REJS WYCIECZKOWY PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM
OD 23.06 DO 2 LIPCA 2018
W TYM 8 DNI NA STATKU COSTA FASCINOSA****S
23.06 - wyjazd autokarem z Kraśnika o godz. 05.00 z dworca PKS. Przejazd non stop przez Polskę, Czechy,
Austrię do Savony we Włoszech. W czasie przejazdu posiłki we własnym zakresie.
24.06 - zaokrętowanie i o godz. 17.30 wypłynięcie w rejs

PLAN REJSU
Data
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
29.06
30.06
1.07

Port
Savona
Neapol
Palermo
dzień na morzu
Ibiza
Ibiza
Palma De Mallorca
Barcelona
Savona

godz. przypłynięcia
13.30
09.00
09.00
09.00
08.00
06.30

godz. wypłynięcia
17.30
20.00
18.00
02.00
19.00
14.00

1.07 - ok. godz. 10.00 wyjazd autokarem w drogę powrotną przez Włochy, Austrię, Czechy do Polski.
W czasie przejazdu posiłki we własnym zakresie.
2.07 przyjazd do Kraśnika w godzinach popołudniowych

CENA 617 EURO + 600 PLN przy min. 40 uczestnikach
Cena zawiera:
-transport komfortowym autokarem do portu w Savonie i z powrotem
- ubezpieczenie turystyczne NNW i KL
- obowiazkowa składka na TFG
- zakwaterowanie na statku w kabinie 2 os. wewnętrznej Classic kat. IC - (pow. ok. 14 m.kw, dwa
pojedyncze łóżka lub jedno typu Queen Size, telewizja satelitarna , telefon, sejf, biruko, krzesło, stolik,
klimatyzacja, suszarka do włosów, łazienka z prysznicem, za dodatkową opłatą możliwość wypożyczenia
filmu, mini bar, wifi
- serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku

-napoje na statku: woda stołowa, kawa, herbata, mleko dostępne w restauracji bufetowej, soki do
śniadania
- korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na statku (z wyjątkiem
symulatora Formuły I, symulatora gry w golfa, kina 4D, PlayStation, toru wrotkarskiego na statkach, na
których wymienione atrakcje się znajdują)
- udział we wszystkich atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie (wieczorne show, dyskoteka,
dancingi, koncerty, animacje, konkursy, kino, pokazy)
- obligatoryjne opłaty portowe 170 euro

Cena nie zawiera:
- kosztu wycieczek fakultatywnych wg cennika od 10 do 65 euro
- napojów gazowanych i alkoholowych
- pakietów napojów alkoholowych All Inclusive od 25 do 46 euro/dzień
- obowiązkowej opłaty service charge płatnej na statku 10 euro/os/dzień

Zniżki:
Dzieci do 18 lat w kabinie z 2 os. dorosłymi (jako trzecia lub czwarta osoba w kabinie) ponosi koszt opłat
portowych 170 euro + service charges 10 euro/os/dzień + 600 zł

Uwaga!
Istnieje możliwość zamówienia rejsu w kabinie wewnętrznej Premium kat. IP
w kabinie zewnętrznej Classic kat. EC
w kabinie zewnętrznej Premium kat. EP

cena

cena

717 euro/os

802 euro/os

cena

895 euro/os

COSTA FASCINOSA to jeden z najnowszych i najbardziej ekskluzywnych statków floty Costa. Klasa 4*
Superior. Posiada 14 pokładów dla gości, 1508 kabin, zabiera 2930 pasażerów, ma 290 m długości
RESTAURACJE I BARY - do dyspozycji gości są liczne restauracje i bary. Praktycznie przez całą dobę można
korzystać ze świetnych dań i przekąsem przyrządzanych przez mistrzów kuchni.
SPORT, REKREACJA i ROZRYWKA - 4 baseny, zjeżdżalnia wodna, 5 jacuzzi, bieżnia do joggingu, boiska
sportowe, wielkoformatowy ekran przy głównym basenie, Samsara SPA w tym fitness, spa, zabiegi
kosmetyczne, sauna, łaźnia turecka , solarium, 3 poziomowy teatr, muzyka na żywo podczas rejsu,
kasyno, wieczory taneczne, dyskoteka, noce tematyczne, czyli zabawa w różnych stylach

Do wyjazdu niezbędny jest dowód osobisty lub paszport ważny min 6 miesięcy od daty zakończenia
imprezy
ZAPISY I INFORMACJE
APPIA Biuro Podróży i Usług
www. appiatravel.pl
tel. 504 267 407

lub

504 267 222

Zapisy trwają do 20 marca 2018 r. Przy zapisie należy wpłacić zadatek w wysokości 1000 zł
Biuro APPIA zastrzega, że w przypadku mniejszej, niż wymagana ilość osób cena wyjazdu może ulec
zmianie.

