
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 - Rejs z Polskim Pilotem
Miami (Floryda) > Ocho Rios > Cartagena de Indias > Cristobal > Limon > Costa Maya > Ocean Cay MSC Marine
Reserve > Miami (Floryda)
Egzotyka 2020, Przelot Samolotem w Cenie!
Egzotyka 2020 polski pilot Przelot w cenie

Statek : MSC Divina

Armator : MSC Cruises
Transport : samolot

Numer oferty : -982345
Termin : 27.01.2021 - 10.02.2021

 
Termin : 27.01.2021

Długość imprezy : 12 dni
Cena od : 1.996 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Stany Zjednoczone / Miami (Floryda) --:-- 19:00 

 2 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 3 Jamajka / Ocho Rios 10:00 18:00 

 4 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 5 Kolumbia / Cartagena de Indias 08:00 17:00 

 6 Panama / Cristobal 09:00 19:00 

 7 Kostaryka / Limon 08:00 17:00 

 8 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 9 Meksyk / Costa Maya 09:00 18:00 

 10 Dzień na morzu --:-- --:-- 

 11 Bahamy / Ocean Cay MSC Marine Reserve 09:00 23:00 

 12 Stany Zjednoczone / Miami (Floryda) 07:00 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/p,MSC-Divina
https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/pg,MSC-Cruises


Kabina wewnętrzna Bella 1.996 EUR

Kabina wewnętrzna Fantastica 2.086 EUR

Kabina z oknem Fantastica 2.306 EUR

Kabina z balkonem Bella 2.466 EUR

Kabina z balkonem Fantastica 2.616 EUR

Informacje dodatkowe

Opis rejsu
Program imprezy:
27/01 spotkanie z pilotem na lotnisku ok godz. 04:00 wylot do Miami ok. 06:00 międzylądowanie w Monachium. Przylot do
Miami ok 16:55 transfer do hotelu i nocleg.
28/01 Miami, po śniadaniu możliwość uczestniczenia w wycieczce fakultatywnej. nocleg w hotelu.
29/01 Miami, Po śniadaniu transfer do portu i zaokrętowanie na statek w godzinach południowych
29/01 - 09/02 rejs statkiem MSC DIVINA
09/02 Po wyokrętowaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski (międzylądowanie w Zurichu)
10/02 Przylot do polski ok godz. 13:55
Cena zawiera

rejs statkiem MSC DIVINA (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii)
przelot samolotem na trasie Warszawa – Miami – Warszawa (międzylądowanie w Monachium i na powrocie w Zurichu)
transfery wg programu
2 noclegi ze śniadaniem w Miami przed rejsem - hotel 3*/4*
pełne wyżywienie – do dyspozycji restauracja bufetowa, 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 24h – 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
turystyczny fundusz gwarancyjny
opłatę portową (170€)           

Cena nie zawiera

opłat serwisowych dla załogi statku - 12,50 USD osoba/dzień, 6,25 USD dziecko/dzień (do 12 lat);
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;
Istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe
dostępne bez ograniczeń we wszystkich barach:

Easy Package - 29€/os./dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 5 USD/napój
Premium Package - 52€/os/dzień - napoje bezalkoholowe i alkoholowe do kwoty 10 USD/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 dzieciw wieku 3- 17 lat - 14€/os./dzień        
Pakiety all inclusive kupowane na statku przeliczane są na dolary amerykańskie. Napoje alkoholowe mogą być spożywane
przez osoby dorosłe od 21 roku życia.
Wycieczki Fakultatywne

 Wycieczki Fakultatywne
Uwagi
WIZY: Obowiązkowa  ESTA (elektroniczna autoryzacja podróży) lub wiza do USA.
(Każdy uczestnik jest zobowiązany do uzyskania ESTA lub wizy do USA przed rozpoczęciem imprezy.

http://namorzu.pl/data/userfiles/file/wycieczki/_wycieczki_fakultatywne.pdf


https://pl.usembassy.gov/pl)
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, ceny za osobę w kabinę rodzinnej są wyższe niż w kabinie
dwuosobowej, liczba takich kabin jest ograniczona - sprzedaż tylko po potwierdzeniu.
Grupa realizowana przy min. 15 osobach
WALUTA: Walutą obowiązującą na MSC DIVINA jest USD. Na pokładzie tego statku obowiązuje bezgotówkowy system opłat.
Należność reguluje się ostatniego dnia rejsu w banku, gotówką (wpłata depozytu ok. 350 USD /kabina pierwszego dnia rejsu)
lub kartą kredytową (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe należy
zarejestrować zaraz po zaokrętowaniu.
KOBIETY W CIĄŻY I NIEMOWLĘTA: Zabrania się udziału w rejsie pasażerkom, które na początku rejsu lub też w czasie trwania
rejsu rozpoczną 24ty tydzień ciąży. Przy wejściu na statek wszystkie kobiety w ciąży muszą przedstawić zaświadczenie
lekarskie (w języku angielskim) stwierdzające, iż matka i dziecko są w dobrym stanie zdrowia i są zdolni do podróży.
Zaświadczenie takie musi również zawierać przewidywany termin porodu.
Minimalny dopuszczalny wiek umożliwiający udział w rejsie wynosi 6 miesięcy ukończone w chwili wejścia na statek.
Jednakże, na rejsach transatlantyckich i rejsach 15-dniowych lub dłuższych, dopuszczalny wiek minimalny wynosi 12
miesięcy
 
Transport
Przelot samolotem:
LH1617 27JAN  WAW MUC     0600 0740 
LH 460  27JAN  MUC MIA       1150 1655  
LX 067  09FEB  MIA ZRH        1655 0805+1  
LX1348 10FEB  ZRH WAW      1205 1355  
Limit bagażu:
bagaż rejestrowany 1 szt. do 23kg
bagaż podręczny 1 szt. do 10 kg
 
Istnieje możliwość rezerwacji transferu na lotnisko w Warszawie z miejscowości Żory, Katowice i Częstochowa.
Opłata w dwie strony 80€/os.
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

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

