
SINGAPUR + REJS (PENANG -
KUALA LUMPUR) + BALI (UBUD
+ WYPOCZYNEK NUSA
DUA/SEMYNYAK/ KUTA)



1 dzień : 26.06 WARSZAWA - SINGAPUR 
-12:00 spotkanie na lotnisku,  
-15:00 wylot z Warszawy 
-22:45 międzylądowanie w Dubaju
EK 180  26JUN  WAWDXB  1500 2245 

2 dzień 27.06 SINGAPUR 
-03:05 wylot z Dubaju 
-15:00 przylot do Singapuru 
EK 354  27JUN  DXBSIN.  0305 1500
Transfer do hotelu 
-czas wolny na odpoczynek. 
-kolacja we własnym zakresie 

3 dzień 28.06 SINGAPUR 
-śniadanie w hotelu 
- zwiedzanie Singapuru z przewodnikiem

-kolacja we własnym zakresie 

4 dzień - 8 dzień : 29.06 - 3.07 SINGAPUR 
- zaokrętowanie na statku ROYAL CARIBBEAN SPECTRUM OF THE SEASv(2019)
 REJS : SINGAPUR - PORT KLANG (Kuala LUMPUR) - PENAG - dzień na morzu - SINGAPUR

 
 



 ROYAL CARIBBEAN SPECTRUM OF THE SEASv(2019)
 REJS : SINGAPUR - PORT KLANG (Kuala LUMPUR) - PENAG - dzień na morzu - SINGAPUR
Symphony of the Seas to czwarty statek klasy Oasis we flocie linii żeglugowej Royal
Caribbean. Jednostka, razem z bliźniaczym statkiem, Harmony of the Seas, należy do
największych liniowców pasażerskich na świecie. Unikalna architektura i zastosowanie
najnowocześniejszych technologii multimedialnych sprawiają, że niemal wszyscy
pasażerowie mogą cieszyć się widokiem z okna. Symphony of the Seas oferuje
niezwykłą ilość atrakcji, niespotykaną na statkach innych liniii, m.in. : bary, kluby
komediowe, salony gier, kino 3d, widowiska muzyczne, teatralne, pokazy akrobatyczne i
kaskaderskie, taniec na lodzie, symulatory surfingu i zjazd tyrolski. W swój pierwszy rejs
statek wyruszy wiosną 2018 r. w rejsy po Morzy Śródziemnym, jesienią natomiast
odwiedzi porty na Karaibach.

 
 Zakwaterowanie

Na pokładzie znajduje się 2700 kabin i apartamentów, w tym Kabiny pojedyncze oraz
Kabiny , przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Kabiny
wewnętrzne stanowią doskonałą propozycję dla osób poszukujących niedrogiego,
wygodnego miejsca, w którym można nabrać sił przed kolejnym ekscytującym dniem.
Część kabin wewnętrznych posiada okna z widokiem na aleje wewnętrzną statku:
Promenade, Central Park lub Boardwalk, inne wyposażono z kolei w wirtualne balkony,
które w czasie rzeczywistym odwzorowują mijane krajobrazy, dźwięki oceanu itp.
Kabiny zewnętrzne posiadają okna z widokiem morze. Kabiny z balkonem, w zależności
od kategorii, oferują balkony z widokiem na morze lub na aleję wewnętrzną. Luksusowe
apartamenty, oprócz większej powierzchni i korzystnej lokalizacji na wyższych
pokładach, uprawniają również pasażerów do licznych przywilejów m.in. dostępu do
ekskluzywnych restauracji, pierwszeństwa przy rezerwacji stolika, wejściu/zejściu z
pokładu czy dostępu do prywatnych plaż w wybranych portach.

https://www.rejsy.pl/zanim-wyruszysz?char=k
https://www.rejsy.pl/zanim-wyruszysz?char=k
https://www.rejsy.pl/zanim-wyruszysz?char=k
https://www.rejsy.pl/zanim-wyruszysz?char=k
https://www.rejsy.pl/zanim-wyruszysz?char=k


Przykładowe kabiny.



Przykładowe kabiny.

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/spectrum-of-the-seas



Woda butelkowana
Wszystkie opłaty za wstęp
Odbiór i dowóz do hotelu
Huśtawka w dżungli  
Lunch  

