
MARTYNIKA
   REJS MSC SEASIDE  4+* ALL INCLUSIVE

T E R M I N : 2 9 . 1 1  -  1 1 . 1 2 . 2 0 2 3K A R A I B Y  2 0 2 3  P O L S K I  P I L O T

RAJSKIE PLAŻE
WYGASŁE WULKANY 
KAMERALNA GRUPA 
POLSKI PILOT 



REJS PO KARAIBACH: 
MARTYNIKA - GWADELUPA - DOMINIKA -
SAINT MAARTEN - ANTIGUA - SAINT KITTS 

Rejs to nie tylko pobyt na pokładzie luksusowego statku, to również
forma atrakcyjnej wycieczki objazdowej. Statek każdego dnia zawija do
innego portu dając możliwość poznania różnych miast, zabytków, kultury
i kuchni. Podczas 8 dniowego rejsu często można odwiedzić 7 różnych
miast, a dodatkowo połączyć z wypoczynkiem na rajskiej plaży.
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4 dni/ 3 noclegi w hotelu 4* przy plaży na Martynice , ze
śniadaniem + 8 dni/7 nocy rejs MSC SEA SIDE (2018 r) 
po Małych Antylach + nocleg po rejsie na Martynice 

Zapraszamy na wyjątkową podróż pod opieką polskiego pilota z salonwakacji.pl 
Pierwszą część podróży rozpoczniemy od pobytu na rajskiej Martynice , tu będzie czas na
odpoczynek po podróży i kąpiele w Morzu Karaibskim. Idealne miejsce na zimowy
wypoczynek. Martynika urzeka wyjątkowym zielonym lasem deszczowym, wygasłymi
wulkanami, cudownymi plażami, a dodatkowo tylko tu istnieje możliwość spróbowania wina
bananowego i innych lokalnych specjałów. W trakcie drugiej części tej wyjątkowej podróży
czeka na nas rejs luksusowym statkiem po słonecznych  Karaibach - na naszej trasie ujrzymy
kadry wyjęte wprost z filmu "Piraci z Karaibów".  

  

   

program jest ramowy może ulec zmianie
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planowany przelot na trasie Warszawa - Paryż - Martynika - Paryż-
Warszawa
3 noclegi w hotelu 4* ze śniadaniami na Martynice przed rejsem; 1 nocleg
w hotelu 4* na Martynice ze śniadaniem 
transfery w cenie 
1 wycieczka fakultatywna " Spacer po FORT DE FRANCE"
rejs statkiem  MSC SEASIDE 4+* :

zakwaterowanie w kabinie 2 os. wybranej kategorii 
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację)
PAKIET ALL INCLUSIVE EASY - 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 oraz na wyspie
Ocean Cay. Pakiet nie obowiązuje w restauracjach tematycznych.
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.

podstawowe ubezpieczenie KL z COVID 19 - KL:  40.000 € 
opieka pilota salonwakacji.pl 

wydatków własnych
zwyczajowych napiwków pobieranych na statku - ok. 84 €/os/rejs
wycieczek fakultatywnych nieujętych w programie
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
rozszerzonego ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa
wypadków, choroby przewlekłe, zdarzenia pod wpływem alkoholu itp.)
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu na wypadek nagłych
zdarzeń losowych (zwrot 100 %)  - ALLIANZ - ok.  5% ceny imprezy

Miejsca do potwierdzenia prze touroperatora 
Cena w kabinie 2 os z balkonem: 14.950 zł/os

Cena obejmuje: 

Cena nie obejmuje:

Prezentowana oferta, ceny i i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
zachęcamy do rezerwacji.
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STATEK MSC SEASIDE 4+*
ZAPOZNAJ SIĘ ZE STATKIEM:  

(119) MSC SEASIDE - SHIP VISIT (FULL VERSION) - YOUTUBE
HTTPS://YOUTU.BE/N7DNXLPXUDU



MSC SEASIDE 4+*

dwie restauracje główne à la carte - Seashore i Ipanema
dwie restauracje w formie bufetu – Marketplace i Biscayne z pizzerią
restauracja rybna Ocean Cay dodatkowo płatna
restauracja orientalna Teppanyaki dodatkowo płatne
restauracja z amerykańskimi stekami Butcher’s Cut dodatkowo płatna

