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WYSPY GRECKIE Z WŁOCH 

16  – 25 września 2023 r. (10 dni) 
1. Dzień (16.09.2023) Wyjazd z Jastrzębia-Zdroju w godz. wieczornych do MONFALCONE (Włochy).  

2. Dzień (17.09.2023) Przyjazd do portu w godzinach porannych. Zaokrętowanie na statku MSC OPERA****. O godz. 19:00 wypłynięcie  

    w kierunku GRECJI 

3. Dzień (18.09.2023) Dzień na morzu. 

4. Dzień (19.09.2023) 07:00 wpłynięcie na wyspę KEFALONIA (port Argostoli), fakultatywnie możliwość zwiedzania. 

    O godzinie16:00 wypłynięcie w kierunku Krety. 

5. Dzień (20.09.2023) 11:00 wpłynięcie na wyspę KRETA (port Heraklion). Fakultatywnie zwiedzanie. O godz. 21:00 wypłynięcie na Santorini. 

6. Dzień (21.09.2023) 07:00 wpłynięcie na wyspę SANTORINI, fakultatywnie możliwość zwiedzania. O godzinie19:00 wypłynięcie w kierunku Bari. 

7. Dzień (22.09.2023) Dzień na morzu. 

8. Dzień (23.09.2023) 07:00 wpłynięcie do BARI. Fakultatywnie możliwość zwiedzania. O godzinie14:00 wypłynięcie w kierunku Monfalcone. 

9. Dzień (24.09.2023) 09:30 wpłynięcie do portu  MONFALCONE. Około godz. 14:00 wyjazd w kierunku Polski. 
 10. Dzień (25.09.2023) przyjazd do Jastrzębia-Zdroju wczesnym porankiem. 

DOBRA CENA:  2 680 zł/os. 
cena po dofinansowaniu z ZFŚS (7 dni) i ZZ „KADRA”, dla niezrzeszonych w ZZ „KADRA” 2 830 zł, pełny koszt 3740 zł. 

Cena obejmuje: 

transfer autokarem Jastrzębie - Monfalcone –Jastrzębie, - rejs statkiem MSC OPERA****, zakwaterowanie w kabinie 2 os. wewnętrznej  

pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację), napoje (kawa, herbata, woda - dostępne w restauracji bufetowej), 

korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w 

teatrze, animacje, koncerty), serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku, opłaty portowe, ubezpieczenie KL, NW  

40 000 EUR/os., TFP, TFG 

Cena nie obejmuje: 

wycieczek fakultatywnych, korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.), rekomendowanego ubezpieczenia COVID-

19: (będzie przedstawiona oferta ubezpieczenia) opłaty serwisowej (napiwki) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba 

dorosła: ok. 84 EUR za rejs, dzieci 2-11 lat: 50%. Pakietów ALL INCLUSIVE  
Pakiet EASY - 32 EUR/os./noc  (224 EUR) 

pakiet obejmuje nielimitowane napoje, w tym lane piwo, wybór wina (wino domu podawane w kieliszkach), wybrane mocne alkohole, koktajle, napoje, 

wodę mineralną, wybrane kawy, herbatę i gorącą czekoladę. Pakiet obowiązuje w wybranych barach i restauracjach. Pakiet nie obowiązuje w 

restauracjach tematycznych. 

Pakiet EASY PLUS  - 44 EUR/os./noc  (308 EUR) 

pakiet dodatkowo obejmuje nielimitowane napoje, których cena nie przekracza 8 EUR / 9 USD, w tym wszystkie lane i butelkowane piwa, koktajle, 

wino podawane w kieliszkach (musujące, białe, czerwone i rosé), mocne alkohole premium.  

Wybrany pakiet all inclusive obowiązkowy jest na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie. 

Polecamy wykupienie pakietu przed rejsem, (podamy datę) co pozwoli uniknąć opłaty serwisowej (15%) doliczanej do 

powyższych cen przy zakupie pakietu na statku. 

SPECJALNA PROMOCJA!!!  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! 
Za 200 EUR możliwość wykupienia Internetu na 1 urządzenie + pakiet ALL Easy Plus. 

Chęć wykupienia należy zgłosić w momencie zapisania. 

 

 

 
odkryć nowe oblicze podróżowania.  
 

 

 

 

 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl (proszę podać: imiona i nazwisko/a, 

pesel, nr telefonu) lub telefonicznie pod numerem 32 7563596. Zaliczka 1000 zł/os.   
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