JAPONIA - termin 06 - 17.10.2018 - samolotem do Tokyo - zwiedzanie statkiem
wycieczkowym
cena 7599 PLN +250 euro wycieczki w portach +90 USD napiwki na statku.
Program wycieczki Japonia – Korea Płd. Rejs termin 06.- 17.10.2018r.
06 - 07.10. wylatujemy z W-wy na przesiadkę w Dubaju do Tokio. Po wylądowaniu
wieczorem jedziemy do hotelu na kolację i nocleg.
08.10. po śniadaniu jedziemy autokarem na wycieczkę po mieście – Pałac Cesarski,
świątynie w Asakusa, po obiedzie zaokrętowanie na statek Diamond Princess.
09.10. po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie miasta Toba
10.10. po śniadaniu cumujemy w Osace skąd jedziemy na zwiedzanie Kioto
11.10. po zacumowaniu w Iwakuni pojedziemy do Hiroszimy
12.10. dzień na statku, przepływamy przez Kanmon Straits cieśninę oddzielającą wyspy
Honsiu od Kiusiu i zawijamy do Hakata. Dzień będzie poświęcony na japońską kulturę.
13.10. dopływamy do Busan w egzotycznej Korei Południowej i zwiedzamy miasto z
pięknymi Świątyniami, parkami i targ Jagalchi
14.10. dzisiaj dzień morski – korzystamy z atrakcji – baseny, jacuzzi, kino, teatr, kasyno.
Wieczorem Gala Kapitańska ze słynnym wodospadem z szampana i homar na kolację.
15.10. dopływamy do Nagoy – miasto najludniejsze z siedzibą koncernu Toyoty której
muzeum i zakłady zwiedzamy. Będzie też spacer po mieście.
Po powrocie na statek – pakowanie i pożegnalna kolacja.
16 - 17.10 Rano wpływamy do Tokio i jedziemy na spotkanie Góry Japonii Mt. Fuji gdzie
spędzimy cały dzień. Późnym wieczorem lotnisko i lecimy do Europy.
Szczegółowy program oraz informacje praktyczne będą podane na spotkaniu z
organizatorem o terminie zostaniecie państwo poinformowani telefonicznie.
W cenie wyjazdu
- przelot w obie strony do Tokio i z powrotem z bagażem głównym
- 8 noclegów – 7 na statku w kabinach 2-osobowych wew. i 1 w hotelu
- pełne wyżywienie, serwis kabinowy i bagażowy, udział w imprezach na statku
- wycieczki po Tokio i na Fuji
- transfery na miejscu
- opieka polskojęzycznego pilota i przewodnika
- ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym
Poza ceną wyjazdu dodatkowo płatne: wycieczki po portach 250 Euro, napiwki na statku
około 90$
Korzystanie z punktów usługowych na statku
Dopłata do kabiny z oknem lub jednoosobowej
Dodatkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych
Terminy wpłat: 1000zł przy zapisie
1000 zł do 30.03.2018
2000 zł do 30.04.2018
2000 zł do 30.06.2018
1599 zł do 30.08.2018
Zapisy i więcej informacji u kol. Zosi Rakowskiej 607 737 112

