Islandia
Szetlandy, Szkocja
z polskim pilotem

23 lipca – 4 sierpnia 2019

MSC Preziosa ****
Islandia słynie z surowości klimatu, dużych odległości między miastami oraz z gwałtownych zmian warunków atmosferycznych.
Islandia to jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Jest miejscem, w którym szczególnie blisko obcuje się z naturą: wodą, ogniem
i wiatrem. Na myśl o wyspie najpierw przychodzą do głowy lód, wulkany i gejzery.
Na Islandii jest dwa razy więcej owiec niż mieszkańców, w lecie przez całą dobę jest jasno, a polskie batony Prince Polo
są najpopularniejszymi wafelkami w kraju od 60 lat.

Ramowy program wyjazdu:
23 lipca

zbiórka Uczestników na lotnisku im. Chopina w Warszawie;
Hala Odlotów, obok Informacji; odprawa;
przelot na trasie Warszawa – Hamburg
Przejazd do portu
Hamburg, Niemcy

24 lipca

dzień na morzu

25 lipca

Lerwick, Szetlandy

26 lipca

dzień na morzu

27 lipca

22:00
07:00

17:00

Seydisfjordur, Islandia

07:00

18:00

28 lipca

Akureyri, Islandia

07:00

19:00

29 lipca

Isafjordur, Islandia

07:00

19:00

30 lipca

Reykjavik, Islandia

08:00

31 lipca

Reykjavik, Islandia

1 sierpnia

dzień na morzu

2 sierpnia

Invergordon, Szkocja

3 sierpnia

dzień na morzu

4 sierpnia

Hamburg, Niemcy
zakończenie rejsu; przejazd na lotnisko
przelot na trasie Hamburg – Warszawa

18:00
10:00
06:00

20:00

MSC Preziosa ****
rok budowy: 2013
liczba pasażerów / załogi: 4345 / 1388

Proponowane kabiny
wewnętrzna

z oknem

z balkonem

Powierzchnia: ok. 13-24 m2

Powierzchnia: ok. 12–29 m2

Powierzchnia: ok. 17-42 m2

standardowo w wyposażeniu:
dwa łóżka oddzielne lub jedno typu queen size
szafa ubraniowa
toaletka z suszarką
łazienka z prysznicem
telewizor, telefon
mini sejf
lodówka

standardowo w wyposażeniu:
dwa łóżka oddzielne lub jedno typu queen size
część wypoczynkowa z sofą
toaletka z suszarką
szafa ubraniowa
łazienka z prysznicem
telewizor, telefon
mini sejf
lodówka

standardowo w wyposażeniu:
dwa łóżka oddzielne lub jedno typu queen size
część wypoczynkowa z sofą
toaletka z suszarką
szafa ubraniowa
łazienka z prysznicem lub wanną
telewizor, telefon
mini sejf
lodówka

Cena w EUR za osobę:
Świadczenia turystyczne

Przeloty

równowartość:

2800 EUR/os.

(2-os. wewnętrzna Fantastica)

klasa ekonomiczna ok.:

równowartość:

2999 EUR/os.

(2-os. z oknem Bella)

klasa biznes ok.:

równowartość:

3399 EUR/os.

(2-os. z balkonem Fantastica)

CENA ŚWIADCZEŃ ZAWIERA
- opiekę profesjonalnego pilota polskiego – P. RAFAŁ ROUBA – na całej trasie wyjazdu
- ubezpieczenie turystyczne na całej trasie wyjazdu: AXA (KL – 30.000€, NNW – 4.000€, OC – 20.000€,
OC – 50.000€, bagaż – 400€)
transfery: lotnisko – port – lotnisko w Hamburgu
zakwaterowanie: 12 noclegów w 2-os. kabinach wybranej kategorii
serwis bagażowy: podczas wejścia i zejścia ze statku
serwis w kabinie: sprzątanie kabiny dwa razy dziennie, wieczorne przygotowanie łóżek, śniadanie
do kabiny
posiłki: śniadanie, lunch, przekąski między posiłkami, kolacja;
napoje do posiłków: herbata, zwykła kawa, woda stołowa
korzystanie z urządzeń sportowo – rekreacyjnych na pokładach statku: basen, jacuzzi, boiska
sportowe, fitness center
udział w imprezach organizowanych na statku: przedstawienia w teatrze, koncerty, dyskoteka i
dancingi, wstęp do kasyna
opłaty portowe

…… PLN/os.
…….. PLN/os.

