
 

 KARAIBY Z MIAMI 
 

termin: 24.04 - 3.05.2020 

linia: MSC Cruises 

statek: MSC Seaside 

liczba uczestników: 24 

 

 

 STATEK MSC Seaside   

Naszym zdaniem:  

MSC Seaside to najnowszy statek linii MSC, który może 

poszczycić się najnowszą technologią, rewolucyjną 

architekturą oraz wieloma innowacjami. Statek oferuje wiele 

atrakcji, zarówno dla osób, które chcą aktywnie spędzić swój 

wolny czas, jak i dla tych którzy chcą wypocząć w ciszy i 

spokoju. 

 Linia MSC Cruises 

Rok budowy 20 

Długość (m) 323 

Szerokość (m) 41 

Pasażerowie 5180 

Załoga 1600 

Pokłady pasażerskie 16 
 

 

 
 

 

 

 



PROGRAM IMPREZY 

 

  

KARAIBY Z MIAMI 
 

termin: 24.04 - 3.05.2020 

statek: MSC Seaside 

zaokrętowanie / wyokrętowanie: 

MIAMI / MIAMI 

 

DZIEŃ DATA PORT WPŁYNIĘCIE WYPŁYNIĘCIE 

1 24.04.2020 Wylot z Warszawy do Miami po przylocie 
transfer do hotelu*** i nocleg 

-:- -:- 

2 25.04.2020 Rano czas wolny i transfer na statek -:- 19:00 

3 26.04.2020 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 23:55 

4 27.04.2020 Dzień na morzu -:- -:- 

5 28.04.2020 Cozumel, Mexico 07:00 16:00 

6 29.04.2020 George Town, Cayman Islands 10:00 18:00 

7 30.04.2020 Ocho Rios, Jamaica 08:00 15:00 

8 1.05.2020 Dzień na morzu -:- -:- 

9 2.05.2020 Miami - Wyokrętowanie ze statku transfer na 
lotnisko i wylot do Polski 

07:00 -:- 

 

 
 

MIAMI 
 
Miami – miasto na wybrzeżu Oceanu 
Atlantyckiego, w południowo-wschodniej 
Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. ... 
W Downtown Miami znajduje się 
największe skupisko międzynarodowych 
banków w Stanach Zjednoczonych, a 
zarazem siedziby wielu korporacji. 

COZUMEL 
 
Cozumel – meksykańska wyspa na 
Morzu Karaibskim położona ok. 20 
kilometrów na wschód od wybrzeży 
Półwyspu Jukatan. Administracyjnie 
stanowi jedną z dziesięciu gmin 
meksykańskiego stanu Quintana Roo. 
Cozumel to popularny wśród amatorów 
nurkowania ośrodek turystyczny. 
Główne miasto na wyspie to San Miguel 
de Cozumel 

OCHO RIOS 
 
Ocho Rios - miasto na Jamajce; 96,000 
mieszkańców. Z hiszpańskiego Osiem 
rzek, Eight Rivers. Miasto położone na 
północnym wybrzeżu Jamajki. Jeden z 
głównych ośrodków turystycznych na 
wyspie. Ocho Rios znane jest także z 
miejsca położenia Dunn's River Falls, 
wodospadów rzecznych wpadających do 
morza. 
 



KALKULACJA CENY 

 

CENA PAKIETU ok. 7000 PLN/os. 
 
 

 

CENA ZAWIERA  CENA NIE ZAWIERA 

● 7-dniowy rejs statkiem MSC Seaside w kabinie 

dwuosobowej wewnętrznej (7 noclegów), 

● Przeloty z Polski do Miami i z powrotem, 

● Nocleg przed rejsem w hotelu *** w Miami lub 

okolicach, 

● Transfery: z lotniska do hotelu, z hotelu do portu i z 

portu na lotnisko, 

● Pełne wyżywienie w trakcie rejsu (3 główne posiłki i 

podwieczorek), 

● Opłaty portowe, 

● Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

● Podstawowe ubezpieczenie uczestników 

● Serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia 

ze statku, 

● Korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo-

rekreacyjnych na pokładzie statku (basen, jacuzzi, sala 

fitness itp.), 

● Udział w imprezach organizowanych podczas rejsu 

(przedstawienia w teatrze, koncerty, dyskoteki). 

 ● Obowiązkowych napiwków dla obsługi statku, 
opłaty serwisowej (service charge) automatycznie 

doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła: 10 

EUR/dzień, dzieci 3-13 lat: 5 EUR/dzień. 

● Pakietu All Inclusive, w załączniku 

● Wycieczek fakultatywnych, 

● Opieki polskiego pilota w trakcie wyjazdu, 

● Korzystania z punktów usługowych (fryzjer, pralnia, 

fotograf, salon odnowy biologicznej, Internet). 

 

UWAGA! Cena ważna przy minimum 24 pełnopłatnych osobach. Ostateczne ceny potwierdzane są w 
momencie rezerwacji. 

MSC CRUISES 

  

Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive w jednym z pakietów dostosowanych do 

potrzeb nawet najbardziej wymagających koneserów. Ceny pakietów różnią się w zależności 

od regionu rejsu: 

strefa 1: Europa, Zatoka Perska oraz rejsy po Karaibach, na których trasie nie ma portów USA 

strefa 2: Ameryka Północna oraz rejsy, na których trasie są porty USA 

  

Pakiet NON-ALCOHOLIC  

strefa 1: 19 EUR/os./noc i 14 EUR/dziecko/noc 

strefa 2: 24 EUR/os./noc i 14 EUR/dziecko/noc 

pakiet obejmuje nielimitowane napoje bezalkoholowe w tym napoje gazowane, napoje 

energetyczne, butelkowaną wodę mineralną, wody smakowe, soki, wybrane rodzaje kawy, 

gorącą czekoladę, herbatę, lody 

- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach z wyłączeniem restauracji 

tematycznych 



  

Pakiet EASY 

strefa 1 i 2: 29 EUR/os./noc 

pakiet obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 6 EUR, w tym lane piwo, 

wybór wina (wino domu podawane w kieliszkach), wybrane mocne alkohole, koktajle, napoje 

i soki, butelkowaną wodę mineralną, wybrane kawy, herbatę i gorącą czekoladę 

- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach z wyłączeniem restauracji 

tematycznych 

  

Pakiet PREMIUM 

strefa 1: 39 EUR/os./noc 

strefa 2: 52 EUR/os./noc 

pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 10 EUR / 12 

USD, w tym wszystkie lane i butelkowane piwa, koktajle, wino podawane w kieliszkach 

(musujące, białe, czerwone i rosé), mocne alkohole premium 

- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach z wyłączeniem restauracji 

tematycznych 

  

Pakiet PREMIUM PLUS 

strefa 1: 55 EUR/os./noc 

strefa 2: 66 EUR/os./noc 

pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje bez limitu ceny, w tym szampan podawany 

w kieliszkach, napoje z minibaru w kabinie, napoje i posiłki zamawiane z menu room service, 

30% zniżki na butelki wina 

- pakiet obowiązuje we wszystkich barach i w restauracjach 

  

Wybrany pakiet all inclusive obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób 

podróżujących w jednej kabinie. Polecamy wykupienie pakietu podczas rezerwacji lub do 

14 dni przed rejsem, co pozwoli uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do 

powyższych cen przy zakupie pakietu na statku. 

 


