
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

Chorwacja, Grecja, Czarnogóra - Rejs z Polskim Pilotem
Triest > Wenecja > Dubrownik > Korfu > Argostoli (Kefalonia) > Kotor > Split > Triest
Sezon 2020, Transport w Cenie!
Sezon 2020 Transport w cenie polski pilot

Statek : MSC Lirica

Armator : MSC Cruises
Transport : autokar

Numer oferty : -882917
Termin : 14.10.2020 - 22.10.2020

 
Termin : 14.10.2020

Długość imprezy : 8 dni
Cena od : 1.044 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Włochy / Triest --:-- 19:00 

 2 Włochy / Wenecja 07:30 16:30 

 3 Chorwacja / Dubrownik 12:30 19:30 

 4 Grecja / Korfu 12:00 20:00 

 5 Grecja / Argostoli (Kefalonia) 08:00 16:00 

 6 Czarnogóra / Kotor 10:00 18:00 

 7 Chorwacja / Split 08:00 18:00 

 8 Włochy / Triest 10:00 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina z oknem Fantastica 1.044 EUR

Kabina z balkonem Fantastica 1.334 EUR

Informacje dodatkowe

Opis rejsu
"Chorwacja, Grecja, Czarnogóra" to rejs podczas którego można zobaczyć najpiękniejsze porty morza adriatyckiego. Oprócz

https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/p,MSC-Lirica
https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/pg,MSC-Cruises


urokliwego Triestu zobaczymy twierdzę w Dubrowniku, pałac Dioklecjana w Spilicie, wpłyniemy do "fiordu" w Kotorze i
zwiedzimy pałac cesarzowej Sisi na Korfu.
Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00 EUR osoba/dzień, 5 EUR dziecko/dzień (do 12 lat);
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: zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe których cena nie przekracza 6 EUR za napój. Nie zawiera mini baru w
kabinie. Cena 29EUR/os/dzień
Premium: zawiera napoje alkoholowe i bezalkoholowe których cena nie przekracza 10 EUR za napój. Nie zawiera mini baru w
kabinie. Cena 39EUR/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
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasażerów w kabinie na czas całego
rejsu.
Wycieczki Fakultatywne

 Chorwacja, Grecja, Czarnogóra
Uwagi
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 po potwierdzeniu.
Grupa realizowana przy min. 20 osobach
WALUTA: Walutą obowiązującą na statkach MSC jest EURO. Na pokładzie statku. MSC LIRICA 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 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
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 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 chwili wejścia na statek.
Jednakże, na rejsach transatlantyckich i rejsach 15-dniowych lub dłuższych, dopuszczalny wiek minimalny wynosi 12
miesięcy.
 
Transport
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 rannych. Powrót do Polski w dniu
wyokrętowanie - Katowice ok godz. 23:00.
Dojazd własny: w przypadku dojazdu własnego zniżka w wysokości 100€/os, możliwość rezerwacji parkingu w porcie -
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/chorwacja_grecja_czarnogora.pdf
http://namorzu.pl/data/userfiles/file/warunki_uczestnictwa-polski_pilot.pdf

