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zapraszamy na luksusowy rejs:  

MSC SEA VIEW ***** 
WŁOCHY FRANCJA 

HISZPANIA  
 

DATA: 22.09.2019 - 01.10.2019  
 

PROGRAM REJSU:  
 
Dzień 1: NIEDZIELA – wyjazd w godzinach popołudniowych z miejsca zbiórki –przejazd komfortowym 
autokarem do Genui.  
 
Dzień 2: PONIEDZIAŁEK   GENUA 
Przyjazd do GENUI w godzinach porannych. Zakwaterowanie na statku. 
Obiad. Dla chętnych fakultatywnie spacer po GENUI: m.in: gotycka 
katedra San Lorenzo, dom i pomnik Krzysztofa Kolumba, Piazza del 
Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, via Garibaldi z eleganckimi 
pałacami, makieta statku z filmu – „Piraci” Romana Polańskiego – koszt 
ok 10 € Ok. 18.00 – wypłynięcie z GENUI. Obiadokolacja. Wieczorny 
program własny na statku: baseny, sauny, dyskoteki, wieczorne show,  a 
dla tych co nie mogą spać: spotkanie ze szczęściem w kasynie. 
 
Dzień 3: WTOREK – WŁOCHY - LA SPEZIA 
ok 07.00 przypłynięcie do LA SPEZIA.  Czas wolny lub fakultatywna 
wycieczka: PIZA & VIAREGGIO: przejazd do PIZY zwiedzanie: Campo dei 
Miracoli (czyli Pola Cudów) i katedry o przepięknej wielopoziomowej 
fasadzie, spacer obok Baptysterium oraz  słynnej Krzywej Wieży, czyli 
dawnej katedralnej dzwonnicy, budowana przez prawie 200 lat (z 
zewnątrz). Czas wolny na w centrum Pizy. Po południu przejazd do 
VIARREGIO – najsłynniejszego kąpieliska – słynącego z szerokich 
piaszczystych plaż – czas wolny na plażowanie . Ok 18.00 wypłyniecie z 
La Spezia.   
Czas wycieczki ok 6-7 godzin Koszt ok 35 euro/os.   
 
Dzień 4: ŚRODA -  RZYM  - WŁOCHY  
ok 07.00 przypłynięcie do Civitavecchia - miasta nad Morzem 
Tyrreńskim znanego kąpieliska i uzdrowiska ze źródłami mineralnymi. 
Czas wolny lub fakultatywna wycieczka do RZYMU i WATYKANU.  
Zwiedzanie m.in. Kolosseum, Forum Romanum, panoramiczny objazd 
Rzymu, spacer: Fontanna di Trevi,  Panteon, Plac Navona. WATYKAN: 
Bazylika Św. Piotra z grobem Apostoła i św Jana Pawła II, oraz słynną 
Pietą Michała Anioła. Ok 18.00 wypłyniecie z Civitavecchia.  
Czas wycieczki ok 9 godzin Koszt ok 60 euro/os.   
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Dzień 5: CZWARTEK FRANCJA - CANNES   
po śniadaniu przypłynięcie do CANNES ok 09.00 Dla chętnych 
fakultatywnie WYCIECZKA – CANNES- ŚWIATOWA STOLICA FILMU. To 
fascynująca wyprawa łodziami ze statku (statek stoi na kotwicy) do 
starego portu. W trakcie spacer zwiedzimy:  Pałac Festiwalowy, który 
gości największe gwiazdy światowego kina, Aleję Gwiazd z odciskami 
dłoni m.in. Chucka Norrisa, Angeliny Jolie, Andrzeja Wajdy, Sharon 
Stone czy Johna Travolty. Wreszcie czas na wizytówkę miasta czyli  
bulwar La Croisette, słynną promenadę  oraz  spacer stromymi 
uliczkami na wzgórze „Le Suquet” ze wspaniałą panoramą Cannes. Czas 
wycieczki ok 2,5-3 godzin Koszt ok 20 euro/os.  Czas wolny na 
plażowanie. Ok 18.00 wypłynięcie z CANNES.  
 
