
TERMIN:  
6  – 10 .10 .2020

 

CENA JUŻ  OD:  
3950  ZŁ  / OS

REJS PO RENIE - NIDERLANDY I BELGIA
STATKIEM DCS ALEMANNIA
Rejs po Renie z polskim pilotem to wyjątkowa oferta i możliwość zobaczenia najpiękniejszych miast
Holandii i Belgii. W czasie 7-dniowego rejsu wypływającego z Kolonii odwiedzicie Państwo awangardowy
Amsterdam, największy europejski port - Rotterdam, „diamentową” Antwerpię oraz „stolicę Europy” –
Brukselę. Komfortowo i w przyjaznej atmosferze na statku DCS Alemannia można wypoczywać w
wygodnych kabinach, smakować wyśmienitej kuchni, zmieniającej się wraz z odwiedzanymi krajami,
podziwiać nadreńskie krajobrazy sącząc drinka w panoramicznym barze czy opalać się na tarasie
słonecznym przy basenie. Ten rejs rzeczny do fantastyczna alternatywa dla klasycznych wycieczek
objazdowych i wczasów. Witamy na pokładzie!

Rejs z polskim pilotem – jedyna taka oferta na rynku!      
Transport autokarem z / do Wrocławia      
Najpiękniejsze miasta Beleluxu w czasie jednej podróży      
Antwerpia – „Diamentowe miasto” i Amsterdam –„Miasto kanałów”   
Pakiet wycieczek fakultatywnych z polskim pilotem w specjalnej
cenie 119 euro / os.

OFERTA SPECJALNA ! 

REJS Z POLSKIM
PILOTEM



ROZKŁAD REJSU:

Rejs po Renie - Niderlandy i Belgia statkiem DCS ALEMANNIA

CENNIK:

CENA PAKIETU ZAWIERA:

Organizator: Bissole Sp. z o.o.

MOŻLIWE DOPŁATY:

Pakiet specjalny trzech wycieczek fakultatywnych (city tour Amsterdam z rejsem po kanałach + city tour Rotterdam + city
Antwerpia): 119 euro / osobę
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: 117 euro / osobę

przejazd komfortowym autokarem na trasie Wrocław – Kolonia (port) – Wrocław
opieka polskiego pilota w czasie transferu i rejsu statkiem DCS Alemannia
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 dni / 6 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 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 TF

PLAN STATKU:


