
 

 

– KARAIBY Z MIAMI – 
– REJS Z POLSKIM PILOTEM – 

Wylot z Warszawy, wypłynięcie z Miami 
Termin: 25/03/2020 – 05/04/2020, w tym rejs 8 dni, 7 nocy, pełne wyżywienie 

 
 

USA – MEKSYK – KAJMANY – JAMAJKA – BAHAMY 

Dzień Program rejsu Wpłynięcie Wypłynięcie 25/03/2020 – 05/04/2020 
Sob. 28.03. MIAMI, USA --- 19:00 Przelot Warszawa – Frankfurt – Miami 

Nd. 29.03. DZIEŃ NA MORZU --- --- 25/03/2020 07:00-16:00 

Pon. 30.03. COSTA MAYA, MEKSYK 07:00 15:00 Przelot Miami – Frankfurt – Warszawa 

Wt. 31.03. GEORGE TOWN, KAJMANY 11:00 18:00 04/04/2020 16:50 –13:35 
 

Śr. 01.04. OCHO RIOS, JAMAJKA 
 

09:00 
 

17:00 Ceny grupowe w promocji 
 

Czw. 02.04. DZIEŃ NA MORZU 
 

--- 
 

--- 
Kabina wew. Bella – 8 399zł/os. 

Kabina wew. Fantastica – 8 699zł/os. 
Kabina z oknem Bella – 8 899zł/os. 

Kabina z oknem Fantastica – 9 199zł/os. 
Kabina z balkonem Bella – 9 399zł/os. 

Kabina z balkonem Fantastica – 9 899zł/os. 

 
Pt. 03.04. OCEAN CAY, MSC MARINE RESERVE,  

BAHAMY 

 
09:00 

 
23:59 

 
Sob. 04.01. MIAMI, USA 

 
07:00 

 
--- 

CENA ZAWIERA: samolot znakomitymi liniami LUFTHANSA: WARSZAWA – MIAMI – WARSZAWA, z przesiadką we Frankfurcie; ubezpieczenia NNW i 
KL i bagażu oraz TFG; zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów; serwis bagażowy i kabinowy; wyżywienie – 3 główne posiłki, 
podwieczorek, bufet i przekąski o północy; korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; udział we wszystkich imprezach 
organizowanych na statku); opłaty portowe; transfery lotniskowe oraz opieka polskiego pilota; 3 noce w 3* hotelu w rejonie Miami; półdniowa 
wycieczka do Parku Narodowego Everglades wraz z Miami City Tour; całodniowa wycieczka na Key West; opieka polskiego pilota. 

CENA NIE OBEJMUJE: pozostałych wycieczek fakultatywnych; pakietów ALL Inclusive (3 pakiety do wyboru); napiwków 10 €/os/noc.; ew. dopłaty 

do tzw. Późnego wykwaterowania w hotelu w Miami w dniu wyjazdu; kosztów biletów wstępu i innych w kwocie 135 USD/os. płatnych 

obligatoryjnie u pilota; kosztów autoryzacji wyjazdu do USA (ok. 14 USD). 



 

PROGRAM WYCIECZKI 
 
 
Dzień 1: Warszawa – Miami (USA) 
Wylot z Warszawy do Miami (z 1 przesiadką). 
Transfer i zakwaterowanie w hotelu w rejonie Miami na Florydzie. 
 

Dzień 2: Miami Beach – czas wolny 

Czas wolny i relaks na sławnym Miami Beach. Grzechem byłoby nie udać się na jedną z piaszczystych plaż Miami np. South 
Beach.  

 
 
Dzień 3:  Miami, Key West (całodniowa wycieczka) 
Tego dnia czeka nas wspaniała trasa widokowa na Key West, najbardziej wysunięty na południe punkt na Florydzie. Key 
West to wyspa o wymiarach 2 km na 6 km zwana karaibskim miasteczkiem, do której prowadzi autostrada „na wodzie.” 
To kolonialne miasteczko sławne jest również z tego, iż znajduje się tam dom Ernesta Hemingwaya, w którym sławny 
pisarz napisał jedną ze swoich najbardziej udanych książek pt. „Komu bije dzwon”. Nocleg  w hotelu w Miami. 

 

Dzień 4: Miami, Park Narodowy Everglades  
Zaraz po śniadaniu udamy się na wycieczkę do Parku Narodowego Everglades. Park położony jest na terenach 
podmokłych, co sprawia że żyje w nim wiele rzadkich gatunków zwierząt. Podczas tej wycieczki zobaczymy farmę 
aligatorów wraz z pokazem karmienia, a wszystko to obejrzymy z pokładu łodzi śmigłowej. Amerykański krokodyl, manaty 
rzeczne czy też wiele gatunków unikatowych ptaków, to tylko jedne z wielu atrakcji, które spotkamy na swojej drodze. Po 
wizycie w parku, rozpoczniemy wycieczkę panoramiczną po Miami podczas której zwiedzimy m.in. dzielnice Little Havana, 
miejsce zamieszkania kubańskich imigrantów. Popołudniu zaokrętowanie na najnowszym statku MSC Seaside 5*. 
 

