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SAVONA – MARSYLIA – BARCELONA – LIZBONA – VIGO – CHERBOURG – HAMBURG - AMSTERDAM
PROGRAM

Data Port Przypłynię-
cie

Wypłynię-
cie

28/04 SAVONA (Włochy) - 17:00

29/04 MARSYLIA (Francja) 08:00 17:00

30/04 BARCELONA (Hiszpania) 07:00 14:00

01/05 DZIEŃ NA MORZU - -

02/05 LIZBONA (Portugalia) 09:00 16:00

03/05 VIGO (Hiszpania) 09:00 19:00

04/05 DZIEŃ NA MORZU - -

05/05 CHERBOURG (Francja) 08:00 20:00

06/05 DZIEŃ NA MORZU - -

07/05 HAMBURG (Niemcy) 07:00 14:00

08/05 AMSTERDAM (Holandia) 09:00 -

 

Rok produkcji: 2003 Długość: 272 m

Pasażerowie: 3.470 Szerokość: 36 m

Załoga: 1.027 Tonaż: 105.000 ton

Pokłady pasażerskie: 13 Szybkość: 20 węzłów

Costa Fortuna - spektakularna w każ-
dym szczególe. Costa Fortuna zaczerp-
nęła  to,  co  najlepsze  ze  starych  wło-
skich  statków  pasażerskich.  Niezwykle
wygodna  i  elegancka  jednostka.  Zdu-
miewa,  zachwyca  i  bawi.  Jej  hall  wej-
ściowy, ozdobiony 26 modelami najpięk-
niejszych statków z floty Costa Cruises,
urzeka przepychem i kolorami.

Bary i restauracje: 4 restauracje, w tym
ekskluzywne  Club  Restaurant  (płatne,
wymagana  wcześniejsza  rezerwacja).
11 barów, w tym Cognac & Cigar Bar.

Rozrywka: 5 jacuzzi, 4 baseny (w tym je-
den  z  rozsuwanym  dachem),  wielofunk-
cyjne boisko sportowe, ścieżka do joggin-
gu, kasyno, dyskoteka, kafejka interneto-
wa, butiki, teatr na trzech poziomach, bi-
blioteka,  kluby dla dzieci  oraz ślizgawka
wodna.

KABINY:
1358 kabin, w tym 464 z prywatnym bal-
konem,  58  suit  (każda  z  balkonem).

Kabina wewnętrzna: Pokłady: Rio de Ja-
neiro, Miami, Lisbona, Caracas, Vigo, Na-
poli, Barcellona. Wyposażenie: dwa poje-
dyncze łóżka lub jedno podwójne (w nie-
których kabinach 3, 4 rozkładane łóżko),
łazienka z prysznicem i toaletą, suszarka
do włosów, klimatyzacja, telewizja sateli-
tarna, radio pokładowe, sejf, minibar. Po-
wierzchnia około 14 m2.

Kabina zewnętrzna z  oknem: Pokłady:
Rio de Janeiro, Miami, Lisbona, Caracas,
Napoli,  Barcellona,  Cannes.  Wyposaże-
nie: dwa pojedyncze łóżka lub jedno po-
dwójne (w niektórych kabinach 3, 4 roz-
kładane  łóżko),  łazienka  z  prysznicem i
toaletą,  suszarka  do  włosów,  klimatyza-
cja,  telewizja  satelitarna,  radio  pokłado-
we, sejf,  minibar.  Powierzchnia około 18
m2.

Kabina zewnętrzna z balkonem: Pokła-
dy: Lisbona, Caracas, Napoli,  Vigo, Bar-
cellona.  Wyposażenie:  dwa  pojedyncze
łóżka  lub  jedno  podwójne  (w niektórych
kabinach 3, 4 rozkładane łóżko), łazienka
z prysznicem i toaletą, suszarka do wło-
sów,  klimatyzacja,  telewizja  satelitarna,
radio  pokładowe,  sejf,  minibar.  Po-
wierzchnia około 20 – 25 m2.

TERMIN

28.04 – 08.05.2020
CENA

5 640 zł/os.
(miejsce w kabinie wewnętrznej)

6 490 zł/os.
(miejsce w kabinie z oknem)

7 990 zł/os.
(miejsce w kabinie z balkonem)

Zaliczka 30% płatna przy zapisie.

CENA OBEJMUJE
• przeloty na trasie Warszawa – Me-

diolan  oraz  Amsterdam  –  Warsza-
wa, 

• transfery lotnisko – port – lotnisko, 
• zakwaterowanie  w  2-os.  kabinie

wybranej kategorii,  
• pełne wyżywienie na statku: 3 po-

siłki,  przekąski  między  posiłkami,
bufet o północy,

• napoje:  kawa,  herbata,  woda,  sok
do śniadania,

• serwis bagażowy podczas wejścia i
zejścia ze statku 

• 24-godzinny serwis kabinowy,
• korzystanie ze wszystkich urządzeń

sportowo – rekreacyjnych znajdują-
cych się na statku,

• udział  we  wszystkich  atrakcjach  i
imprezach  organizowanych  na  po-
kładzie  (wieczorne  show,  dyskote-
ka,  dancingi,  koncerty,  kino,  poka-
zy),

• obowiązkowe opłaty portowe,
• obowiązkowe ubezpieczenie,
• obowiązkowy  Turystyczny  Fundusz

Gwarancyjny,
• opiekę polskiego pilota. 

DODATKOWO PŁATNE
• koszt wycieczek fakultatywnych, 
• obowiązkowe napiwki 100 EUR/os.,
• transfer na trasie Olsztyn – Warsza-

wa/lotnisko – Olsztyn (koszt zosta-
nie  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, pral-

nia, fotograf, internet, telefon...),
• dodatkowe atrakcje.

UWAGI

Minimalna wymagana liczba 
Uczestników: 20 osób.

Rejs wzdłuż Europy
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