
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

Karaibska Przygoda z pobytem na Dominikanie - Rejs z Polskim
Pilotem
La Romana > La Romana > Catalina Island > St. Kitts > Antigua > Fort-de-France > Pointe-a-Pitre > Sint Maarten
> La Romana
Egzotyka 2019, Przelot Samolotem w Cenie!
Przelot w cenie polski pilot Egzotyka 2019

Statek : Costa Pacifica

Armator : Costa Cruises
Transport : samolot

Numer oferty : -466241
Termin : 13.02.2019 - 26.02.2019

 
Termin : 13.02.2019

Długość imprezy : 8 dni
Cena od : 2.824 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Dominikana / La Romana --:-- --:-- 

 2 Dominikana / La Romana --:-- 07:00 

 2 Dominikana / Catalina Island 09:00 17:00 

 3 Saint Kitts i Nevis / St. Kitts 13:00 21:00 

 4 Antigua i Barbuda / Antigua 07:00 18:00 

 5 Martynika / Fort-de-France 09:00 21:00 

 6 Gwadelupa / Pointe-a-Pitre 08:00 23:00 

 7 Sint Maarten / Sint Maarten 13:00 18:00 

 8 Dominikana / La Romana 13:30 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina wewnętrzna Classic 2.824 EUR

Kabina z oknem Classic 2.974 EUR

Kabina z balkonem Classic 3.124 EUR

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


Informacje dodatkowe

Program Imprezy
Program imprezy:
13.02.2019 Spotkanie na lotnisku z pilotem ok. godziny 04:30 rano, przelot linią Air France na trasie Warszawa - Punta Cana
(Dominikana) z miedzylądowaniem w Paryżu. Przylot na Dominikanę około godziny 18:45, transfer do hotelu 4/5* na
Dominikanie. Zakwaterowanie w hotelu. 
14-18.02.2019 Pobyt wypoczynkowy w hotelu 4/5* z formułą all inclusive na Dominikanie.
18.02.2019 Wykwaterowanie z hotelu, transfer do portu, zaokrętowanie na statek
18.02 – 25.02.2019 Rejs statkiem Costa Pacifica po Karaibach wg programu.
25.02.2019 La Romana / Dominikana. Wyokrętowanie ze statku, transfer na lotnisko. Wylot z Punta Cana (Dominikana) o
godzinie 21:05, przelot do Warszawy z międzylądowaniem w Paryżu
26.02.2019 Przylot do Warszawy ok. godz.16:25
Cena obejmuje

opłaty portowe 150€/osoba;
przelot na trasie Warszawa – Punta Cana – Warszawa z międzylądowaniem w Paryżu;
5 noclegów w formule all inclusive na Dominikanie w hotelu 4/5*;
rejs statkiem Costa Pacifica (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii) 7 noclegów;
transfery wg programu imprezy;
pełne wyżywienie na statku – do dyspozycji restauracja bufetowa, działająca 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 – 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 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN;
opiekę polskiego pilota.

Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00 € osoba/dzień, 5,00€  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;
pakiety napojów All Inclusive:

Pranzo & Cena - Cena pakietu 17€/dzień/osoba dorosła i 5€/dzień/dziecko.
Brindiamo - Cena pakietu 26,50€/dzień/osoba dorosła i 17,50€/dzień/dziecko.
Piu Gusto - Cena pakietu 29,50€/dzień/osoba dorosła i 17,50€/dzień/dziecko

Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasażerów w kabinie
na czas całego rejsu;

opłaty wizowej na Dominikanie (płatnej na lotnisku) - ok. 10€ / osoba.

Wycieczki Fakultatywne
 Karaibska Przygoda z pobytem na Dominikanie

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzedaż tylko po
potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 14 osobach.
Wymagana opłata wizowa na Dominikanie (płatna na lotnisku) - ok. 10€ / osoba.
TRANSFERY
Przy wylotach z Warszawy dla chętnych możliwość skorzystania  z transferu na lotnisko w Warszawie (opcjonalnie) - na
zapytanie.
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

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

