
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

Australia i Nowa Zelandia - Rejs z Polskim Pilotem
Auckland > Tauranga > Napier > Wellington > Akaroa > Port Chalmers > Park Narodowy Fiordland > Dzień na
morzu > Dzień na morzu > Hobart (Tasmania) > Hobart (Tasmania) > Port Arthur (Tasmania) > Dzień na morzu >
Melbourne (Wiktoria) > Dzień na morzu > Sydney
Egzotyka 2020, Przelot Samolotem w Cenie!
Egzotyka 2020 polski pilot Przelot w cenie

Statek : ms Oosterdam

Armator : Holland America Line
Transport : samolot

Numer oferty : -935857
Termin : 04.11.2020 - 22.11.2020

 
Termin : 04.11.2020

Długość imprezy : 15 dni
Cena od : 4.512 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Nowa Zelandia / Auckland --:-- 17:00 

 2 Nowa Zelandia / Tauranga 08:00 17:00 

 3 Nowa Zelandia / Napier 12:00 18:00 

 4 Nowa Zelandia / Wellington 09:00 18:00 

 5 Nowa Zelandia / Akaroa 07:00 18:00 

 6 Nowa Zelandia / Port Chalmers 08:00 18:00 

 7 Nowa Zelandia / Park Narodowy Fiordland --:-- --:-- 

 8 Dzień na morzu / Dzień na morzu --:-- --:-- 

 9 Dzień na morzu / Dzień na morzu --:-- --:-- 

 10 Australia / Hobart (Tasmania) 08:00 --:-- 

 11 Australia / Hobart (Tasmania) --:-- 04:00 

 11 Australia / Port Arthur (Tasmania) 08:00 18:00 

 12 Dzień na morzu / Dzień na morzu --:-- --:-- 

 13 Australia / Melbourne (Wiktoria) 08:00 18:30 

 14 Dzień na morzu / Dzień na morzu --:-- --:-- 

 15 Australia / Sydney 07:00 --:-- 

https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/p,ms-Oosterdam
https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/pg,Holland-America-Line


Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina wewnętrzna Standard 4.512 EUR

Kabina z oknem Standard 4.883 EUR

Kabina z balkonem Standard 5.460 EUR

Informacje dodatkowe

Opis rejsu
Program imprezy:
04.11.2020 Spotkanie z pilotem na lotnisku w Warszawie, wylot do Auckland ok 13:00, przelot linią Emirates na trasie
Warszawa - Auckland (Nowa Zelandia) z międzylądowaniem w Dubaju.
06.11.2020 Przylot do Auckland około godziny 05:30 rano, transfer do hotelu i dla chętnych wycieczka fakultatywna city
tour. Nocleg. 
07.11.2020 Po śniadaniu transfer do portu i zaokrętowanie ok 14:00.
07-21.11.2020 Rejs statkiem ms Oosterdam wg programu.
21.11.2020 Sydney / Australia. Wyokrętowanie ze statku, wycieczka fakultatywna  Sydney City tour i transfer na lotnisko.
Wylot z Sydney ok. 21:45, przelot do Warszawy z międzylądowaniem w Dubaju.
22.11.2020 Przylot do Warszawy ok. godz.11:20
Cena obejmuje

opłaty rządowe i portowe 538€/osoba;
rejs statkiem ms Oosterdam  (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii);
1 nocleg w hotelu 3/4* ze śniadaniem w Auckland przed rejsem;
transfery wg programu imprezy;
pełne wyżywienie na statku – do dyspozycji restauracja bufetowa, działająca 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 20h – kawa, herbata, woda, iced tea 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;
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
opiekę polskiego pilota.

Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku – 14,50USD osoba/dzień;
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;
pakiet napojów All Inclusive – ok. 58USD/dzień/osoba dorosła (powyżej 21 lat) oraz innych pakietów specjalnych na
napoje alkoholowe;
wycieczek fakultatywnych.

Wycieczki Fakultatywne
 Australia i Nowa Zelandia

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, liczba takich kabin jest ograniczona - sprzedaż tylko po
potwierdzeniu.
Grupa realizowana przy min. 14 osobach
WALUTA: Walutą obowiązującą na ms Oosterdam 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

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


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
 WIZY:
Australia
Wymagana wiza elektroniczna ETA do Australii. Wszyscy posiadacze polskich paszportów mogą ubiegać się online o
bezpłatną wizę turystyczną eVisitor na pobyt trwający do 3 miesięcy. Jest to najprostszy sposób na uzyskanie zezwolenia na
pobyt turystyczny w Australii.
Składanie wniosku online: http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm
 Nowa Zelandia
Od października 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji (NZeTA - New Zealand Electronic Travel Authority) przed
rozpoczęciem podróży do Nowej Zelandii. Obowiązkiem tym są objęci obywatele Polski oraz innych krajów, którzy mogą
wjechać do Nowej Zelandii w celach turystycznych, korzystając z ruchu bezwizowego.
Wiąże się to z koniecznością wypełnienia elektronicznie wniosku na stronach internetowych NZ Immigration. W czasie
rejestracji pobierana jest opłata w wysokości 9 NZD (w przypadku gdy jest uiszczana za pomocą darmowej aplikacji na
telefon komórkowy) lub 12 NZD, jeśli uiszcza się ją przez Internet. Maksymalny czas realizacji procesu rejestracji opłaty
wynosi 72 godziny.
UWAGA! Pasażerowie muszą uiścić opłatę NZeTA przed rozpoczęciem planowanej podróży. Bez rejestracji i poświadczenia
dokonania opłaty – w formie wydruku lub na urządzeniu elektronicznym - pasażerowie mogą nie zostać wpuszczeni na
pokład samolotu lub statku pasażerskiego.
Od lipca 2019 roku zaczęła obowiązywać opłata dla turystów zagranicznych (International Visitor Conservation and Tourism
Levy, IVL) w wysokości 35 dolarów nowozelandzkich (NZD) za osobę. Opłatę musi uiścić większość osób przybywających do
Nowej Zelandii na podstawie wizy, w tym wiz typu "working holiday", niektórych wiz studenckich i krótkoterminowych wiz do
pracy. Podczas składania elektronicznego wniosku o wydanie wizy Urząd Imigracyjny Nowej Zelandii wskazuje, czy dana
osoba musi uiścić opłatę IVL (jest ona automatycznie wliczana w cenę wizę).
Składnie wniosku online: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
 
Transport
Dane przelotu:
EK  180  4NOV WAWDXB        13:00 21:40
EK  450  5NOV DXBAKL           02:00 05:25 w dniu 06.11.2020
EK  413  21NOV SYDDXB         21:45 05:15 w dniu 22.11.2020
EK  179  22NOV DXBWAW       08:05 11:20
Bagaż rejestrowany: 1 sztuka do 30kg
Bagaż podręczny: 1 sztuka do 7kg
Istnieje możliwość transferu na lotnisko w Warszawie z miejscowości: Żory, Rybnik, Katowice i Częstochowa.
Koszt na osobę w dwie strony 80€ przy min. 6 osobach.
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
http://namorzu.pl/data/userfiles/file/warunki_uczestnictwa-polski_pilot.pdf

