Biuro Podróży Exodus

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - OMAN - KATAR - NASZ PILOT, CENA Z PRZELOTAMI!
Najnowszy i najbardziej elegancki statek Costa Cruises !!!
Armator: COSTA CRUISES
Statek: COSTA FIRENZE**** - najnowszy statek armatora Costa Cruises - pierwsze rejsy planowane na
czerwiec 2021! 135 500 ton (3 x większy od Titanica!), 5620 pasażerów, 1200 członków załogi, 12 pokładów
pasażerskich, 1508 kabin, długość 323 m, szerokość 37 m, 13 restauracji, 7 barów, kasyno, 3-kondygnacyjna
sala teatralna, studio nagrań, basen z jacuzzi, spa, wellness centrum, sauna, łaźnia turecka, masaże,
centrum handlowe.
POLSKI PILOT BP EXODUS
OPŁATY PORTOWE I TRANSFERY ZIELONA GÓRA - PRAGA oraz PRZELOTY PRAGA-DUBAJ - W
CENIE !!!
UWAGA! Dla przekroczenia granicy ZEA niezbędne jest posiadanie negatywnego testu PCR w
kierunku covid-19 wykonanego min. 72 godz. przed przylotem! Na pokład wycieczkowca będą
wpuszczone wyłącznie osoby w pełni zaszczepione!
Uwaga! Na każdym statku jest kilkanaście typów kabin. Nawet wśród kabin bez okna mamy różne typy i
różne ceny, w zależności od wyposażenia i położenia. Podane ceny dotyczą najtańszych kabin w danej
kategorii. Ich dostępność jest bardzo ograniczona! Zależy wyłącznie od stanu w dniu podpisania umowy!

Czas trwania: 8 dni
Terminy:
18.02.2022 - 26.02.2022

4999 PLN cena w kabinie 2-osob.
z łaz/WC bez okna - z przelotami!

5199 PLN cena w kabinie 2-osob.
z łaz/WC z oknem - z przelotami!

Program:
1.dzień: 00.30 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS.
Transfer autokarowy Zielona Góra - Praga.
09.15 - 18.25 - przelot bezpośredni Praga - Dubaj linią Smartwings (posiłki i napoje za dodatową
opłatą).
Transfer do portu. Około 21.00 - zaokrętowanie na statek Costa Firenze*** Dubaju.
Gastronomia i rozrywki wg programu. Nocleg na statku.
2.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
Zwiedzanie DUBAJU (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) w ramach pakietu BP Exodus.
24.00 - początek rejsu. Gastronomia i rozrywki wg programu. Nocleg na statku.
3.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
09.00 - 24.00 - postój w ABH DHABI (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) - zejście na ląd, możliwość
zwiedzania z naszym pilotem w ramach pakietu BP Exodus.
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Nocleg na statku.
4.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
14.00 - 22.00 - postój w DOHA (KATAR) - zejście na ląd, możliwość zwiedzania z naszym pilotem w
ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
5.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
Dzień na wodach Zatoki Perskiej - poklad słoneczny, basen.
Nocleg na statku.
6.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
07.00 - 17.00 - postój w MUSCAT (OMAN) - zejście na ląd, możliwość zwiedzania z naszym pilotem w
ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
7.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu.
Od 13.00 - postój w DUBAJU (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) - zejście na ląd, możliwość
zwiedzania z naszym pilotem w ramach pakietu BP Exodus.
Nocleg na statku.
8.dzień: gastronomia i rozrywki wg programu. Około 08.00 - wyokrętowanie w Dubaju.
Zwiedzanie DUBAJU (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) w ramach pakietu BP Exodus.
Transfer na lotnisko.
19.30 - 23.20 - przelot bezpośredni Dubaj - Praga linią Smartwings (posiłki i napoje za dodatkową
opłatą).
9.dzień: transfer autokarowy Praga - Zielona Góra.
W godzinach porannych - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
opłaty portowe
transfery autokarowe Zielona Góra - Praga w dwie strony
przeloty bezpośrednie Praga - Dubaj w dwie strony
noclegi: 7 nocy w kabinie 2-osob.z łaz/WC wybranej kategorii
pełne wyżywienie na statku
program rozrywkowy na statku
kawa, herbata, woda do śniadania w restauracji bufetowej
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
cena kabiny z balkonem - 5699 zł/os. (z przelotami!)
napiwki na statku ok. 10 EUR/os/dzień (obowiązkowo, płatne na statku)
dodatkowe ubezpieczenie covid-19 wymagane przez armatora Costa Cruises - 33 EUR (obowiązkowo,
płatne w biurze lub przelewem przed wyjazdem)
pakiet wycieczkowy BP Exodus (na życzenie, udostępniany uczestnikom ok. miesiąc przed wyjazdem)
punkty usługowe na statku (np. sklepy, SPA, Internet, punkt foto)
napoje do obiadu i kolacji oraz wszystkie napoje w barach na statku (możliwość wykupienia pakietów
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napojów)
ew. posiłki i napoje podczas przelotów z Pragi do Dubaju w obie strony
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
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, tańsze wyjazdy zbiorowe, z podobnym programem jak
wycieczki fakultatywne. Wymagany jest paszport ważny w terminie min. do pół roku od dnia zakończenia
rejsu.
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