PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. +48 89 526 16 18, 89 526 16 33fax +48 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl www.popkswarmia.com.pl
NIP 739 05 04 047

KONTO: PKO BP O. OLSZTYN 51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

TERMIN

21.09 – 03.10.2020
CENA

8 400 zł/os.
(miejsce w kabinie wewnętrznej)

8 950 zł/os.
(miejsce w kabinie z oknem)

9 600 zł/os.
(miejsce w kabinie z balkonem)

REJS WZDŁUŻ KANADY
Data

Port/ lotnisko
PRZELOT:
Warszawa – Londyn – Nowy Jork

Przypłynięcie/
Wylot
11:50

Zaliczka 30% płatna przy zapisie.

CENA OBEJMUJE

Wypłynięcie/
Przylot
19:35

21/09

• przeloty na trasie War-

•
•

Nowy Jork, USA: transfer z lotniska do
hotelu. Kolacja, nocleg.

•

Nowy Jork, USA: zwiedzanie miasta z
polskim przewodnikiem.
Transferdo portu.

-

23/09

Dzień na morzu

-

24/09

Sydney, KANADA

13:00

19:00

25/09

Corner Brook, KANADA

09:00

17:00

•

26/09

Charlottetown, KANADA

12:00

20:00

•

27/09

Dzień na morzu

-

-

28/09

Quebec, KANADA

07:00

-

29/09

Quebec, KANADA

-

13:00

30/09

Dzień na morzu

-

-

01/10

Dzień na morzu

-

-

22/09

02/10

Nowy Jork, USA: odbiór z portu. Zwiedzanie z polskim przewodnikiem.
Transfer na lotnisko.
PRZELOT:
Nowy Jork – Londyn - Warszawa

03/10

Lądowanie w Warszawie (11:00)

17:00

•

•
•

09:00
•
18:30

•
11:00

MSC Meraviglia to najmłodsza jednostka linii żeglugowej MSC Cruises, a jednocześnie jej nowy statek flagowy. Nazwa, odnosząca się
w języku włoskim do czegoś wspaniałego i zdumiewającego, doskonale oddaje charakter statku. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne umożliwiają MSC Meraviglii cumowanie w każdym porcie
morskim na świecie, a pasażerom zapewniają najwyższy komfort
i bezpieczeństwo.

•
•

•

szawa – Nowy Jork –
Warszawa,
transfery lotnisko – port
– lotnisko,
nocleg i wyżywienie w
Nowym Jorku,
zakwaterowanie w 2os. kabinie wybranej
kategorii,
pełne wyżywienie na
statku: 3 posiłki, przekąski między posiłkami,
bufet o północy,
napoje, kawa, herbata,
woda,
serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia
ze statku
24-godzinny serwis kabinowy,
korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo
– rekreacyjnych znajdujących się na statku,
udział we wszystkich
atrakcjach i imprezach
organizowanych na pokładzie,
obowiązkowe
opłaty
portowe,
obowiązkowe ubezpieczenie,
obowiązkowy
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
opiekę polskiego pilota.

RESTAURACJE GŁÓWNE: Ristorante Italiano & Food Market, Butcher’s Cut, Kaito Teppanyaki Restaurant & Sushi Bar,
Marketplace Buffet, Waves Restaurant, Carousel Lounge, L'OLIVE DORÉE & L'OLIVO D'ORO, Panorama Restaurant +
20 (!) barów i kawiarni.
SPORT I REKREACJA: aquapark, 3 baseny (w tym 1 dedykowanym małym dzieciom), siłownia, fitness klub, boling, boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, kort tenisowy, trasa do joggingu na promenadzie (328m), symulatory
gier.
SPA I WELLNESS: 19 ekskluzywnyc h solariów, salon piękności, jacuzzi
ROZRYWKA: kino 4D, telewizyjne studio nagrań, symulatory lotów, symulatory F1, strefa wirtualnych gier, kasyno,
Broadway Theatre, Carousel Lounge, zewnętrzny amfiteatr, klub nocny (Attic Club), biblioteka.

KABINA WEWNĘTRZNA

KABINA Z OKNEM

KABINA Z BALKONEM

• powierzchnia ok 16 m2
• łóżko typu queen size lub dwa łóżka
pojedyńcze
• łazienka z prysznicem
• garderoba
• telewizja satelitarna
• telefon
• mini bar
• sejf
• klimatyzacja
• 24 h room service
• dostęp do WI - FI (dodatkowo
płatny)

• powierzchnia od 15 - 18 m2
• okno z widokiem na morze
• łóżko typu queen size lub dwa łóżka
pojedyńcze
• łazienka z prysznicem
• garderoba
• telewizja satelitarna
• telefon
• mini bar
• sejf
• klimatyzacja
• 24 h room service
• dostęp do WI-FI (dodatkowo płatny)

• powierzchnia od 19 m2
• prywatny balkon (krzesła, stolik)
• łóżko typu queen size lub dwa łóżka
pojedyńcze
• łazienka z prysznicem
• garderoba
• telewizja satelitarna
• telefon
• mini bar
• sejf
• klimatyzacja
• 24 h room service
• dostęp do WI-FI (dodatkowo płatny)

DODATKOWO PŁATNE

• koszt wycieczek fakultatywnych,
• obowiązkowe napiwki 110 EUR/os.,
• transfer na trasie Olsztyn – Warszawa/lotnisko – Olsztyn (koszt zostanie podany po ustaleniu wielkości grupy, przybliżony ok.
•
•
•
•
•

200 PLN/os./2 strony),
wyżywienie i napoje nie wskazane w ofercie,
korzystanie z minibaru w kabinie,
korzystanie z usług typu: SPA, salon pięności, pralnia, itp.,
wydatki osobiste (spa, fryzjer, pralnia, fotograf, internet, telefon...),
dodatkowe atrakcje.

UWAGI
Minimalna wymagana liczba Uczestników: 20 osób.
Ostateczna cena uzależniona jest od ceny biletów lotniczych w dniu zrobionej przez Państwa rezerwacji.