Dzień 6 : PIĄTEK – HISZPANIA-  MAJORKA 
Po obiedzie ok 14.00 przypłynięcie do Palma de Mallorca. Dla chętnych 
fakultatywnie WYCIECZKA – PALMA DE MALLORCA - VALDEMOSSA. 
Panorama Palmy z punktu widokowego przy zamku Castillo de Bellver. 
Przejazd do Valdemossy – spacer urokliwymi uliczkami śladami gorącego 
romansu Fryderyka Chopina i George Sand. Przejazd na najpiękniejszą 
plażę PALMY – Playa de Palma  - kąpiel w morzu. Wizyta w stolicy wyspy: 
spacer po starówce miasta: katedra La Seu, Parc del Mar, obok Pałacu 
Almudaina, przez wąskie uliczki i patia domów kupieckich.  Czas 
wycieczki ok 6 godzin. Koszt: ok. 35 euro/os. Ok. 23.00 wypłynięcie z Palmy. 
 
Dzień 7 : SOBOTA– HISZPANIA - BARCELONA  
po śniadaniu przypłynięcie do BARCELONY ok 08.00. Czas wolny. Dla 
chętnych fakultatywnie WYCIECZKA BARCELONA  - Wzgórze Montjuïc z 
punktami widokowymi i obiektami olimpijskimi, dzieła słynnego 
architekta Antonia Gaudiego Casa Batllo i Casa Mila, kościół Sagrada 
Familia (z zewnątrz), Park Guell (część ogólno-dostepna) , oraz Las 
Ramblas - najsłynniejsza ulica Barcelony. Dla chętnych ew na życzenie  
stadion CAMP NOU. (koszt biletu ok 25 €) Ok 18.00 wypłynięcie z 
Barcelony. Czas wycieczki ok 6-7 godzin Koszt ok 35 €/os. 
 
DZIEŃ 8: NIEDZIELA - KORSYKA  AJACCIO 
po śniadaniu ok 12.00 przypłynięcie do Ajaccio. AJACCIO - położone 
nad jedną z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi 
szczytami górskimi, zachowało urok małego miasteczka. W mieście 
znajduje się wiele pamiątek po Cesarzu Napoleonie Bonaparte. Dla 
chętnych fakultatywnie: objazd panoramiczną kolejką najciekawszych 
zakątków Ajaccio  do Jaskini Napoleona. (na życzenie zwiedzanie domu 
rodzinnego Cesarza Francuzów - gdzie zgromadzone są pamiątki po 
najsłynniejszym obywatelu Korsyki). Po zwiedzaniu czas wolny na 
plażowanie i degustację lokalnej kuchni. Ok  20.00 wypłynięcie z Ajaccio.  
Czas wycieczki ok 2 godzin  Koszt: ok. 15 euro. 
 
Dzień 9: PONIEDZIAŁEK-   WŁOCHY GENUA  po śniadaniu przypłynięcie do GENUI o 08.00 – wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Przyjazd ok 04.00 
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Rejsy statkami pasażerskimi to uczucie wolności, spotkanie z naturą na lądzie i mnóstwo wspaniałej zabawy na 
statku. Bez względu na to, czy ktoś marzy o romantycznej ucieczce we dwoje czy wielkiej przygodzie w gronie 

przyjaciół - rejs statkiem pasażerskim spełni wszelkie oczekiwania. Luksus i niewiarygodna wygoda podczas podróży, 
wyśmienite potrawy prawie przez całą dobę i kompetentna obsługa służąca pomocą - wszystko to uprzyjemni 
wspaniałe chwile na statku.  Rejsy wycieczkowe statkami to nowy i niezwykle wygodny sposób podróżowania. 