OPŁATY DODATKOWE
przeloty
napoje: gazowane, alkoholowe, woda mineralna podczas rejsu
(możliwość wykupienia pakietów alkoholowych oraz bezalkoholowych)
obowiązkowe napiwki na statku:
uznaniowe dla obsługi na statku (120 EUR/os./rejs)
15% napiwek doliczany do zakupów w barach
wycieczki fakultatywne podczas rejsu
wydatki osobiste (fryzjer, odnowa biologiczna – wstęp oraz zabiegi,
telefon poza statek, internet, pralnia, czyszczenie butów)

WARUNKI REZERWACJI:
1.

podpisanie umowy wraz z warunkami uczestnictwa MORSKIE oraz MSC Cruises

2.

depozyt w wys. równowartości 30% przy podpisaniu Umowy

3.

dopłata do 10 czerwca 2019

4.

DANE OSOBOWE Uczestników:
- imię i nazwisko zgodnie z paszportem
- data urodzenia
- miejsce zamieszkania
- telefon kontaktowy

5.

kserokopia lub skan paszportu każdego Uczestnika

FORMY PŁATNOŚCI:
1.

PLN – przelew, gotówka lub karta kredytowa w siedzibie biura
płatność przeliczana wg tabeli sprzedaży EUR Alior Bank z dnia dokonania wpłaty

2.

EUR – przelew, gotówka

ODWIEDZANE MIEJSCA
(orientacyjne ceny)
LERWICK, Szetlandy
Szetlandy wyróżnia przepiękny krajobraz – łagodne, zielone pagórki, białe, piaszczyste plaże, strome klify. Wyspy
zamieszkuje niezliczona ilość różnych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków, stad Szetlandy są prawdziwym rajem
dla ornitologów. Ciekawym przykładem fauny nigdzie indziej nie spotykanej są kucyki szetlandzkie – jedyne konie
w Europie żyjące na wolności w swym naturalnym środowisku
W stolicy regionu – Lerwick, mieście o nordyckim dziedzictwie – skupia się całe życie kulturalne na wyspach.
Nazwa pochodzi z języka Old Norse i oznacza Błotnistą Zatokę, a swoje początki wywodzi od niewielkiej wioski
zbudowanej przez łowiących śledzie rybaków - głównie Holendrów, ale też Szkotów, Anglików, Rosjan i innych.
Wioska się rozrastała w miarę, jak rozkwitał handel między Szetlandczykami dostarczającymi głównie świetnej
jakości materiały z szetlandzkiej wełny a przybyszami oferującymi w zamian tytoń, alkohol i inne delikatesy z
Holandii.
Atrakcją są nabrzeża rozładunkowe zwane lodberries (skały rozładunkowe), na których dziś stoją stare, kamienne
domy będące kiedyś magazynami, a dziś mieszczące m.in. sklepy z pamiątkami i szetlandzkimi dzianinami.

Wycieczki fakultatywne proponowane przez MSC:
1.

Wycieczka po wyspie

52 EUR/os.

2.

Jarlshof (najsłynniejsze stanowisko arch.) i południowe wybrzeże

62 EUR/os.

3.

Spacer po mieście

35 EUR/os.

4.

Wyspa Św. Niniana

62 EUR/os.

5.

Northmavine – dziki krajobraz i klify wulkaniczne

62 EUR/os.

REYKJAVIK, Islandia
Reykjavik to jedyne miejsce w Islandii, w którym można poczuć atmosferę dużego miasta. Stolica jest pięknie
położona na południowym brzegu zatoki Faxafloi. Nad miastem góruje masyw Esja, zaś w ładnej dni przy dobrej
widoczności z portu można dostrzec odległy o 120 km wulkan Snaefellsjokull. W starej części domy i dachy mienią
się intensywnymi kolorami. Starsze budynki sąsiadują tutaj z nowymi.
Reykjavik to miasto o najdłuższej historii na wyspie. Został założony ok. 871 r., a z powodu dymów unoszących się
nad okolicznymi gorącymi źródłami, pierwszy osadnik nazwał go „Zatoką Dymów” (Reykjavik).

Wycieczki fakultatywne proponowane przez MSC:
1.

Panorama miasta

2.

Złoty Krąg (z lunchem) – największe atrakcje wyspy

159 EUR/os.

55 EUR/os.

3.

Kąpiel w Blue Lagoon i panorama miasta

139 EUR/os.

4.

Zwiedzanie miasta

5.

Objazd wyspy jeepami

6.

Pola geotermalne Krysuvik i historia Wikingów

92 EUR/os.

7.

Krajobraz księżycowy: kratery i gorące źródła

79 EUR/os.

8.