8 dzień   3.07 - SINGAPUR - DENPASAR - UBUD
- zakwaterowanie i wypoczynek  w Ubud
-kolacja we właśnym zakresie 
W zależności od dostępności  miejsc i cen na trasie : SINGAPUR - DENPASAR - przelot
będzie w ciągu dnia + prywatne transfery (może zostać grupa podzielona na
mniejsze grupki)
9 - 10 dzień  4,5.07 - UBUD
-śniadanie
-spotkanie z przewodnikiem anglojęzycznym; podczas wycieczki odkryjemy centrum
tradycji i sztuki na Bali. 
Wodospad Tegenungan
Ten obszar znajduje się w południowej części Ubud i jest naprawdę miłym miejscem
na filiżankę herbaty i zobaczenie wspaniałego wodospadu.  
Mas Village
Wioska specjalizująca się w snycerstwie. Większość wybitnych snycerzy z Bali mieszka
w wiosce Mas, wytwarzając wyszukane i piękne rzeźby w drewnie oraz ucząc rzeźbić
młode pokolenie.
Małpi Las w Ubud
Ubud Monkey Forest, dom ponad 600 makaków długoogoniastych, to tropikalny
zielony las w pobliżu centrum Ubud. Wewnątrz lasu można zobaczyć sanktuarium
świętej świątyni strzeżonej przez małpy.
Tradycyjny targ w Ubud
Tutaj możesz znaleźć społeczność Ubud, która gromadzi się na rynku, aby
sprzedawać wszystkie produkty z całego regionu: tanie pamiątki, rękodzieło, owoce i
wiele innych.
Pałac króla w Ubud
W centrum Ubud zobaczysz pałac z drogi. Wchodząc do obszaru można spacerować,
aby zrobić zdjęcia tradycyjnego kompleksu balijskiego architektury i zobaczyć
codzienny tradycyjny balijski taniec.
Taras ryżowy Tegalalang
Podziwiać będziemy przepiękne tarasy ryżowe,  to jest najlepszy widok na balijską
wieś.
Plantacja kawy
Odwiedź plantację kawy, na której zobaczysz między innymi najdroższą kawę na
świecie, czyli Luwak Coffee. To kawa zrobiona przez zwierzę, które zjada ziarna i trawi
je w żołądku. Rano kawa nadal będzie nienaruszona w odchodach zwierzęcia i będzie
zbierana do przetworzenia w celu przygotowania kawy. Delektowanie się tą kawą
przed widokiem na Taras Ryżowy będzie niezapomnianym przeżyciem.
Wliczone w cenę

Powrót do hotelu, czas wolny. Kolacja we własnym zakresie.



11 - 14 dzień : 6.07 - 08.07 - UBUD - NUSA DUA - wypoczynek na plaży 
- wypoczynek na plaży 
-wycieczki fakulatywne - osobny załącznik
15.dzień : 9.07 - DENPASAR - DUBAJ
-20:00 transfer na lotnisko w Denpasar 
-00:05 (10.07) wylot z Denpasar
EK 399 G 10JUL DPSDXB HK25 0005-1 0500
16 dzień : 10.07 DUBAJ - WARSZAWA
-05:00 przylot do Dubaju 
-08:10 wylot z Dubaju 
-12:15 przylot do Warszawy 
EK 179 10JUL DXBWAW 0810 1215



ceny do potwierdzenia w zależności od dostępności kabin 

cena zakwaterowania przy 2 osobach : 
w  kabinie z balkonem :   od 15.800 zł/os 
 w kabinie z oknem :        od 14.000 zł /os      
 w kabinie wewnętrznej : od 13.000 zł/os     

Ubezpieczenie Kosztów Anulacji : 5% wartości ceny -  koniecznie proszę o
informację - czy mamy wystawiać polisę 

Świadczenia ujęte w cenie:
-przelot główny Warszawa/Dubaj/Singapur/Bali/Dubaj/Warszawa wraz z lotem
wewnętrznym na trasie Singapur - Bali 
-27.06 :transfer z lotniska do hotelu w Singapurze
-27.06-29.06 : hotel 4* ze śniadaniem - pokoje 2 os 
-28.06: zwiedzanie Singapuru z przewodnikiem
-29.06 : transfer na statek Royal Carribean
-29.06-03.07:rejs statkiem Royal Carribean - kabiny do wyboru: 
wewnętrzne/z oknem / z balkonem/ suity
-03.07: transfer ze statku na lotnisko w Singapurze
-03.07:transfer z lotniska do Ubud
-03.07-06.07:hotel 4* ze śniadaniem w Ubud
-04.07: wycieczka w Ubud
-06.07:transfer z Ubud do Nusa Dua
-06.07-09.07:hotel 4* ze śniadaniem w Nusa Dua
ubezpieczenie KL 100.000 € i NNW (zawierające choroby przewlekłe i zdarzenia pod
wpływem alkoholu) - proszę zwrócić uwagę na wyłączenia w OWU

Świadczenia nie ujęte w cenie: 
-dodatkowe posiłki nie ujęte w programie
-napoje do posiłków - istnieje możliwość wykupienia: 2 posiłków na Bali/opcji
napojów na statku
-wycieczek fakulatywnych -oprócz ujętych w programie
-ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ALLIANZ 5% wartości ceny 

Uwaga: 
-paszport ważny min 6 m-cy od daty powrotu
-każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z zasadami obowiązującymi w
danym kraju 
https://www.gov.pl/web/singapur/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/indonezja/idp



UWAGA
 

Program może zostać zrealizowany w dowolnym terminie wybranym przez Klienta 
na specjalnie zamówienie  indiwidualne lub firmowe.

Zapraszamy do składania zamówień.


