
Grupa Atlas Tours
Bałdyka 14
Żory, 44-240
Telefon: (32) 434-03-80, (32) 434-03-81, (32)
434-03-81
Organizator: Grupa Atlas Tours

Morze Śródziemne wraz z Wyspami Greckimi - Ankona - MSC
Sinfonia
Ankona > Wenecja > Split > Santorini > Mykonos > Mykonos > Dubrownik > Ankona

Statek : MSC Sinfonia

Armator : MSC Cruises
Transport : dojazd wlasny

Numer oferty : -552161
Termin : 17.05.2019 - 24.05.2019

 
Termin : 17.05.2019

Długość pobytu : 7 noclegów
Cena od : 639 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Włochy / Ankona --:-- 18:00 

 2 Włochy / Wenecja 08:00 16:30 

 3 Chorwacja / Split 07:00 17:00 

 4 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 5 Grecja / Santorini 07:00 15:00 

 5 Grecja / Mykonos 20:00 23:59 

 6 Grecja / Mykonos 00:01 03:00 

 7 Chorwacja / Dubrownik 13:00 20:00 

 8 Włochy / Ankona 10:00 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za kabinę
(2 osoby z opł. portowymi)

KABINA WEWNĘTRZNA

Inside Fantastica 1.278 EUR

https://www.namorzu.pl/p,MSC-Sinfonia
https://www.namorzu.pl/pg,MSC-Cruises


KABINA ZEWNĘTRZNA Z OKNEM

Outside with Partial View 1.498 EUR

Ocean View Fantastica 1.718 EUR

KABINA ZEWNĘTRZNA Z BALKONEM

Balcony Fantastica 2.098 EUR

Balcony Aurea 2.898 EUR

APARTAMENT SUITE

Suite Fantastica 2.658 EUR

Suite Aurea 3.458 EUR

SPRAWDŹ CENĘ BILETU LOTNICZEGO

Informacje dodatkowe

Cena obejmuje:

opłaty portowe;
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii;
serwis bagażowy i kabinowy;
wyżywienie - 3 główne posiłki;
przekąski między posiłkami;
bufet lub przekąski o północy;
korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:

kosztów dojazdu do portu;
ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie);
wycieczek fakultatywnych;
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet);
napojów do obiadów i kolacji, drinków;
napiwków obowiązkowych dla obsługi statku (ok. 10€/dzień/osoba dorosła; 5€/dzień/dziecko);
ubezpieczenia KL, NW i bagażu.

Kabiny:

MSC Cruises oferuje następujące rodzaje kabin:

kabiny wewnętrzne - Bella, Fantastica
kabiny z oknem - Bella, Fantastica
kabiny z balkonem - Bella, Fantastica

Podstawowe różnice:

Kategoria Bella - kabiny usytuowane na niższych pokładach. Kabiny z oknem i z balkonem mogą mieć ograniczoną
widoczność. Możliwość zamówienia do kabiny śniadania za dopłatą. Kabiny gwarantowane lub numerowane.
Kategoria Fantastica - kabiny usytuowane na wyższych pokładach. Śniadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu,
50% zniżki na zajęcia fitness, joga lub treningi na siłowni z indywidualnym trenerem, możliwość wyboru tury kolacji.
Kabiny gwarantowane lub numerowane.

ALL INCLUSIVE (opcja):

Istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne
bez ograniczeń we wszystkich barach.

http://www.terminal1.pl/


Cennik pakietów: (dla regionów: Morze Śródziemne, Europa Północna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antyle,
Kuba):

Easy Package - 29 €/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 6 €/napój
Premium Package - 39 €/os/dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 10 €/napój
Premium Plus  Package  -  59  €/os./dzień  -  nielimitowane  napoje  bezalkoholowe  i  alkoholowe  bez  limitu
cenowego (podawane w szklankach)
Pakiet bezalkoholowy dla osób dorosłych - 19 €/os./dzień bez limitu cenowego
Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 14 €/os./dzień

Cennik pakietów: (dla regionów: Karaiby, Ameryka Północna):

Easy Package - 29 €/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 6 €/napój
Premium Package - 52 €/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 10 €/napój
Premium Plus  Package  -  66  €/os./dzień  -  nielimitowane  napoje  bezalkoholowe  i  alkoholowe  bez  limitu
cenowego (podawane w szklankach)
Pakiet bezalkoholowy dla osób dorosłych - 24 €/os./dzień bez limitu cenowego
Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 14 €/os./dzień

Cennik pakietów: (dla regionu: Ameryka Południowa):

Easy Package - 29 €/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 6 €/napój
Premium Package - 47 €/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 10 €/napój
Premium Plus  Package  -  55  €/os./dzień  -  nielimitowane  napoje  bezalkoholowe  i  alkoholowe  bez  limitu
cenowego (podawane w szklankach)
Pakiet bezalkoholowy dla osób dorosłych - 21 €/os./dzień bez limitu cenowego
Pakiet bezalkoholowy dla dzieci w wieku 3-17 lat - 14 €/os./dzień

Dla rejsów Dookoła Świata - pakiety na zapytanie!

 Szczegółowy opis pakietów

Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasażerów podróżujących w jednej
kabinie na czas całego rejsu.
 
Uwagi:

Kabiny  3/4  osobowe  nie  są  dostępne  we  wszystkich  kategoriach,  a  ich  liczba  jest  ograniczona  -  sprzedaż  tylko  po
potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pokładzie statku obowiązuje bezgotówkowy system opłat. Należność reguluje się ostatniego dnia rejsu 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.

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_MSC_Cruises_ENG.pdf

