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29 .09  -04 .10 .2020

 

CENA JUŻ  OD:  
3535  ZŁ  / OS

REJS PO DUNAJU  
STATKIEM DCS AMETHYST
6 – dniowy rejs rzeczny po Dunaju z polskim pilotem to wyjątkowa oferta i zupełna nowość na polskim
rynku! To doskonała alternatywa zarówno dla klasycznych wczasów, jak i wycieczek objazdowych. W
komfortowych warunkach, z pełnym serwisem, niespiesznie podróżujecie Państwo przez 4 kraje
odwiedzając przepiękne miasta i podziwiając, jak zmienia się naddunajski krajobraz. Statek DCS
Amethyst oferuje wygodne, w pełni wyposażone kabiny, restaurację, bar, siłownię, jacuzzi, taras
słoneczny oraz liczne rozrywki na pokładzie. Szef kuchni rozpieszcza gości daniami inspirowanymi
lokalną kuchnią. Załoga statku i polski pilot służy pomocą w czasie całego rejsu. W takiej przyjaznej i
beztroskiej atmosferze można doskonale wypoczywać i zwiedzać „piękny, modry Dunaj”.

Rejs z polskim pilotem – jedyna taka oferta na rynku!
Transport autokarem z / do Wrocławia 
Wiedeń, Budapeszt, Bratysława – trzy potężne, naddunajskie stolice
w czasie jednej podróży
Kulinarna wyprawa przez cztery kraje
Pakiet wycieczek fakultatywnych z polskim pilotem w specjalnej
cenie 99 euro / os.

OFERTA SPECJALNA ! 

REJS Z POLSKIM

PILOTEM



Przejazd komfortowym autokarem na trasie Wrocław – Pasawa (port) – Wrocław
Opieką polskiego pilota w czasie transferu i rejsu statkiem DCS Amethyst 
Zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (6 dni / 5 nocy)
Pełne wyżywienie na pokładzie: bufet śniadaniowy z napojami, lunch i kolacja serwowane z menu do wyboru,
popołudniowa herbata/kawa lub przekąski o północy 
drink powitalny i zupa przy zaokrętowaniu oraz obiad powitalny z kapitanem i załogą statku
show cooking i uroczysta gala z “Ice Parade”
rozrywka na pokładzie, pokazy specjalne i dzienny program muzyczny w panorama bar
opłaty portowe, serwis bagażowy
ubezpieczenie KL i NNW (Singal Iduna: KL na sumę 20tys. Euro, NNW na sumę 20tys. Zł)
składka na TFG

ROZKŁAD REJSU:

REJS PO DUNAJU  STATKIEM DCS AMETHYST

CENNIK:

CENA PAKIETU ZAWIERA:

Organizator: Bissole Sp. z o.o.

MOŻLIWE DOPŁATY:

Pakiet specjalny trzech wycieczek fakultatywnych (city tour Wiedeń + city tour Budapeszt + city Bratysława): 99 euro /os. 
Dopłata do pakietu napojów w tym: piwo lane, wino domowe białe, różowe i czerwone, woda mineralna, kawa, herbata,
soki i napoje serwowane w barze i restauracji w godzinach 9.30 – 24.00: 97euro / os.

PLAN STATKU:


