
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE  
PRZED REJSEM 

 

 

1. DOKUMENTY: Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za posiadanie ważnego dokumentu: dowodu osobistego 

lub paszportu (m.in. Cypr, Izrael) (ważny min. 6 miesięcy od zakończenia rejsu). Bilety oraz dokumenty 

niezbędne do zaokrętowania będzie miał pilot w autokarze. 

Uwaga: prosimy nie pakować dowodów lub paszportów, biletów i innych dokumentów podróży – 

voucherów oraz leków do głównego bagażu. Najlepiej umieścić je w torbie/plecaku osobistym. 

 

2. BAGAŻ: Nie ma określonego limitu bagażu. Należy jednak pamiętać, że autokar ma ograniczoną pojemność i 

prosimy o ograniczenie się do 1 sztuki bagażu głównego o wadze ok. 20kg. Bagaż główny musi mieć 

dołączoną opisaną przywieszkę (nazwisko, numer kabiny, data rejsu), która jest jednocześnie ostatnią stroną 

Państwa voucheru. Należy złożyć ją według wzoru, a w porcie zostanie ona przypięta do Państwa bagażu 

przez pracownika przed terminalem. 

Uwaga: w bagażu podręcznym powinny znajdować się przedmioty wartościowe, sprzęt elektroniczny, 

fotograficzny. 

Bagaż główny jest podstawiany pod kabinę przez obsługę statku. Ze względu na dużą liczbę pasażerów, może 

to potrwać do kilku godzin od wejścia na statek. 

 

3. RECEPCJA – PROGRAM DNIA: Personel statku posługujący się wieloma językami: angielskim, niemieckim, 

włoskim, francuskim i hiszpańskim, udziela pasażerom wszystkich potrzebnych informacji. Każdego wieczoru 

do kabiny dostarczana jest gazetka pokładowa, w której podawane są istotne informacje dotyczące 

kolejnego dnia rejsu. Pilot grupy dostarczy codziennie do kabiny skrót informacji w języku polskim. 

 

4. PŁATNOŚĆ NA STATKU: Na statku obowiązuje bezgotówkowy system opłat. Każdy pasażer otrzymuje 

elektroniczną kartę pokładową, która poza podstawową funkcją otwierania kabiny, pełni również rolę karty 

płatniczej. Za pomocą tej karty pasażer reguluje wszystkie wydatki na pokładzie (np. automatycznie 

pobierane napiwki, wydatki w barach, sklepach na statku). Wyjątkiem jest wyłącznie kasyno – zakupu 

żetonów dokonuje się za gotówkę. 

Na statku obowiązuje rozliczenie gotówkowe lub kartą kredytową. W związku z tym, pierwszego dnia rejsu 

należy uiścić w recepcji depozyt w wysokości ok. 250 euro za kabinę. Rozliczenia należy dokonać wieczorem 

w przeddzień zejścia ze statku lub rano w dniu zakończenia rejsu (zależnie od danego rejsu). 

NAPIWKI: dla obsługi statku są obowiązujące i wynoszą 10 euro od osoby dorosłej za dzień/5 euro za dziecko 

za dzień 

WALUTA: walutą obowiązującą na statkach jest EURO 

 

5. UBIÓR: W ciągu dnia strój jest dowolny. Sugerujemy zabrać rzeczy wygodne, takie, jakie zwykle zabiera się 

na wakacje (wygodne obuwie, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, strój sportowy i kąpielowy). 



Prosimy pamiętać również o rzeczach cieplejszych z uwagi na nocny przejazd autokarem oraz wieczory na 

morzu. W trakcie zwiedzania miejsc kultu religijnego wymagany jest odpowiedni strój (długie spodnie lub 

spódnica, zakryte ramiona). Na statku obowiązuje zakaz przychodzenia do restauracji w strojach plażowych. 

Wieczorami mile widziane są stroje eleganckie, a podczas wieczoru galowego stroje wieczorowe 

(garnitur/ciemna marynarka, suknie wieczorowe). Informacje o zalecanych strojach (dress code) na kolejne 

wieczory umieszczane są w programie dnia. Zwykle podczas każdego rejsu ma miejsce: 

- biała impreza – zalecamy wziąć ze sobą coś białego 

- lata 60-70 – kolorowe kwiatowe stroje 

- wieczór śródziemnomorski – kolory flagi włoskiej: biały, zielony, czerwony 

- 2 lub 3 gale, gala kapitańska – elegancki ubiór wieczorowy 

- marynarska impreza – biało-granatowy ubiór 

 

6. UBEZPIECZENIE I WIZYTY LEKARSKIE: Wizyta lekarska, konsultacje oraz leki na statku są płatne, a ich koszt 

zwracany jest przez Ubezpieczyciela wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów wystawionych przez 

lekarza. Wymagane jest osobiste zgłoszenie wizyty telefonicznie do Ubezpieczyciela w terminie do 7 dni. 

