
 

REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM 
Barcelona – Marsylia – Savona – Neapol – Palermo – Walencja  

14 – 22.11.2019 

 

 
 

Program  wyjazdu: 

 

Dzień 1  

Spotkanie na lotnisku Berlin Schonefeld o godz. 11:00, przelot do Barcelony- El Prat (13:15-15:50). 

Po przylocie transfer do nowo otwartego hotelu 1882 ****, znajdującego się zaledwie 400 m od 

wizytówki miasta – Sagrady Familia, urządzonego w nowoczesnym i ekskluzywnym stylu, 

posiadającym basen; zakwaterowanie. Następnie spacer z pilotem po stolicy Katalonii, czas wolny, 

nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie, transfer do portu w Barcelonie, zakwaterowanie na statku Costa Magica, wypłynięcie w 

rejs o godz. 17:00, nocleg. 

Dzień 3 
Wpłynięcie do stolicy Prowansji – Marsylii (Francja) o godz. 9:00, wypłynięcie o godz. 17:00. 

Dzień 4 

Wpłynięcie do Savony (Włochy) o godz. 9:00, wypłynięcie o godz. 16:30. 

Dzień 5 

Wpłynięcie do Neapolu (Włochy) o godz. 13:30, wypłynięcie o godz. 19:30. 

Dzień 6 

Wpłynięcie do stolicy Sycylii – Palermo (Włochy) o godz. 9:00, wypłynięcie o godz. 17:00. 

Dzień 7 

Dzień na morzu. 

Dzień 8 

Wpłynięcie do stolicy Wspólnoty Walenckiej – Walencji (Hiszpania) o godz. 9:00, wypłynięcie o 

godz. 18:00. 

Dzień 9 

Wpłynięcie do stolicy Katalonii – Barcelona (Hiszpania) o godz. 8:00, transfer na lotnisko El Prat, 

przelot do Berlina (16:25-19:10), zakończenie wyjazdu. 



Zakwaterowanie: 

Hotel 1882 **** - nowoczesny hotel,  położony  w pobliżu najważniejszego zabytku Barcelony – 

Sagrada Familia, z klimatyzowanymi pokojami z tv, łazienkami wyposażonymi w prysznice, suszarki, wc, 

ręczniki. W hotelowej restauracji serwowane są bogate śniadania w formie bufetu szwedzkiego. Ponadto na 

dachu budynku znajduje się otwarty basen z tarasem widokowym. Obiekt ten, wg portalu booking.com,  

oceniany jest jako znakomity i posiada ocenę 9,4/10 (752 autentycznych opinii na dzień 13.03.2019) 

 

 

            Statek Costa Magica – zbudowany w roku 2004 i przeznaczony dla 3470 pasażerów, niezwykły statek, 

którego każdy pokład posiada swój wyjątkowy charakter. Wnętrza pomieszczeń znajdujących się na pokładzie, 

takich jak bary czy restauracje, bogate są w malowidła ukazujące piękno włoskich zakątków. Centrum rozrywki 

na statku stanowi szczególnie lubiany przez Gości, udekorowany złotem Gran Bar Salento. Pełne świateł i 

kolorów kasyno miło wypełni wieczór, zapewniając wzrastającą adrenalinę w oczekiwaniu na wygraną. 

Wielopoziomowy teatr gwarantuje rozrywkę na światowym poziomie. Kompleks basenów, dyskoteka czy salon 

gier wirtualnych to miejsca, gdzie czeka na młodzież fantastyczna zabawa w gronie rówieśników. Nie 

zapomniano również o najmłodszych, organizując dla nich gry i zabawy w klubie Squok Club. Każdy Gość na 

statku Costa Magica, bez względu na wiek, pozna smak udanych i niezapomnianych wakacji.  

 

 

 

Atrakcje:  

 restauracje; bary; dyskoteki; baseny;  jacuzzi; basen dla dzieci; zjeżdżalnia wodna; sala gier; teatr;  kasyno; klub 

zabaw dla dzieci; salon gier wirtualnych; boisko sportowe; trasa do joggingu; centrum fitness; centrum odnowy 

biologicznej (sauna, masaże); salon piękności; fryzjer; sklepy wolnocłowe; galeria sztuki; biblioteka;  kafejka 

internetowa; kapliczka; sala konferencyjna. 

 

Kajuty (do wyboru): 

01. Inside - klimatyzowane kabiny wewnętrzne o pow. 13,9 m2. W pokojach znajdują się 2 łóżka 

pojedyncze lub jedno podwójne, telefon, telewizja satelitarna, mini bar i sejf, a w łazienkach prysznic, 

umywalka, WC i suszarka do włosów. 

02. Outside z oknem - klimatyzowane kabiny z oknem o pow. 17,7 m2. W ramach wyposażenia dwa łóżka 

pojedyncze lub jedno podwójne, telefon, telewizja satelitarna, mini bar i sejf. W łazienkach znajdują 

się: prysznic, umywalka, WC i suszarka do włosów. 

03. Outside z balkonem - komfortowe kabiny z balkonem o pow. 20,4 m2. W ramach wyposażenia dwa 

łóżka pojedyncze lub jedno podwójne, telefon, telewizja satelitarna, mini bar i sejf. W łazienkach 

znajdują się: prysznic, umywalka, WC i suszarka do włosów. Pomieszczenia są klimatyzowane. 



Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 

 Przelot  samolotem:                      

- Berlin-Barcelona-Berlin 

- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10zł/os.) 

 Transfery autokarowe:  

-hotel-port 

- port-lotnisko 

- dojazdu do/z Berlina 

 zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie 

wybranej kategorii 

- napojów zamawianych do posiłków, napojów 

w barach, w tym napojów gazowanych 

i alkoholowych 

 pełne wyżywienie - śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja 

- wydatków osobistych (pralni, zabiegów 

kosmetycznych, rozmów telefonicznych, dostępu 

do internetu, itd.) 

 napoje do śniadania i w bufetach 

samoobsługowych 

- napiwków dla obsługi statku (10€/os./doba) 

 korzystanie z urządzeń sportowo-

rekreacyjnych na pokładzie statku 

(baseny, jacuzzi, zjeżdżalnie wodne, 

boiska sportowe, itd.) 

- wycieczek lądowych. 

 udział w imprezach rozrywkowych 

organizowanych na statku 

(przedstawienia w teatrze, koncerty, 

dyskoteki, pokazy, animacje, itd.) 

 

 nocleg w hotelu 1882 **** w Barcelonie  

 śniadanie w Barcelonie z napojami  

 Opiekę pilota podczas całego rejsu  

 Ubezpieczenie KL+NNW  

 Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm) + 

torebka (35x20x20 cm) 

 

 Podatek VAT  

 

 

Cena:  

4190 zł w kabinie Inside 

4490 zł w kabinie Outside z oknem 

4890 zł w kabinie Outside z balkonem 

(min. 21 podróżnych) 

 

 

 

 