 

ORIENTACYJNA  
CENA REJSU 

KABINA WEWNĘTRZNA BELLA KABINA Z OKNEM BELLA KABINA Z BALKONEM BELLA 

3650 3980 4450 
DZIECI do 17,99 lat jako 3 i 4 osoba w kabinie – TYLKO 1490 zł 
(przy zakwaterowaniu z minimum 2 osobami dorosłymi pełnopłatnymi) 

 

CENA ZA REJS MSC SEAVIEW (data wodowania: czerwiec 2018) - OBEJMUJE: zakwaterowanie w kabinie BELLA* 
wybranej kategorii (7 noclegów); oraz wszystkie przyjemności związane z rejsem, czyli wyżywienie: 8 posiłków 
dziennie, (3 główne oraz przekąski między posiłkami, bufet lub przekąski o północy); napoje (kawa, herbata, woda, 
soki) w bufetach samoobsługowych; serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku; serwis kabinowy; 
korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen, jacuzzi, 
sala fitness, itp.); udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, 
programy animacyjne itp.), udział w galowych kolacjach (obowiązują stroje wieczorowe).  W każdej kategorii są 
dostępne kabiny klasy FANTASTICA (ok 100 € droższe na osobę) : lepiej położone, większe, gratis śniadanie do łóżka, 
i foto rejsowe. 
DODATKOWO WKALKULOWANE W CENĘ IMPREZY: opieka pilota, przejazd komfortowym autokarem do Genui i z 
powrotem,  opłaty portowe, ubezpieczenie KL 10 000 €, NW i bagażu, napiwki obowiązkowe dla obsługi statku (10 
€/dzień/osobę dorosłą; 5 €/dzień/dziecko); ubezpieczenie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
Cena nie obejmuje: kosztów wycieczek fakultatywnych z polską obsługą - wymagane minimum 30-35 osób; 
korzystania z internetu; napojów do posiłków w restauracji z obsługą kelnerską. PAKIET ALL INCLUSIVE: napoje 
alkoholowe pakietu EASY płatne extra; 203 € os/tydzień rejsu PAKIET PREMIUM – 273 €/os 
KABINY WEWNĘTRZNE - to kabiny których powierzchnia wynosi ok. 16 m2. Na życzenie klientów dwa pojedyncze 
łóżka mogą zostać połączone w jedno duże. Możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 4 osób na 2 dodatkowych 
łóżkach piętrowych. 
KABINY ZEWNĘTRZNE - to kabiny wielkości od 17 m2 posiadające okno. Wyposażone są w dwa pojedyncze łóżka, 
które na życzenie klientów mogą zostać połączone w jedno duże. Możliwe jest zakwaterowanie 4 osób na 2 łóżkach 
piętrowych. 
KABINY ZEWNĘTRZNE Z BALKONEM- to kabiny z prywatnym balkonem o wielkości od 18 m2. Na ich wyposażeniu 
znajdują się dwa pojedyncze łóżka, które na życzenie klientów mogą zostać połączone w jedno duże. Możliwe jest 
zakwaterowanie maksymalnie 4 osób na rozkładanej kanapie i łóżku piętrowym.  
WE WSZYSTKICH KABINACH: znajduje się telewizor (interaktywna tv), telefon, sejf, oraz mini bar. Łazienki 
wyposażone są w umywalkę, prysznic, WC oraz suszarkę do włosów. Pomieszczenia są klimatyzowane. Istnieje 
możliwość podłączenia w kabinie do internetu przy użyciu własnego laptopa (usługa płatna).  
 
Uwaga: liczba kabin 3/4 osobowych jest ograniczona i są to kabiny klasy FANTASTICA z reguły droższe o 
100€/os w zależności od kategorii – ważne przy zakwaterowaniu dzieci oraz 3 lub 4 osób dorosłych. 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA REJS – MARIUSZ GRABOWY  
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