
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

Petersburg i Bałtyckie Stolice - Rejs z Polskim Pilotem
Sztokholm > Sztokholm > Visby > Helsinki > Petersburg > Petersburg > Tallinn > Sztokholm
Przelot Samolotem w Cenie!, Sezon 2020
Sezon 2020 Europa Północna polski pilot Przelot w cenie

Statek : Costa Magica

Armator : Costa Cruises
Transport : samolot

Numer oferty : -867560
Termin : 18.07.2020 - 25.07.2020

 
Termin : 18.07.2020

Długość imprezy : 8 dni
Cena od : 1.339 EUR

 

Program

 Nr. Opis Wpł. Wypł. 

 1 Szwecja / Sztokholm --:-- --:-- 

 2 Szwecja / Sztokholm --:-- 07:00 

 3 Szwecja / Visby 07:00 15:00 

 4 Finlandia / Helsinki 08:00 18:00 

 5 Rosja / Petersburg 07:00 --:-- 

 6 Rosja / Petersburg --:-- 18:00 

 7 Estonia / Tallinn 08:00 18:00 

 8 Szwecja / Sztokholm 08:00 --:-- 

Cennik

Nazwa kabiny Cena za osobę
(z opł. portowymi)

Kabina wewnętrzna Classic 1.339 EUR

Kabina z balkonem Classic 1.705 EUR

Kabina z balkonem Premium 1.835 EUR

Informacje dodatkowe

https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/p,Costa-Magica
https://pzmtravel.centrumrejsowe.pl/pg,Costa-Cruises


Opis rejsu
Sztokholm, Tallin, Helsinki oraz carskie miasto Petersburg wywierają na wszystkich odwiedzających ogromne wrażenie.
Monumentalna architektura, wspaniałe zabytki i światowej sławy muzea to tylko kilka z walorów tego rejsu.
Cena nie obejmuje

opłat serwisowych dla załogi statku - 10,00EUR osoba/dzień, 5EUR dziecko/dzień (3-14 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;
pakietu napojów All Inclusive - Cena pakietu 30EUR/dzień (Brindiamo - pakiet bez koktajli) lub 35EUR/dzień (Piu
Giusto - pakiet z koktajlami), 20EUR/dzień/dziecko. Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie
pakietu przez wszystkich pasażerów w kabinie na czas całego rejsu.
wycieczek fakultatywnych

 
Wycieczki Fakultatywne

 Petersburg i Bałtyckie Stolice
Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, cena kabin rodzinnych jest wyższa niż kabin
dwuosobowych, ich liczba jest ograniczona - sprzedaż tylko po potwierdzeniu.
Grupa realizowana przy min. 20 osobach.
WIZA: Z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w
Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach
wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod
warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko
turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu (...). Po
wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie. (źródło:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja)
WALUTA: Walutą obowiązującą na statkach COSTA CRUISES jest EURO. Na pokładzie statku. COSTA MAGICA obowiązuje
bezgotówkowy system opłat. Należności reguluje się ostatniego dnia rejsu w banku, 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.
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: Wylot w dniu rozpoczęcia rejsu rano, powrót wieczorny w dniu zakończenia rejsu.
Dane lotu:
18 JUL LO453 WAW ARN 08:05  09:50
25 JUL LO458 ARN WAW 19:30  21:10
Limit bagażu:
bagaż rejestrowany 23 kg
bagaż podręczny 8 kg
Istnieje możliwość zarezerwowania transferu na lotnisko w Warszawie z Katowic, Żor, Rybnika i Częstochowy.
Cena w dwie strony przy minimum 6 os. 90EURO/os
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa Polski Pilot

Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego

http://namorzu.pl/data/userfiles/file/wycieczki/petersburg_i_baltyckie_stolice_18072020.pdf
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja
http://namorzu.pl/data/userfiles/file/warunki_uczestnictwa-polski_pilot.pdf

