Śródziemnomorskie Krajobrazy z Barcelony
Termin: 16 luty 2018 - 23 luty 2018 (ilość dni: 8)
Statek:

AIDAperla

Linia:

Cena od:

Aida Cruises

€699.00/os.

Super Okazja: Promocyjne ceny za kabinę z balkonem już od €699/os!
Cena zawiera opłaty portowe, napiwki oraz piwo i wino do posiłków.

1/3

EV:49586

TRASA REJSU
Data

Port

Wpłynięcie

Wypłynięcie

piątek
16.02.2018

Barcelona

--:--

20:00

sobota
17.02.2018

Palma de Mallorca, Majorka

06:00

22:00

dzień 3

niedziela
18.02.2018

Dzień na morzu

--:--

--:--

dzień 4

poniedziałek
19.02.2018

Civitavecchia, Rzym

08:00

20:00

wtorek
20.02.2018

Livorno, Florencja i Piza

09:00

20:00

środa
21.02.2018

Marsylia

18:00

--:--

czwartek
22.02.2018

Marsylia

--:--

17:00

piątek
23.02.2018

Barcelona

08:00

--:--

dzień 1

dzień 2

dzień 5

dzień 6

dzień 7

dzień 8

Legenda

Hiszpania

Hiszpania

Włochy

Włochy

Francja

Francja

Hiszpania

CENNIK
Cena katalogowa
Kabina wewnętrzna

od €725.00

Kabina zewnętrzna z oknem

od €875.00

Kabina zewnętrzna z balkonem

od €930.00

Suite (apartament)

od €1 640.00

Kabina jednoosobowa

na zapytanie

3 i 4 osoba dorosła w kabinie

na zapytanie

młodzież od 16 do 24 lat

na zapytanie

dziecko od 2 do 15 lat jako 3 i 4 osoba w
kabinie

na zapytanie

Opłaty portowe

Cena promocyjna

od €699.00

w cenie
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Uwaga! Ceny za osobę w kabinie dwuosobowej.

Ważna informacja:
Armator niemieckojęzyczny.

Cena zawiera:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; wyżywienie - 3 główne posiłki oraz napoje serwowane podczas posiłków; serwis bagażowy
podczas wejścia i zejścia ze statku; serwis kabinowy; napiwki dla obsługi statku; 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 (na życzenie możliwość rezerwacji przelotu z niemieckich lotnisk w atrakcyjnej cenie); ewentualnych noclegów w
hotelu przed/po rejsie i transferów; wycieczek fakultatywnych w trakcie rejsu; korzystania z barów, mini baru w kabinie oraz napojów
zamawianych poza porami posiłków; korzystania z punktów usługowych (fryzjer, pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej,
internet) i wydatków osobistych; ubezpieczenia KL, NNW i bagaż (około €1 - €1,5 osoba/dzień), kosztów wiz (tam gdzie wymagane).

Pakiety napojów:
AIDA Light: idealna oferta dla dzieci i nastolatków oraz osób, które chcą spędzić wolny czas bez alkoholu. W tym pakiecie zawarte są
wszystkie napoje puszkowane oraz koktajle bezalkoholowe. Cena €9,90/osoba/dzień
AIDA Comfort: pakiet zawiera napoje z pakietu Light oraz dodatkowo bezalkoholowe kawy i herbaty, gorącą czekoladę, domowe wina i
szampana, dwa gatunki piwa z beczki, dwa kupony na koktajle o wartości do €7,50/rejs. Cena €19,90/osoba/dzień
AIDA Genisser: pakiet oprócz bogatej oferty napojów zawiera także ofertę gastronomiczną. Pakiety są kwotowe i dają możliwość
korzystania z restauracji a la carte i zamówienia wina w butelkach. Można je dokupować na pokładzie statku. Pakiety dostępne są dla osób
powyżej 18 lat i mają wartość: €100 - płaci się €90 €200 - płaci się €180 €300 - płaci się €265 €400 - płaci się €350
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