
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

Przygoda w Casablance - Rejs z Polskim Pilotem
Genua > Malaga > Casablanca > Lizbona > Barcelona > Marsylia (Prowansja) > Genua
Przelot Samolotem w Cenie!
Przelot w cenie polski pilot

Statek : MSC Preziosa

Armator : MSC Cruises
Transport : samolot

Numer oferty : -460866
Termin : 08.10.2018 - 17.10.2018

 
Termin : 08.10.2018

Długość imprezy : 10 dni
Cena od : 1.850 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Włochy / Genua --:-- 17:00 

 2 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 3 Hiszpania / Malaga 10:30 17:30 

 4 Maroko / Casablanca 08:00 23:00 

 5 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 6 Portugalia / Lizbona 08:00 16:00 

 7 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 8 Hiszpania / Barcelona 12:00 19:00 

 9 Francja / Marsylia (Prowansja) 08:00 18:00 

 10 Włochy / Genua 09:00 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina z oknem Bella 1.580 EUR

Kabina z balkonem Fantastica 1.850 EUR

http://www.pzmtravel.namorzu.pl/p,MSC-Preziosa
http://www.pzmtravel.namorzu.pl/pg,MSC-Cruises


Informacje dodatkowe

Cena obejmuje

opłaty portowe 150 EUR/osoba
transport (samolot lub autokar) w zależności od wybranej oferty lub dojazd własny
rejs statkiem MSC Preziosa (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii)
pełne wyżywienie – do dyspozycji restauracja bufetowa, ok. 20 h dziennie (śniadanie, lunch, przekąski, podwieczorek,
obiadokolacja, nocny bufet) oraz restauracja a la carte (śniadanie, lunch, obiadokolacja)
serwis bagażowy i kabinowy
napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej 24h – 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
opiekę polskiego pilota

Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00 EUR osoba/dzień, 5,00 EUR dziecko 3-14 lat / dzień
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
pakiet napojów All Inclusive - 26 EUR/dzień/osoba dorosła; 12 EUR/dzień/dziecko do 14 lat oraz innych pakietów
specjalnych na napoje alkoholowe

Wycieczki Fakultatywne
 Przygoda w Casablance

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzedaż tylko po
potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach.
Transport
Przejazd autokarem: W przypadku oferty przejazdu autokarem wyjazd następuje z Katowic dzień wcześniej, natomiast
przyjazd do Katowic dzień później. Dla chętnych możliwość skorzystania z antenek do miejsca wyjazdu autokaru: z Krakowa
25 EUR/osoba/dwie strony z Wrocławia 30 EUR/osoba/dwie strony
Przelot samolotem: Wylot w dniu rozpoczęcia rejsu, powrót wieczorny w dniu zakończenia rejsu. W cenie zawarte transfery
lotnisko/port/lotnisko. Przy wylotach z Warszawy dla chętnych możliwość skorzystania z transferu na lotnisko w Warszawie
(opcjonalnie) - cena 50€/os. w dwie strony * * miejsca wsiadania: Kraków, Katowice, Żory, Rybnik, Częstochowa. Możliwy
transfer z Wrocławia przy minimum 6 osobach.
Dojazd własny: w przypadku dojazdu własnego zniżka w wysokości 100 EUR/os, możliwość rezerwacji parkingu w porcie
Warunki uczestnictwa

 warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

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

