Biuro Podróży Exodus

SYLWESTER NA BAHAMACH - MIAMI - KEY WEST - NASZ PILOT, CENA Z PRZELOTAMI!
Armator: MSC
Statek: MSC ARMONIA**** - 65 600 ton, 275 m długości, 13 pokładów pasażerskich, 2670 pasażerów, 720
członków załogi. Do dyspozycji pasażerów: 4 restauracje (w tym jedna bufetowa), bary, pizzeria, dyskoteka,
pokład słoneczny z leżakami, 2 baseny, teatr z rewią i występami artystycznymi, kasyno, biblioteka, kafejka
internetowa, centrum medyczne, sale do gier video, centrum SPA, siłownia, trasa do biegania, klub dziecięcy,
galeria butików.
POLSKI PILOT BP EXODUS !!!
OPŁATY PORTOWE, TRANSFERY ZIELONA GÓRA - WARSZAWA ORAZ PRZELOTY WARSZAWA MIAMI - W CENIE !!!

Czas trwania: 11 dni
Terminy:
25.12.2021 - 04.01.2022 6550 PLN miejsce w kabinie 2-osob.z łaz/WC, bez okna, z przelotami!
Program:
25.12.: 22.00 - wyjazd z Zielonej Góry.
Transfer autokarowy Zielona Góra - Warszawa.
26.12.: 06.00 - 16.55 - przelot Warszawa - Monachium - Miami (USA).
Transfer do hotelu. W godzinach wieczornych - zakwaterowanie w hotelu w Miami. Nocleg.
27.12.: śniadanie w hotelu.
Zwiedzanie MIAMI - MIAMI BEACH (największe miasto Florydy, USA) w ramach pakietu BP Exodus.
Około 15.00 - zaokrętowanie na statek MSC ARMONIA w Miami.
18.00 - początek rejsu. Gastronomia i rozrywki wg programu. Nocleg na statku.
28.12.: gastronomia i rozrywki wg programu.
Dzień na Morzu Karaibskim - pokład słoneczny, basen.
Nocleg na statku.
29.12.: gastronomia i rozrywki wg programu.
08.30 - 18.00 - postój w NASSAU (wyspa New Providence, państwo wyspiarskie Bahamy) - zejście na
ląd, możliwość udziału w wycieczce z naszym pilotem w ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
30.12.: gastronomia i rozrywki wg programu.
08.00 - 18.00 - postój w FREEPORT (wyspa Grand Bahama, państwo wyspiarskie Bahamy) - zejście na
ląd, możliwość udziału w wycieczce z naszym pilotem w ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
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31.12.: gastronomia i rozrywki wg programu.
Od 07.00 postój na OCEAN CAY (prywatna wyspa-resort MSC na Bahamach) - czas wolny, plażowanie.
Impreza sylwestrowa MSC na statku i na wyspie.
Nocleg na statku.
01.01.: gastronomia i rozrywki wg programu.
Do 18.00 - postój a na OCEAN CAY (prywatna wyspa-resort MSC na Bahamach) - czas wolny,
plażowanie.
Nocleg na statku.
02.01.: gastronomia i rozrywki wg programu.
08.00 - 17.00 - postój na KEY WEST (Floryda, USA) - zejście na ląd, możliwość udziału w wycieczce z
naszym pilotem w ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
03.01.: gastronomia i rozrwyki wg programu. Około 08.00 - wyokrętowanie w Miami.
Zwiedzanie MIAMI - MIAMI BEACH (największe miasto Florydy, USA) w ramach pakietu BP Exodus.
Transfer na lotnisko.
19.00 - 16.10 (następnego dnia) - przelot Miami - Monachium - Warszawa.
04.01.: transfer autokarowy Warszawa - Zielona Góra.
Około 23.00 - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze.

W cenie:
opłaty portowe
przeloty samolotowe Warszawa - Miami w dwie strony
przejazd autokarem Zielona Góra - Warszawa w dwie strony
pełne wyżywienie na statku
napoje do śniadania na statku, herbata/kawa/woda w restauracji bufetowej
7 noclegów w kabinie 2-osobowej z łazienką/WC/TV bez okna
program rozrywkowy na statku
cocktail kapitański (obowiązuje strój wieczorowy!)
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
pakiet wycieczkowy BP Exodus (dla chętnych, udostępniany uczestnikom na ok. miesiąc przed
wyjazdem)
transfery, nocleg i wyżywienie w hotelu w Miami
napoje do obiadu i kolacji w restauracji oraz napoje we wszystkich barach na statku (możliwość
wykupienia pakietu napojów)
korzystanie z niektórych punktów usługowych na statku (np. SPA, Internet, sklepy, punkt foto)
obowiązkowe napiwki na statku - ok. 10 EUR/os/dzień (obowiązkowo, płatne na pokładzie)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 30 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Podana cena dotyczy osoby w kabinie 2-osobowej bez okna i jest najniższą dostępną na dany rejs.
Ceny różnicują się w zależności od kategorii kabiny, jak również pokładu, na którym znajduje się dana
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kabina. Ceny ulegają zmianie w zależności od dostępności kabin, bo najszybciej wykupywane są kabiny
najtańsze! Statek oferuje całą gamę wycieczek fakultatywnych na każdy dzień postoju w portach. Pilot
organizuje również, na życzenie uczestników, w ramach pakietu biura tańsze wyjazdy zbiorowe z podobnym
programem jak wycieczki armatora.
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