PROGRAM DESZCZ NAGRÓD OD GALECO
REJS MARZEŃ „ARABSKIE PERŁY”
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
2 – 9 marca 2018 r.
Termin wycieczki: 2-9 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 18 osób (16 osób z firm, które zwyciężyły w programie, 1 przedstawiciel Galeco, 1 opiekun-przewodnik
z ramienia firmy Best Incentive)
Przeloty: Linie Emirates, trasa Warszawa – Dubaj – Warszawa
Numer lotu: EK 180, 2 marca 2018 wylot z Warszawy 13:25, przylot do Dubaju 22:05 (czasu lokalnego)
Numer lotu: EK 179, 9 marca 2018 wylot z Dubaju 8:05, przylot do Warszawy 11:20
Program ramowy:
1 dzień:

Spotkanie na lotnisku w Warszawie Chopin przy dedykowanym stanowisku. Rozdanie identyfikatorów z
programem. Wylot do Dubaju o godz. 13:25. Lądowanie o godz. 22:05 (czas lokalny). Transfer na statek
i zaokrętowanie. Odpoczynek po podróży.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku.

2 dzień:

Port Dubaj. Śniadanie na statku. Spotkanie organizacyjne z pilotem – zapoznanie się z zasadami rejsu i
atrakcjami statku. Czas wolny. Wyokrętowanie o godz. 12:00.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku.

3 dzień:

Port Muscat/Oman (8:30).
Dzień odpoczynku, czas wolny i korzystanie z zaplecza statku. Animacje i integracja grupy. Dla chętnych
wycieczka fakultatywna bądź samodzielne eksplorowanie okolicy.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku.

4 dzień:

Port Muscat/Oman (1:00). Rejs po Zatoce Omańskiej.
Dzień odpoczynku, czas wolny i korzystanie z zaplecza statku. Animacje i integracja grupy.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku

5 dzień:

Port Sir Bani Yas Island/Emiraty Arabskie (9:00- 18:00). Wypoczynek na prywatnej wyspie.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna bądź samodzielne eksplorowanie okolicy.
Dzień odpoczynku, czas wolny i korzystanie z zaplecza statku. Animacje i integracja grupy.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku.

6 dzień:

Port Abu Dhabi/ Emiraty Arabskie (9:00- 22:00). Dla chętnych wycieczka fakultatywna bądź
samodzielne eksplorowanie okolicy. Dzień odpoczynku, czas wolny i korzystanie z zaplecza statku.
Animacje i integracja grupy.
Posiłki ALL INCLUSIVE na statku.

7 dzień:

Port Dubaj (8:00) Wycieczka z polskojęzycznym przewodnikiem - zwiedzanie Nowego Dubaju.
W programie: Burj al Arab, Jumeirah Palm, Atlantis Hotel – przystanki na sesje zdjęciowe. Czas wolny na
Souk Madinat lub Dubai Mall. Wjazd na punkt widokowy w Burj Khalifa

8 dzień:

Śniadanie na wynos, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy Chopin o godz. 8:05.
Lądowanie w Polsce o godz. 11:20
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PLAN REJSU
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
2 marca 2018
3 marca 2018
4 marca 2018
5 marca 2018
6 marca 2018
7 marca 2018
8 marca 2018
9 marca 2018

Port
Przelot Warszawa-Dubaj
Dubaj
Muscat
Muscat
Sir Bani Yas Island
Abu Dhabi
Dubaj
Przelot Dubaj-Warszawa

Wpłynięcie do portu
~~
~~
8.30
~~
9.00
9.00
8.00
~~

Wypłynięcie z portu
~~
12.00
~~
01.00
18.00
22.00
~~
~~

Opis statku: Costa Mediterranea 4*
Posiłki i napoje: 4 restauracje plus 12 dodatkowych barów.
Na pokładzie: 4 baseny (w tym 1 z rozsuwanym dachem i zjeżdżalnią oraz basen dla dzieci), 4 jacuzzi, wielofunkcyjne
boisko sportowe, trasa do joggingu, "Ischia Spa" - dwupokładowe centrum urody i pielęgnacji ciała wraz z siłownią, fitness
center, teatr Osiris usytuowany na trzech pokładach, kasyno i dyskoteka, kawiarenka internetowa, biblioteka, pokój do gry
w karty, sala konferencyjna, centrum handlowe, salon gier komputerowych, sala zabaw dla dzieci, punkt medyczny, galeria
sztuki, sklep fotograficzny, kaplica, kantor wymiany walut, biuro wycieczek fakultatywnych.

Tonaż: 86.000 ton
Rok budowy: 2003
Długość: 292 m
Szerokość: 32 m
Szybkość: 22 węzły
Pokłady pasażerskie: 12
Załoga: 912
Pasażerowie: 2.680
Basen: 4 (4 jacuzzi, basen dla dzieci)
Waluta: EURO
Kabina zewnętrzna classic: ok. 16 m2

Kabiny zewnętrzne posiadają okno, dwa pojedyncze łóżka, które przekształcają się w łóżko typu queen-size, szafę, łazienkę
z prysznicem, a także część wypoczynkową z biurkiem, toaletką i rozkładaną sofą. Każda kabina ma również własną interaktywną
telewizję z satelitą, klimatyzację sterowaną termostatem, telefon, suszarkę do włosów, minibar, sejf, i całodobową obsługą pokoju.
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Wycieczka zawiera:















przelot w klasie ekonomicznej z bagażem rejestrowanym liniami rejsowymi na trasie Warszawa -Dubaj-Warszawa
zakwaterowanie w dwuosobowych kabinach zewnętrznych classic na statku
podczas rejsu pełne wyżywienie na statku (śniadanie, lunch, podwieczorek, obiadokolację),
napoje (kawa, herbata, woda dostępne w restauracji bufetowej), pakiet allinclusive obejmujący: piwo, wino, napoje
gazowane, likiery, wódka, koniak, koktajle, whisky,itp.
rejs statkiem Costa Mediterranea wraz z opłatami portowymi, obowiązkowymi napiwkami dla załogi, korzystanie z
basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku,
serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku
pakiet brandingowy: identyfikatory, zawieszki na bagaż, oznaczenia stołów i autokaru w czasie transferów, koperta
z dokumentami podróżnymi, listy powitalne, dedykowana strona www, dedykowane stanowisko odprawy na
lotnisku w Warszawie, organizacja recepcji, ekspozycja logo
serwis fotograficzny prowadzony przez pilota i udostępnianie zdjęć na firmowej stronie wyjazdu
ubezpieczenie NNW, KL do 15 000 EUR/os
wymagane w programie transfery (klimatyzowany bus/autobus)
atrakcje wymienione w programie, dyskoteka i animacje grupy na statku wg programu armatora,
wycieczka - zwiedzanie Dubaju
opieka pilota na cały czas podróży (lotnisko- pobyt w miejscu docelowym- lotnisko)

Wycieczka nie zawiera:






korzystania z punktów usługowych typu fryzjer, pralnia, fotograf, salon odnowy biologicznej SPA
dostępu do Internetu
wyżywienia/lunchu podczas wycieczki w Dubaju
atrakcji nie ujętych w programie, wycieczek fakultatywnych
upominków (wycena po ustaleniu wyboru)
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