Osoby stale zażywające leki, powinny zabrać wystarczający ich zapas, gdyż mogą być niedostępne na statku. 

 

Ponadto: 

 na rejs nie ma potrzeby zabierać ręczników – ręczniki kąpielowe i basenowe dostępne są bez dodatkowych 

opłat w kabinie i są codziennie wymieniane na świeże. Ręczniki basenowe są pomarańczowe i zwykle 

znajdują się w szafie; 

 gniazdka 220V (niepotrzebny adapter); 

 nie wolno zabierać ze sobą suszarek oraz żelazek - suszarka do włosów dostępna jest w każdej kabinie, 

natomiast żelazko może zostać zabrane w depozyt pierwszego dnia rejsu; 

 wszystkie rzeczy zabrane przez obsługę statku w depozyt, zostają zwracane przedostatniego dnia rejsu do 

kabiny; 

 warto zabrać ze sobą woreczki śniadaniowe, aby móc zabrać z bufetu np. drugie śniadanie na wycieczkę; 

 po nadaniu bagaży głównych na terminalu, pilot udaje się z grupą na zaplanowaną wycieczkę. Klienci nie 

wykupujący wycieczki, zostają więc bez opieki na czas trwania wycieczki. Mogą samodzielnie wejść na 

statek bądź po ustaleniu z pilotem godziny powrotu z wycieczki, dołączyć z powrotem do grupy. W związku z 

tym, zalecamy, szczególnie klientom, którzy jadą na rejs po raz pierwszy, wykupienie wycieczki pierwszego 

dnia rejsu; 

 podczas pakowania prosimy mieć na uwadze, że po przyjeździe do portu i zdaniu bagażu głównego, pilot 

udaje się z grupą bezpośrednio na wycieczkę, bez uprzedniego wchodzenia na statek.  Proszę więc 

pamiętać o ewentualnym zostawieniu nieco miejsca w bagażu głównym, aby na ostatnim porannym postoju, 

móc przepakować do niego rzeczy, które mieli Państwo ze sobą w autokarze, ale nie będą one potrzebne 

podczas wycieczki, aby nie nosić ze sobą zbędnego ciężaru. Mniejsze torby/plecaki mogą nie zostać przyjęte 

przez MSC do nadania na terminalu i będzie trzeba je ze sobą nosić. Wejście na statek i do kabiny ma 

miejsce dopiero po wycieczce; 

 zwykle ok. godziny 16-17 odbywa się na statku szkolenie z kamizelkami – jest ono obowiązkowe. Po 

trzykrotnym usłyszeniu komunikatu „Charlie Alfa”, należy z kamizelką i kartą pokładową udać się do 

najbliższego wyjścia ewakuacyjnego (na korytarzach znajdują się wtedy pracownicy statku, którzy wskazują 

drogę). Przebycie szkolenia kodowane jest na karcie pokładowej (pracownicy skanują karty każdego 

pasażera). Jeżeli pasażer nie weźmie udziału w szkoleniu, następnego dnia podczas zejścia ze statku może 

nie zostać z niego wypuszczony. Jeżeli pasażer z jakiegoś powodu nie weźmie udziału w szkoleniu, jest 

szansa na powtórzenie go jeszcze tego samego dnia. W takim przypadku najlepiej zgłosić się z pilotem (lub 

samodzielnie, jeżeli pasażer zna któryś z języków obowiązujących na statku) do recepcji;   

 kartę pokładową należy mieć ze sobą każdego dnia podczas zejścia ze statku i ponownego wejścia; 

 codziennie w programie dnia znajdują się informacje odnośnie godzin przypłynięcia i wypłynięcia statku z 

danego portu. Szczególnie w przypadku klientów nie korzystających z wycieczek – prosimy pilnować 

wyznaczonych godzin, ponieważ statek na spóźnialskich nie czeka.  


