
RR  EE  JJ  SS  
SAVONA-BARCELONA-MARSYLIA 

20 – 24 października 2019 r. 
1. Dzień (20.10.2019)  

Wyjazd z Jastrzębia-Zdroju w godz. wieczornych do SAVONY (Włochy).  

2. Dzień (21.10.2019) 

Przyjazd na miejsce do portu w godzinach porannych. Zaokrętowanie na statku Costa Magicaa ****. O godzinie 16:30 wypłynięcie do 

Barcelony 

3. Dzień (22.10.19) 

13:00 wpłynięcie do BARCELONY, fakultatywnie możliwość zwiedzania Barcelony. O godzinie 19:00 wypłynięcie do Marsylii 

4. Dzień (23.10.2019) 

09:00 wpłynięcie do MARSYLII. Fakultatywnie zwiedzanie miasta. O godzinie 17:00 wypłynięcie w kierunku Savony. 

5. Dzień (24.10.2019) 
09:00 wpłynięcie do SAVONY. Wyjazd do kraju.  

HIT CENOWY:  

 1 000 zł/os. 
 *   cena po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA”  

Cena obejmuje: 

- transfer autokarem Jastrzębie - Savona -Jastrzębie 

- rejs statkiem Costa Magica****,  
- zakwaterowanie w kabinie 2 os. w wybranej kategorii, 

- wyżywienie 3 główne posiłki, 
- przękąski między posiłkami, 

- korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

- serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku, 

- udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku    

(widowiska w teatrze, animacje, koncerty). 

- opłaty portowe,  
- ubezpieczenie KL, NW i bagażu, 

- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 

Cena nie obejmuje: 

- wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku, 

- korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.) 

- obowiązkowych napiwków dla załogi: osoba dorosła 30 EUR  

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE 

Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i 

bezalkoholowe. Napoje objęte pakietami: piwo, wino, napoje gazowane, likiery, wódka, koniak, whisky itp. 

Pakiet All Inclusive Brindiamo (w restauracjach, barach i dyskotece - bez koktajli) =  79,50 Euro/osoba 

Pakiet All Inclusive Piu Gusto (w restauracjach, barach i dyskotece - z koktajlami) =  88,50 Euro/osoba 

Wykupienie formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w 

ramach jednej rezerwacji. 

Zapisy do 22.02. z wpłatą zaliczki 500 zł/os. w biurze ZZ „KADRA”  

ZZZZ  „„KKAADDRRAA””  ZZAAPPRRAASSZZAA  NNAA  WWYYCCIIEECCZZKKĘĘ  
 


