
PZM-TRAVEL Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 20/ lok.3a
Warszawa, 02-513
Telefon: 22 849 84 49, 22 849 69 04
Organizator: Grupa Atlas Tours

Dookoła Europy - Rejs z Polskim Pilotem
Warnemunde (Berlin) > Kopenhaga > IJmuiden (Amsterdam) > Zeebrugge > Hawr > La Coruna > Leixoes (Porto)
> Lizbona > Walencja > Barcelona > Savona
Sezon 2020, Transport w Cenie!
Sezon 2020 Transport w cenie polski pilot

Statek : Costa Fascinosa

Armator : Costa Cruises
Transport : autokar

Numer oferty : -873885
Termin : 04.09.2020 - 18.09.2020

 
Termin : 04.09.2020

Długość imprezy : 14 dni
Cena od : 1.233 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Niemcy / Warnemunde (Berlin) --:-- 19:00 

 2 Dania / Kopenhaga 09:00 19:00 

 3 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 4 Holandia / IJmuiden (Amsterdam) 08:00 18:00 

 5 Belgia / Zeebrugge 09:00 19:00 

 6 Francja / Hawr 09:00 20:00 

 7 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 8 Hiszpania / La Coruna 08:00 19:00 

 9 Portugalia / Leixoes (Porto) 08:00 18:00 

 10 Portugalia / Lizbona 08:00 15:00 

 11 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 12 Hiszpania / Walencja 09:00 18:00 

 13 Hiszpania / Barcelona 07:00 13:00 

 14 Włochy / Savona 09:00 --:-- 

Cennik

https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/p,Costa-Fascinosa
https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/pg,Costa-Cruises


Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina wewnętrzna Classic 1.233 EUR

Kabina z balkonem Classic 1.689 EUR

Kabina z balkonem Premium 1.819 EUR

Informacje dodatkowe

Opis rejsu
Rejs "Dookoła Europy" to niesamowita okazja by zwiedzić jedne z najciekawszych miast północnej i zachodniej Europy.
Kopenhaga, Amsterdam czy Lizbona zachwycą nas wspaniałymi zabytkami i malowniczymi portami, a w dalszej części La
Coruna i wizyta w Santiago de Compostela czy Leixoes ze zwiedzaniem Porto. Nie można też zapomnieć o Walencji "Miasta
Nauki i Sztuki" oraz Barcelony ze słynną katedrą Sagrada Familia.
Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00EUR osoba/dzień, 5EUR dziecko/dzień (3-14 lat);
korzystania z punktów usługowych na statku m. in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, spa, internet) oraz wydatków
osobistych;
korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte;
pakietu napojów All Inclusive - Cena pakietu 30EUR/dzień (Brindiamo - pakiet bez koktajli) lub 35EUR/dzień (Piu
Giusto - pakiet z koktajlami), 20EUR/dzień/dziecko. Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie
pakietu przez wszystkich pasażerów w kabinie na czas całego rejsu.
wycieczek fakultatywnych

Cena obejmuje

rejs statkiem Costa Fascinosa, zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (13 noclegów);
opłaty portowe 200EUR;
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 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, 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;
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
opiekę polskiego pilota.

Wycieczki Fakultatywne
 Dookoła Europy

Transport
Przejazd autokarem:
Wyjazd autokaru/busa do Warnemunde z Katowic w nocy z 03/04 września ok godz. 00:30, Wrocławia ok godz. 02:30 i
Poznania ok godz. 5:30. Ostateczne godziny będą potwierdzone do trzech dni przed wyjazdem w informacjach praktycznych.
Przyjazd do portu w godzinach popołudniowych. Powrót do Polski z Savony, wyjazd po wyokrętowaniu ok godz. 10:00 powrót
tylko do Katowic nastepnego dnia ok 04:00.
Rejs rozpoczyna się i kończy w dwóch różnych portach. Istnieje możliwość przejazdu autokarem w jedną stronę i powrotu
samolotem. W celu dokonania takiej rezerwacji prosimy o kontakt z naszym call-center.
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

http://namorzu.pl/data/userfiles/file/wycieczki/dookola_europy.pdf
http://namorzu.pl/data/userfiles/file/warunki_uczestnictwa-polski_pilot.pdf

