Zachodnie Karaiby
Termin: 30 grudzień 2017 - 06 styczeń 2018 (ilość dni: 8)
Statek:

MSC Seaside

Linia:

Cena od:

MSC Cruises

na zapytanie/os.
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TRASA REJSU

dzień 1

Data

Port

Wpłynięcie

Wypłynięcie

sobota
30.12.2017

Miami, Floryda

--:--

19:00

Stany Zjednoczone

dzień 2

niedziela
31.12.2017

Dzień na morzu

--:--

--:--

dzień 3

poniedziałek
01.01.2018

Ocho Rios

09:00

17:00

wtorek
02.01.2018

George Town, Wielki Kajman

08:00

16:00

środa
03.01.2018

Cozumel

10:00

18:00

dzień 6

czwartek
04.01.2018

Dzień na morzu

--:--

--:--

dzień 7

piątek
05.01.2018

Nassau

09:00

16:00

07:00

--:--

dzień 4

dzień 5

dzień 8

Legenda

Jamajka

sobota
06.01.2018

Kajmany

Meksyk

Bahamy

Miami, Floryda
Stany Zjednoczone

CENNIK
Cena katalogowa
Kabina wewnętrzna

od €1 239.00

Kabina zewnętrzna z oknem

od €1 469.00

Kabina zewnętrzna z balkonem

od €1 649.00

Suite (apartament)

od €1 829.00

MSC Yacht Club Suite

od €1 959.00

Kabina jednoosobowa

na zapytanie

3 i 4 osoba dorosła w kabinie
dziecko od 2 do 12 lat jako 3 i 4 osoba w
kabinie

Cena promocyjna

od €719.00
tylko opłaty portowe
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dziecko od 13 do 17 lat jako 3 i 4 osoba w
kabinie

€449.00

Opłaty portowe

€130.00

Uwaga! Ceny za osobę w kabinie dwuosobowej.

Cena zawiera:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; wyżywienie - 3 główne posiłki, przekąski między posiłkami, bufet lub przekąski o północy;
napoje serwowane do śniadania i w bufetach samoobsługowych; serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku; serwis kabinowy;
korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen, jacuzzi, sala fitness, itp.); udział
we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, programy animacyjne itp.).

Cena nie zawiera:
kosztów dojazdu do portu; opłat portowych; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów; wycieczek fakultatywnych w
trakcie rejsu; korzystania z barów, mini baru w kabinie oraz napojów zamawianych w restauracji; korzystania z punktów usługowych
(fryzjer, pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet) i wydatków osobistych; napiwków dla obsługi na statku (kwota
uzależniona od długości rejsu); ubezpieczenia KL, NNW i bagaż, kosztów wiz (tam gdzie wymagane).

Uwagi:
na wszystkich rejsach MSC Cruises można zarezerwować pakiety all inclusive: Allegrissimo 24h: 26€/os./dzień i 12€/dziecko/dzień;
Allegrissimo Premium: 44€/os./dzień i 21€/dziecko/dzień (pakiet musi być wykupiony przez każdą osobę zakwaterowaną w kabinie - można
zakupić w biurze przed rejsem). Na Państwa życzenie zarezerwujemy przelot, transfery do/z portu, parking, dodatkowe noclegi oraz
zadbamy o odpowiednie ubezpieczenie podróżne.
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