownego wyniku pozytywnego Pasażer nie
będzie mógł  odbyć rejsu. * Przed wejściem na statek i za każdym razem po zejściu na ląd każdy Pasażer przechodzi kontrolę temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopni / 99,5 F ° wejściebędzie mógł  odbyć rejsu. * Przed wejściem na statek i za każdym razem po zejściu na ląd każdy Pasażer przechodzi kontrolę temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopni / 99,5 F ° wejście
na pokład będzie zabronione. Pasażerowie mogą podlegać dalszym badaniom i ocenie lekarskiej, dopóki nie zostaną dopuszczeni do wejścia na pokład. Jeżeli personel medyczny uzna, że Pasażer nie jestna pokład będzie zabronione. Pasażerowie mogą podlegać dalszym badaniom i ocenie lekarskiej, dopóki nie zostaną dopuszczeni do wejścia na pokład. Jeżeli personel medyczny uzna, że Pasażer nie jest
zdolny do podróżowania, Pasażerowi odmówi się wejścia na pokład i otrzyma pomoc na lądzie. b.    Podczas rejsu * Podczas pobytu na pokładzie Pasażerowie mogą zostać poddawani kontrolomzdolny do podróżowania, Pasażerowi odmówi się wejścia na pokład i otrzyma pomoc na lądzie. b.    Podczas rejsu * Podczas pobytu na pokładzie Pasażerowie mogą zostać poddawani kontrolom
temperatury i / lub wszelkim innym środkom bezpieczeństwa i higieny uznanym za stosowne przez Armatora, lekarza statku lub kapitana. * Pasażerowie, u których wystąpiły objawy choroby lub gorączka,temperatury i / lub wszelkim innym środkom bezpieczeństwa i higieny uznanym za stosowne przez Armatora, lekarza statku lub kapitana. * Pasażerowie, u których wystąpiły objawy choroby lub gorączka,
proszeni są o natychmiastowe wezwanie Centrum Medycznego statku ze swojej kabiny. Pasażerowie zostaną poproszeni o udostępnienie wcześniejszej historii podróży i zostaną odizolowani. Te sameproszeni są o natychmiastowe wezwanie Centrum Medycznego statku ze swojej kabiny. Pasażerowie zostaną poproszeni o udostępnienie wcześniejszej historii podróży i zostaną odizolowani. Te same
działania będą dotyczyć osób bliskich przebywających w tej samej kabinie i członków rodziny. * Lekarz statku zastrzega sobie prawo do zażądania od Pasażerów pozostania w kabinie i / lub zejścia na ląd wdziałania będą dotyczyć osób bliskich przebywających w tej samej kabinie i członków rodziny. * Lekarz statku zastrzega sobie prawo do zażądania od Pasażerów pozostania w kabinie i / lub zejścia na ląd w
przypadku wystąpienia objawów związanych z COVID-19. * Bezpłatne badania lekarskie dotyczące wszelkich objawów związanych z COVID-19 będą dostępne przez cały rejs.  * Goście proszeni są oprzypadku wystąpienia objawów związanych z COVID-19. * Bezpłatne badania lekarskie dotyczące wszelkich objawów związanych z COVID-19 będą dostępne przez cały rejs.  * Goście proszeni są o
zachowanie dystansu społecznego między pasażerami wszystkich przestrzeniach publicznych zgodnie z wytycznymi podanymi na statku. * Jeżeli zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe,zachowanie dystansu społecznego między pasażerami wszystkich przestrzeniach publicznych zgodnie z wytycznymi podanymi na statku. * Jeżeli zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe,
Pasażerowie są zobowiązani do noszenia masek na twarz, proszeni są o częste mycie rąk mydłem i wodą lub środkiem odkażającym oraz unikanie dotykania nosa, oczu i ust bez uprzedniego umycia rąk.Pasażerowie są zobowiązani do noszenia masek na twarz, proszeni są o częste mycie rąk mydłem i wodą lub środkiem odkażającym oraz unikanie dotykania nosa, oczu i ust bez uprzedniego umycia rąk.
Prosimy o przestrzeganie właściwej etykiety podczas kaszlu lub kichania. * Wszystkie animacje i rozrywka są organizowane zgodnie z określonymi protokołami obowiązującymi na pokładzie, w tym międzyProsimy o przestrzeganie właściwej etykiety podczas kaszlu lub kichania. * Wszystkie animacje i rozrywka są organizowane zgodnie z określonymi protokołami obowiązującymi na pokładzie, w tym między
innymi czyszczenie i dezynfekcja materiałów, ograniczenie liczby uczestników, zachowanie dystansu społecznego,innymi czyszczenie i dezynfekcja materiałów, ograniczenie liczby uczestników, zachowanie dystansu społecznego,