 
 
Dzień 5: Dzień na morzu 
Dzień na morzu, to szansa na dokładne poznanie statku. Możliwości spędzenia czasu jest na statku wiele. Aktywni mogą 
udać się na basen lub siłownie. Dla odważnych i szukających dreszczyku emocji, armator przygotował zjazd tyrolski na 
wysokości 130m! Szukający kącika do relaksu znajdą go w jednej z wielu kawiarni lub barów, gdzie popijając drinka lub 
kawę będą spoglądać na piękne widoki.  
 
 



 

 
 
Dzień 6: Meksyk, Costa Maya    
Półdniowy pobyt w Costa Maya będzie idealną okazją do zasmakowania kultury Meksyku. Piaszczyste plaże zachęcą do 
kąpieli, bliskość niezwykłego jeziora Bacalar, który mieni się wieloma kolorami może być miłą opcją na spędzenie kilku 
godzin. Fani historii również znajdą w tym porcie coś dla siebie – interesującym miejscem są ruiny Majów – Chacchoben. 
 

 
 
Dzień 7: Kajmany,  George Town 

Kajmany, to raj dla plażowiczów oraz fanów nurkowania. W tym porcie. Plaża Seven Mile Beach zachwyci wszystkich 
swym turkusem oraz białym piaskiem. Dodatkową atrakcją będą domy w stylu kajmańskim oraz bliskość Farmy Żółwi, 
gdzie można zobaczyć okazy ważące ponad 150 kg. Fani nurkowania również znajdą coś dla siebie. Drugą propozycji 
wycieczki jest wyjazd do Stingray City, gdzie będzie można pływać z płaszczkami. 
*wycieczka opcjonalna za dopłatą 
 

Dzień 8: Ocho Rios, Jamajka 

Jamajka przywita nas tym, z czego słynie najbardziej – rytmem muzyki reggae i żarem tropików. Ocho Rios to jeden z 
głównych ośrodków wakacyjnych na Jamajce. Miejscowość znana najbardziej z bliskości niesamowitych wodospadów 
Dunn’s River Falls. 
Wycieczka fakultatywna ‘Wodospady Dunn’s River Falls’: Z portu w Ocho Rios udamy się na wycieczkę do 
najsłynniejszego miejsca na Jamajce – Dunn’s River Falls. Całodniowa wyjazd do tych pięknych, wysokich na 220m 
wodospadów dostarczy masy atrakcji oraz widoków. Chętni będą mogli zażyć kąpieli w jednej z rajskich lagun, a 
wspinaczka po wodospadzie to opcja dla tych, którzy potrzebują nieco adrenaliny.   
*wycieczka opcjonalna za dopłatą 
 

 
 

Dzień 9: Dzień na morzu 
Dzień na morzu, to czas na relaks i korzystanie z atrakcji, które oferuje statek. Lekcja tańca, udział w rozrywkach 
animatorów albo wymiana językowa. Załoga statku mówi w wielu językach, co może być świetną okazją do 
podszlifowania swoich umiejętności! 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Dzień 10: Ocean Cay, Bahamy 
Ocean Cay, to prywatna wyspa, która należy do armatora. Wyspa oddana będzie do użytku w październiku 2019 roku. 
Ocean Cay oferuje piaszczyste plaże, restauracje i bary oraz możliwość uprawiania sportów wodnych. Z pewnością każdy 
spędzi tutaj wspaniały dzień. 
 

 
 

Dzień 11: Miami - wylot z USA  
Przypłynięcie do portu w Miami, po śniadaniu wykwaterowanie ze statku i transfer na Miami Beach. Pierwsza część dnia 
to w czas na relaks w Miami. Na zakupy można udać się do jednego z centrów handlowych np. Dolphin Mall. Wieczorem 
transfer na lotnisko na lot powrotny (1 przesiadka) do Polski. 
 
Dzień 12: Przylot do Polski  
Wieczorem przylot do Warszawy – koniec ekscytującej podróży… 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE DO WYJAZDU: 
- od podróżujących do USA oraz w region Karaibów nie są wymagane obowiązkowe szczepienia  
- od podróżujących do USA są wymagana jest elektroniczna wiza ESTA 
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w sytuacji gdy liczba uczestników będzie  
  mniejsza niż 20 osób 
- plan lotu oraz kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie 
- na zapytanie kabiny 1-osobowe, 3-osobowe lub 4-osobowe 
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