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Liczna grupa agentów z całego kraju miała okazje spędzić kilka  dni na jednym a najbardziej luksusowych 

statków klasy MCS Poesia.  

 

 

 

Jako że rejsy statkami  są coraz bardziej popularne   wśród polskich  turystów aby nasi agenci mieli możliwość  

przekazania rzetelnej wiedzy na ten temat zorganizowaliśmy im mini rejs w celu poznania  życia na statku od 

podszewki czyli od rejestracji w porcie poprzez zaokrętowanie i przepłyniecie przez całe  z możliwością 

zwiedzenie jednego z portów  na trasie -Dubrownika – mówi Eliza Sobierajska z Mistravel Wrocław 

organizatorka wyjazdu - Cieszymy się że tak duża ilość agentów skorzystała z naszego zaproszenia co pozwoliło  

im nabrać doświadczenia  w tej branży a co się z tym wiążę  możliwości  dokładnego   przybliżenia  tej formy 

wypoczynku, potencjalnym klientom  bowiem zakup przez Internet akurat w tym wypadku może okazać się 

zgubny -choćby ze względu na liczne dopłaty portowe, napiwki  do ceny wyjściowej czy formy dojazdu oraz 

zakwaterowania na statku – rożne rodzaje kabin i poziomów. Znaczne są także zniżki dla rodzin z dziećmi co 

znacznie obniża  cenę takiego rejsu. 



Sam statek który rozpoczął swój ostatni  rejs w Genui przed przerwą renowacyjna w Treście robił naprawdę 

ogromne wrażenie mimo że wielu z agentów miało już okazje płynąc na innej jednostce ta jednak 16 

poziomowa fascynowała zarówno wielkością  jak i wyposażeniem oraz obsługą . Nawet  zmęczenie 

kilkunastogodzinną podróżą  autokarem z Wrocławia nie było w stanie zburzyć tej fascynacji pływającym 

hotelem który może przyjąć ponad 3000 gości o których dba ponad 1500 osób obsługi  praktycznie z całego 

świata . 

 

Nie każdy zdawał sobie sprawę jak nowoczesne  są te statki a pasażer praktycznie po wejściu  na statek  czuje 

się jak z pałacu . Ogromne kajuty w większości z balonami czy oknami, obszerne hole ,wyśmienite  jedzenie 

zarówno w restauracjach samoobsługowych jak i a’ la carte  (ciekawostką jest że wśród nemu było także w 

języku polskim –chyba to było  związane z dosyć dużą ilością gości z Polski)  kilkanaście  barów z muzyką na 

żywo  a przede wszystkim najwyższy poziom występów artystycznych w teatrze  ( zawodowi tancerze, 

śpiewacy czy akrobaci oraz animatorzy)  powodował ze te 3 dni mieniu momentalnie  a poziom wrażeń 

utrzymywał się przez wiele dni.   

 

 

 

 

 

 

 



Niemniej udało się także  wygospodarować trochę czasu na szkolenie na miejscu i prezentacje oferty Mistravel 

której gospodarzem był reprezentujący włoskiego armatora MSC Cruises  na polskim  rynku  Domenico 

Lucignano. 

 

A  po zakończeniu rejsu  pozostał smutny powrót do rzeczywistości  i nadzieja że może uda sie kiedyś 

popłynąć jeszcze statkiem klasy MSC Fantasia 
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