News Café & Comedy Club z występami komików
Bar Atrium ze ścianą ze szkła rozciągającą się na 2 pokłady z muzyką na żywo
Fabryka czekolady i lodziarnia
VIP Lounge Bar dla klientów MSC Yacht Club

Linia: MSC Cruises
Rok Budowy: 2018
Pasażerowie: 5180
Załoga: 1600
Długość: 323 m; Szerokość: 41 m; Prędkość: 22 węzły
Tonaż: 160 000 
Pokłady pasażerskie: 16
Bandera: Panama
Waluta: euro

Naszym zdaniem
MSC Seaside to najnowszy statek linii MSC, który może poszczycić się najnowszą
technologią, rewolucyjną architekturą oraz wieloma innowacjami. Statek oferuje
wiele atrakcji, zarówno dla osób, które chcą aktywnie spędzić swój wolny czas, jak
i dla tych którzy chcą wypocząć w ciszy i spokoju. 

Bary i restauracje
Na statku wycieczkowym MSC Seaside znajduje się dziewięć restauracji; w tym
dwie w formie rozbudowanego bufetu i dwie restauracje à la carte, a także
różnorodne restauracje dodatkowo płatne.

 
Wliczone w cenę śniadania, obiady i kolacje podawane są zarówno we wskazanej
restauracji à la carte, jak również w restauracji bufetowej, co daje możliwość
wyboru miejsca posiłków każdego dnia. 
 
Statek MSC Seaside posiada 20 różnorodnych barów, w tym:
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MSC SEASIDE 4+*

9 jacuzzi
4 baseny (w tym basen na terenie MSC Yacht Club z rozsuwanym dachem)
interaktywny Aquapark ze zjeżdżalniami
Adventure Trail Park - tor przeszkód ze ścianką wspinaczkową
kolejka tyrolska
wielofunkcyjne boisko sportowe (siatkówka, koszykówka, kort tenisowy)
ścieżka do joggingu
wiszący most - Infinity Bridge 
MSC Aurea SPA 
salon piękności i fryzjer
solarium
dobrze wyposażona siłownia 

interaktywne kino 5D
teatr Metropolitan
galeria sztuki
amfiteatr 
kasyno Miami
kafejka internetowa
kręgielnia
symulator bolidu formuły 1
salon gier video
butiki
biblioteka
dyskoteka Garage 

Atrakcje na statku
Na statku MSC Seaside nie można się nudzić – aktywny czas zapewniają atrakcje
znajdujące się na pokładzie.
 
sport i relaks

 
 
rozrywka i kultura

 
Codziennie podczas rejsu organizowane są animacje, gry, quizy i warsztaty.
Ponadto na pokładzie statku znajduje się dyskoteka, a nawet lodziarnia.
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MSC SEASIDE 4+*

dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne (w niektórych kabinach jest trzecie i
czwarte rozkładane łóżko)
biurko
łazienka z prysznicem i toaletą
suszarka do włosów
klimatyzacja
telewizja satelitarna
ręczniki, ręczniki plażowe
sejf
minibar (dodatkowo płatny oprócz MSC Yacht Club) 

Dla dzieci
Na statkach linii MSC Cruises na dzieci czeka wykwalifikowana ekipa animatorów.
Program rozrywkowy na statku MSC Seaside zadowoli dzieci w każdym wieku.
Wiele zajęć dostępnych jest dla całej rodziny, ale istnieje także możliwość
powierzenia opieki nad dziećmi aby swobodnie spędzić czas we dwoje.
 
Dla dzieci w wieku 3-11 lat mini kluby oferują zajęcia organizowane przez firmę
LEGO, a nastolatkowie bawią się w dwóch grupach wiekowych Young Club (12-14)
i Teen Club (15-17). Atrakcje obejmują zajęcia sportowe – koszykówka, siatkówka,
tenis stołowy oraz warsztaty np. lekcje tańca. 
 
Dla najmłodszych dzieci (1-3) znajduje się Baby Club Chicco, gdzie dzieci mogą
korzystać z atrakcji pod opieką rodziców.

Kabiny na statku MSC Seaside
Na statku znajdują się 2067 kabin. Każda kabina posiada:
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