Obserwacja wielorybów i muzeum wielorybów

142 EUR/os.

9.

Lodowce

329 EUR/os.

10.

Wieczór z Islandczykami

179 EUR/os.

79 EUR/os.
199 EUR/os.

ISAFJORDUR, Islandia
Poteżny Isafjordardjup wżyna się na 75 km w głąb lądu, bez mała przepoławiając półwysep. Odchodzi od niego kilka
mniejszych fiordów, nad którymi przycupnęło parę miejscowości , z Isafjordur na czele.
Isafjordur to stolica Fiordów Zachodnich. Wydaje się, że miejscowość niemal z każdej strony jest otoczona stromymi
górami. Pierwsi kupcy z Danii osiedlili się tutaj w 1569 r. Obecną nazwę „lodowy fiord”, nadano dopiero pod koniec
XIX w. Centrum miasta jest przyjemne i miło się po nim przespacerować, podziwiając fiord i otaczające go góry.
i otoczone przez zielone, łagodne wzgórza, odzyskało opinię jednego z najpiękniejszych miast japońskich.

Wycieczki fakultatywne proponowane przez MSC:
1.

Wycieczka na wyspę Vigur (raj dala ornitologów)

2.

Życie i kultura Isafjordur

3.

Fiordy lodowcowe i Hesteyri

4.

Fiordy i kwiaty Isafjordur

5.

Wodospad Dynjandi

122 EUR/os.
92 EUR/os.
129 EUR/os.
99 EUR/os.
232 EUR/os.

AKUREYRI, Islandia
Północne wybrzeże Islandii charakteryzują dwa wrzynające się w głąb lądu fiordy Eyjfjordur oraz Skagafjordur, a
także zatoka Hunafloi. Stolicą regionu jest urocze Akureyri. Miasto ma specyficzny klimat, dzięki czemu ałożono tu
ogród botaniczny. Miasteczko ma wiele uroku; co zaskakujace, latem jest tak zielone i słoneczne, że chwilami
można zapomnieć, iż jest się na dalekiej północy.

Wycieczki fakultatywne proponowane przez MSC:
1.

Akureyri i Dom Św. Mikołaja

75 EUR/os.

2.

Oglądanie wielorybów z Husavik

225 EUR/os.

3.

Uroki krajobrazów Północy

122 EUR/os.

4.

Wodospad Boga i Muzeum Laufas

79 EUR/os.

5.

Wodospad Godafoss i Akureyri

72 EUR/os.

6.

Mytvan – największe jezioro Islandii

125 EUR/os.

INVERGORDON, Szkocja
Północna Szkocja to tereny rzadko zaludnione, ze sporymi odległościami między miejscowościami i zaledwie
dwoma dużymi ośrodkami miejskimi – Inverness i Aberdeen. Poza n imi rozciągają się piękne, nierzadko nietknięte
ludzką stopą obszary – tutejsza surowa przyroda od zawsze pociągała przyjezdnych swoją niedostępnością. Tutaj
znajduje się najwyższy szczyt Szkocji – Ben Nevis. Wytrwali turyści odnajdą tu ponadto piękne zamki, mistyczne
prehistoryczne ruiny oraz mnóstwo wspaniałych wodospadów, jezior i pustych plaż.
Miejscem, które jednoznacznie kojarzy się wszystkim ze Szkocją, jest jezioro Loch Ness i związana z nim legenda o
potworze zwanym Nessie. Okolice tego majestatycznego i malowniczego jeziora skupiają wiele atrakcji
turystycznych, a miasto Inverness jest sympatycznym miejscem.

Wycieczki fakultatywne proponowane przez MSC:
1.

Wodospad Rogie i Silverbridge

2.

Seasafari

72 EUR/os.

3.

Panorama Loch Ness

4.

Zamek Cawdor oraz pole bitwy Culloden

59 EUR/os.

5.

Rejs po Loch Ness

72 EUR/os.

6.

Loch Ness. Potwór wodny oraz zamki Highlands

92 EUR/os.

7.

Loch Ness i Zamek Urquart

69 EUR/os.

8.

Zamek Dunrobin i Royal Dornoch

62 EUR/os.

9.

Whiskey Glenmore i Royal Dornoch

55 EUR/os.

10.

Panorama Loch Ness

45 EUR/os.

11.

Inverness na własną rękę

39 EUR/os.

92 EUR/os.
129 EUR/os.

Morskie Sp. z o.o., 00-120 Warszawa. ul. Złota 59, tel. 22 222 46 15, e-mail: grazyna.holowiej@morskie.pl

