
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 Balearami - Barcelona - Costa Fascinosa
Barcelona > Savona > Neapol > Palermo (Sycylia) > Ibiza > Ibiza > Palma de Mallorca > Barcelona

Statek : Costa Fascinosa

Armator : Costa Cruises
Transport : dojazd wlasny

Numer oferty : -571744
Termin : 25.05.2019 - 01.06.2019

 
Termin : 25.05.2019

Długość pobytu : 7 noclegów
Cena od : 619 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Hiszpania / Barcelona --:-- 14:00 

 2 Włochy / Savona 08:30 17:30 

 3 Włochy / Neapol 13:30 20:00 

 4 Włochy / Palermo (Sycylia) 09:00 18:00 

 5 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 6 Hiszpania / Ibiza 08:00 --:-- 

 7 Hiszpania / Ibiza --:-- 04:00 

 7 Hiszpania / Palma de Mallorca 09:00 19:00 

 8 Hiszpania / Barcelona 08:00 --:-- 

Cennik

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

KABINA WEWNĘTRZNA

Basic - Kabina gwarantowana 1.238 EUR

HoneyMooners Comfort - Kabina gwarantowana 1.382 EUR

https://www.namorzu.pl/p,Costa-Fascinosa
https://www.namorzu.pl/pg,Costa-Cruises


Comfort - Kabina gwarantowana 1.438 EUR

HoneyMooners Comfort - Premium 1.552 EUR

Comfort - Premium 1.618 EUR

KABINA ZEWNĘTRZNA Z OKNEM

Basic - Kabina gwarantowana 1.558 EUR

HoneyMooners Comfort - Classic 1.686 EUR

Comfort - Classic 1.758 EUR

HoneyMooners Comfort - Premium 1.838 EUR

Comfort - Premium 1.918 EUR

KABINA ZEWNĘTRZNA Z BALKONEM

Basic - Kabina gwarantowana 1.858 EUR

HoneyMooners Comfort - Classic 1.970 EUR

Comfort - Classic 2.058 EUR

HoneyMooners Comfort - Premium 2.122 EUR

Comfort - Premium 2.218 EUR

APARTAMENT SUITE

HoneyMooners Comfort - Samsara inside 1.932 EUR

Comfort - Samsara inside 2.018 EUR

HoneyMooners Comfort - Mini Suite with Ocean View Balcony 2.294 EUR

Comfort - Mini Suite with Ocean View Balcony 2.398 EUR

HoneyMooners Comfort - Suite with Ocean View Balcony 2.864 EUR

Comfort - Suite with Ocean View Balcony 2.998 EUR

HoneyMooners Comfort - Grand Suite with Ocean View Balcony 3.624 EUR

Comfort - Grand Suite with Ocean View Balcony 3.798 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;
korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:

http://www.terminal1.pl/


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, wody, drinków;
napiwków obowiązkowych dla obsługi statku (ok. 10€/dzień/osoba powyżej 14 roku życia; 5€/dzień/dziecko w wieku
4-13);
ubezpieczenia KL, NW i bagażu;
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

ALL INCLUSIVE (opcja):

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

Pranzo & Cena od 17 €/dzień/osoba dorosła (napoje tylko do posiłków w restauracjach - lunch, kolacja) - pobierz
ulotkę;
Brindiamo od 26,50€ (pakiet bez koktajli)/dzień/osoba dorosła - pobierz ulotkę;
Piu Gusto od 29,50€ (pakiet z koktajlami)/dzień/osoba dorosła - pobierz ulotkę;
Intenditore od 45,50 €/dzień/osoba dorosła (pakiet z koktajlami i mini barem w cenie) - pobierz ulotkę;
Giovani od 17,50€/dzień/dziecko - pobierz ulotkę.

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

Dla Rejsów trwających mniej niż 7 dni nie ma możliwości wykupienia pakietu all inclisive. Linia Costa Cruises proponuje
pakiety winno-piwne, pakiety wodne (szczegóły u Konsultanta).
 
 
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.
 
Informacje dodatkowe:

Rodzaje kabin z podziałem na dodatkowe usługi zawarte w cenie:

BASIC:
cena zawiera zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii z pełnym wyżywieniem bez pakietów napojów
kabina gwarantowana bez możliwości wyboru nr kabiny
tura kolacji przydzielona przez Armatora

COMFORT CLASSIC:
cena zawiera zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii z pełnym wyżywieniem oraz z pakietem napojów
"Pranzo & Cena*"
możliwy wybór numeru kabiny lub kabiny gwarantowane
tura kolacji przydzielona przez Armatora

COMFORT PREMIUM:
cena zawiera zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii z pełnym wyżywieniem z pakietem napojów
"Brindiamo*"
możliwy wybór numeru kabiny lub kabiny gwarantowane
możliwość wyboru tury kolacji
śniadanie wraz z budzeniem do kabiny w cenie

* nie dotyczy rejsów dookoła świata

https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Pranzo-Cena_ENG.pdf
https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Pranzo-Cena_ENG.pdf
https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Brindiamo_ENG.pdf
https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Piu_Gusto_ENG.pdf
https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Intenditore_ENG.pdf
https://www.namorzu.pl/data/userfiles/file/all_inclusive_Giovani_ENG.pdf


Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego


