
KKAARRAAIIBBYY  
Miami, Jamajka, Kajmany, Meksyk, Bahamy 

25 marca - 03 kwietnia 2022 r. 
 

25.03.2022 Wylot z Warszawy do Miami po przylocie transfer do hotelu i nocleg 

26.03.2022 Rano czas wolny i transfer na statek 

27.03.2022 Dzień na morzu 

28.03.2022 Ocho Rios, Jamaica 

29.03.2022 George Town, Kajmany 

30.03.2022 Cozumel, Meksyk 

31.03.2022 Dzień na morzu 

1.04.2022 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamy 

2.04.2022 Miami - Wyokrętowanie ze statku, czas wolny w Miami, transfer na lotnisko 

 i wylot do Warszawy 

3.04.2022 Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych 

 

 

DOBRA CENA:  

 6 580 zł/os. 
 *   cena po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA” (pełny koszt 7499PLN) 

Cena obejmuje:  
7-dniowy rejs statkiem MSC Seashore w kabinie dwuosobowej wewnętrznej (7 noclegów), 

Przeloty z Polski do Miami i z powrotem (podczas przelotu 1 lub 2 przesiadki), 

Nocleg przed rejsem w hotelu, w Miami lub okolicach, 

Transfery: z lotniska do hotelu, z hotelu do portu i z portu na lotnisko, 

Pełne wyżywienie w trakcie rejsu (3 główne posiłki i podwieczorek), 

Opłaty portowe, 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

Podstawowe ubezpieczenie uczestników KL 40 000 EUR, NNW 15 000 PLN, Bagaż 1000 PLN 

Ubezpieczenie MSC COVID SPECIAL obejmujące koszty leczenia COVID, koszt kwarantanny oraz przerwania podróży 

Serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku, 

Korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych na pokładzie statku (basen, jacuzzi, sala fitness itp.), 

Udział w imprezach organizowanych podczas rejsu (przedstawienia w teatrze, koncerty, dyskoteki). 

Cena nie obejmuje: 

Obowiązkowych napiwków dla obsługi statku ok. 12 USD/os./ dzień 

Pakietu All Inclusive Easy 224 EUR.os. Wykupienie formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich 

osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji. 

Wycieczek fakultatywnych, 

Opieki polskiego pilota w trakcie wyjazdu, 

Korzystania z punktów usługowych (fryzjer, pralnia, fotograf, salon odnowy biologicznej, Internet). 

Zapisy z wpłatą zaliczki 3000 PLN. w biurze ZZ „KADRA”  
UWAGA: udział w rejsie tylko dla osób w pełni zaszczepionych, do wjazdu do USA wymagane jest przedstawienie negatywnego 

wyniku testu RT-PCR zrobionego nie wcześniej jak 72 h przed wylotem nawet osób zaszczepionych. 

 

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną od pasażerów mogą być wymagane testy na COVID wykonane we 

własnym zakresie przed rejsem i/lub wykonane przez armatora w terminalu lub na statku. Aktualnie obowiązujące zasady 

należy potwierdzić z działem rezerwacji przed wyjazdem.  Lokalne władze mogą ograniczyć możliwość schodzenia na ląd w 

wybranych lub wszystkich portach - np. jedynie dla wycieczek fakultatywnych zorganizowanych przez armatora. 

ZZZZ  „„KKAADDRRAA””  ZZAAPPRRAASSZZAA  NNAA  WWYYCCIIEECCZZKKĘĘ  
 