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noszenie maski na twarz w razie potrzeby. * Linia zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy na pokładzie, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że istnieje ryzyko zakażenia COVID-19. c.   noszenie maski na twarz w razie potrzeby. * Linia zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy na pokładzie, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że istnieje ryzyko zakażenia COVID-19. c.   
Wycieczki fakultatywne  W celu ochrony zdrowia pasażera, zmniejszenia ryzyka infekcji na lądzie i upewnienia się, że każdy aspekt doświadczenia pasażera podczas wycieczki jest w pełni zgodny zWycieczki fakultatywne  W celu ochrony zdrowia pasażera, zmniejszenia ryzyka infekcji na lądzie i upewnienia się, że każdy aspekt doświadczenia pasażera podczas wycieczki jest w pełni zgodny z
pokładowymi standardami zdrowia i higieny,  zejście ze statku w porcie możliwe jest tylko podczas wycieczki fakultatywnej organizowanej przez MSC. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia napokładowymi standardami zdrowia i higieny,  zejście ze statku w porcie możliwe jest tylko podczas wycieczki fakultatywnej organizowanej przez MSC. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na
pokład Pasażera, który sam zszedł ze statku z naruszeniem powyższej zasady. Na lądzie Pasażerowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania środków przyjętych przez przewodnika i zaleconych przezpokład Pasażera, który sam zszedł ze statku z naruszeniem powyższej zasady. Na lądzie Pasażerowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania środków przyjętych przez przewodnika i zaleconych przez
władze lokalne.    2.       UBEZPIECZENIE  Każdy Pasażer zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od momentu potwierdzenia Pakietu Wakacyjnego do jego końca obejmującego ryzykawładze lokalne.    2.       UBEZPIECZENIE  Każdy Pasażer zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od momentu potwierdzenia Pakietu Wakacyjnego do jego końca obejmującego ryzyka
związane z Covid 19, takie jak anulowanie Pakietu wakacyjnego (koszt rezygnacji), koszty repatriacji, kwarantanna, pomoc medyczna oraz hospitalizacja. Koszt ubezpieczenia Europ Assistance 25/os -związane z Covid 19, takie jak anulowanie Pakietu wakacyjnego (koszt rezygnacji), koszty repatriacji, kwarantanna, pomoc medyczna oraz hospitalizacja. Koszt ubezpieczenia Europ Assistance 25/os -
Europa - jest wliczony w cenę imprezy.  Europa - jest wliczony w cenę imprezy.  
TransportTransport: : 
Przejazd autokarem: Wyjazd autokaru/busa z Katowic dzień przed zaokrętowaniem ok godz.18:00. Ostateczne godziny będą potwierdzone do trzech dni przed wyjazdem w informacjach praktycznych.Przejazd autokarem: Wyjazd autokaru/busa z Katowic dzień przed zaokrętowaniem ok godz.18:00. Ostateczne godziny będą potwierdzone do trzech dni przed wyjazdem w informacjach praktycznych.
Przyjazd do portu w godzinach południowych. Powrót do Polski dzień po wyokrętowaniu - Katowice ok godz. 04:00. Dojazd własny: w przypadku dojazdu własnego zniżka w wysokości 100/os. (ceny w oferciePrzyjazd do portu w godzinach południowych. Powrót do Polski dzień po wyokrętowaniu - Katowice ok godz. 04:00. Dojazd własny: w przypadku dojazdu własnego zniżka w wysokości 100/os. (ceny w ofercie
na dojazd własny zawierają podaną zniżkę). na dojazd własny zawierają podaną zniżkę). 
Wycieczki FakultatywneWycieczki Fakultatywne: : 
Wycieczki Fakultatywne Wycieczki Fakultatywne 
Warunki uczestnictwaWarunki uczestnictwa : : 
Warunki uczestnictwa Polski PilotWarunki uczestnictwa Polski Pilot

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

WłochyWłochy Wyspy Kanaryjskie I Madera - Rejs Z Polskim PilotemWyspy Kanaryjskie I Madera - Rejs Z Polskim Pilotem  KatowiceKatowice 14.10.202114.10.2021
27.10.202127.10.2021 82728272   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  KatowiceKatowice   do do GenuaGenua dnia dnia 14.10.202114.10.2021  godz.  godz. 17:00 - 10:0017:00 - 10:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  GenuaGenua  do do KatowiceKatowice dnia dnia 26.10.202126.10.2021  godz.  godz. 10:00 - 04:0010:00 - 04:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywieniePełne wyżywienie Hotel w mieście: Hotel w mieście: GenuaGenua
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Kabina z balkonem Fantas�caKabina z balkonem Fantas�ca

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


