
1.                   REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM + BARCELONA 

 

 

          Dzień pierwszy 18.02.2019/12.05.2019 

 Wylot  z wyznaczonego lotniska w godzinach porannych 
 Przelot do Barcelony, transfer do centrum 
 Spacer po mieście, przerwa na lunch 
 Zaokrętowanie (odprawa/wejście na statek) w godzinach wieczornych 
 19.00 Rozpoczęcie rejsu 

 
 

 2.    Dzień drugi 

     19.02.2019      13.05.2019 
 09.00 Palma de Mallorca (Hiszpania)  08.00 Walencja (Hiszpania) 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych za dodatkową opłatą) 

 17.00 Wypłynięcie w morze  18.00 Wypłynięcie w morze 

 
 

 3.    Dzień trzeci 20.02.2019/14.05.2019 



 Całodzienny rejs po morzu 
 
 

 4.    Dzień czwarty 

     21.02.2019      15.05.2019 
 08.00 Palermo (Sycylia)  08.00 Civitavecchia (Włochy) 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych za dodatkową opłatą) 

 16.00 Wypłynięcie w morze  18.00 Wypłynięcie w morze 

 
 

 5.    Dzień piąty 

     22.02.2019      16.05.2019 
 09.00 Civitavecchia (Włochy)  09.00 La Spezia (Włochy) 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych za dodatkową opłatą) 

 19.00 Wypłynięcie w morze  21.00 Wypłynięcie w morze 

 
 

 6.    Dzień szósty 

     23.02.2019      17.05.2019 



 08.00 Savona (Włochy)  08.00 Genua (Włochy) 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych za dodatkową opłatą) 

 17.00 Wypłynięcie w morze  18.00 Wypłynięcie w morze 

 
 

 7.    Dzień siódmy 

     24.02.2019      18.05.2019 
 08.00 Marsylia (Francja)  08.00 Marsylia (Francja) 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych za dodatkową opłatą) 

 17.00 Wypłynięcie w morze  18.00 Wypłynięcie w morze 

 
 

 8.    Dzień ósmy 

     25.02.2019      19.05.2019 
 09.00 Barcelona (Hiszpania)  08.00 Barcelona (Hiszpania) 

 Wyokrętowanie 
 Przejazd do miasta 
 Zakwaterowanie w hotelu w Barcelonie 
 Spacer po najsłynniejszej promenadzie miasta Las Ramblas w kierunku słynnego targu La Boqueria 
 Obiadokolacja 



 
 

 9.    Dzień dziewiąty 26.02.2019/20.05.2019 

 Śniadanie 
 „Barcelona Gaudiego”: najbardziej niekonwencjonalny z europejskich kościołów Sagrada Familia, zaprojektowany przez 

Gaudiego, Park Guell, Gaudi House Museum, Placa Reial z fontanną Trzech Gracji, Opera Gran Teatre del Liceu, Font 
de Canaletes - uliczna latarnia z czterema kranikami, miejsce przy którym fani FC Barcelona świętują sukcesy swojego 
klubu 

 Obiadokolacja 
 
 

 10.    Dzień dziesiąty 27.02.2019/21.05.2019 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Zwiedzanie miasta cd.: położone na wzgórzu Montjuïc, w pobliżu stadionu olimpijskiego (Camp Nou), Museu Nacjonal 

D’Art Catalunya, Tibidabo(najwyższe wzgórze Barcelony 512 m n.p.m.). Zwiedzanie Starego Miasta  Barri Gotic: Muzeum 
Historyczne Barcelony, Katedra Krzyża Świętego i św. Eulalii (Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia), Poble Espanyol – 
Miasteczko Hiszpańskie 

 Transfer na lotnisko 
 Przelot do miejsc zamieszkania 

 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

 



» REJS WYCIECZKOWY – WYPOCZYNEK + ZWIEDZANIE  

Rejsy wycieczkowe to wspaniałą forma podróży, która pozwala połączyć wypoczynek na pokładzie luksusowego statku ze 
zwiedzaniem miast do których docieramy podczas rejsu. Statki wycieczkowe to pływające kurorty, w których nie brakuje atrakcji tj.: 
kluby z muzyką na żywo, restauracje, kawiarnie, pokłady słoneczne z basenami, jakuzzi, centrum spa, sala teatralna i koncertowa, 
casino oraz wiele innych… 

  

 » KUCHNIA  

Rejs to również niezwykła podróż kulinarna. Statki słyną z wyśmienitej kuchni, serwując potrawy z całego świata a w cenę rejsu 
wliczonych jest 5 posiłków dziennie: 

Śniadanie: podawane w formie bufetu lub w restauracji a la carte (kawa, herbata, woda, soki w cenie) 

Lunch: lunchowe menu pozwala wybierać spośród zup, dań mięsnych, rybnych oraz wegetariańskich. Ponadto dostępne są dania 
z grilla oraz włoska pizza. Podczas lunchu podawane są również desery i owoce (kawa, herbata i woda w cenie) 

Tea Time (podwieczorek): podczas podwieczorku serwowane są przekąski, sałatki, kanapki, ciasta oraz kawa i herbata 

Kolacja: główny, czterodaniowy posiłek podawany w restauracji a la carte. Bogate menu kuchni międzynarodowej i 
śródziemnomorskiej. Podczas kolacji mile widziane eleganckie stroje. 

Przekąski lub bufet o północy: przekąski, kanapki,  słodkości, owoce 

  

 » KABINY NA STATKU  

Kabiny na statku mają powierzchnię kilkunastu metrów kwadratowych, co dzięki ich sprytnemu projektowi, gwarantuje doskonały 
komfort podróży. Standardowe wyposażenie: 

 dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne 
 biurko 
 łazienka z prysznicem i toaletą 
 suszarka do włosów 
 klimatyzacja 



 TV satelitarna 
 ręczniki, ręczniki plażowe 
 sejf 
 minibar 

 


