Spoznajte s nami Karibik počas okružnej plavby na jednej z najluxusnejších
a najnovších výletných lodí MSC Seashore a navštívte Portoriko, Panenské ostrovy,
Dominikánsku republiku a súkromný ostrov MSC na Bahamách a splňte si svoj
životný sen plavby, ktorá Vám poskytne neopakovateľné zážitky na celý život. Všetko
v bezpečnej cestovateľskej bubline iba pre zaočkovaných a aktuálne s potrebou
72hodinového PCR testu.

TERMÍN:
ODBORNÁ ČASŤ:

CENA:
CENA ZAHŔŇA:

18 – 27.2.2021 / 10dní/
18 – 27.3.2021 / 10dní/
International Congress on Hematologic Malignancies Focus on
Leukemias, Lymphomas and Myeloma v Miami
Miami Cosmetic Surgery Show
Global Pharma Summit
návšteva odborného zariadenia, stretnutie s miestnymi odborníkmi,
prednášky na odbornú tému – COVID 19
intenzívny jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka priamo v praxi
certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu
od 1890€
medzinárodnú letenku z Viedne do Miami a späť vrátane
leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov
1 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 4* hoteli v Miami
s raňajkami
plavbu loďou vo vnútornom type kajuty Bella na 7nocí s plnou penziou
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. /
slovenský delegát počas celého zájazdu

PRÍPLATKY:

vonkajšia kajuta – 100€/osoba, kajuta s balkónom –
250€/osoba, ďalšie kajuty na vyžiadanie
Možnosť doobjednania nápojových balíčkov od 38USD/deň
fakultatívne výlety na pevnine
Servisné poplatky a sprepitné: Pre osoby od 12 rokov:
14 $/osoba/noc, 2-11,99 rokov: 7$/dieťa/noc.
víza do USA – ESTA – 14€
podpalubná batožina 23kg – 99€
PCR test potrebný na vstup do USA

1.Deň
ODLET Z VIEDNE
Odlet z Viedne do Miami po prílete presun na hotel a ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami.
2.deň
RELAX V HOTELI, SPOZNÁVANIE MIAMI
Po raňajkách bude nasledovať krátka prehliadka Miami, ktorú zakončíme pri slávnej Miami beach, kde
budete mať jedinečnú šancu zažiť atmosféru tohto neopakovateľného miesta posedením v miestnych
kaviarničkách, prípadne nákupmi v slávnych butikoch. Popoludní presun na loď MSC Seashore
a vyplávanie do Karibiku o 17.00hodslnečného mesta plného pláži a nákupov. Ubytovanie v hoteli.

3.deň
PLAVBA V KARIBIKU
Užívajte si plavbu na nádhernej výletnej lodi v Karibiku, lodi plnej bazénov, reštaurácii a zábavy.

4.deň
SAN JUAN/ PORTORIKO
O 17.00hod priplávame do hlavného mesta Portorika – historického San Juan s niektorými z
najstarších budov na západnej pologuli, ktoré je romanticky očarujúce so svojimi jasnými pastelovými
španielskymi koloniálnymi fasádami, balkónmi z tepaného železa rozkvitnutými kvetmi, úzkymi
dláždenými uličkami a obľúbenými námestiami v parkoch, ktorého staré mesto je zapísané do
svetového dedičstva UNESCO. Odchod zo San Juanu o 1.00hod.

5.deň
CHARLOTTE AMALIE, PANENSKÉ OSTROVY
O 7.00hod ráno sa priplavíme na Panenské ostovy - zažite veľkolepú krásu tohto miesta keď sa
stretnete s koloniálnou históriou, panoramatickým výhľadom na vrcholky hôr a niektorými z najlepšie
hodnotených pláží na svete. Vylodíte sa v hlavnom meste Charlotte Amalie, kde ulice a miesta stále
nesú dánske mená a jeho pirátska história zostáva viditeľná dodnes.

.
6.deň
PUERTO PLATA, DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
Prichod na Puerto plata o 10.00hod – hlavné mesto provincie Puerto Plata na severnom pobreží
Atlantiku Dominikánskej republiky. Mesto je známe najmä svojimi plážami. Dlhá pláž Playa Dorada je
pokrytá rezortmi a 18-jamkovým golfovým ihriskom. Starému centru mesta z koloniálnej éry dominuje
španielska pevnosť Fortaleza San Felipe zo 16. storočia, v ktorej sa dnes nachádzajú historické a
vojenské artefakty. Využite nespočetné množstvo fakultatívnych výletov, alebo len nasávajte
atmosféru tohto krásneho miesta. Odchod z ostrova o 18.00hod.

.

7.deň
PLAVBA V KARIBIKU
Užívajte si plavbu na nádhernej výletnej lodi v Karibiku, lodi plnej bazénov, reštaurácii a zábavy.

8.deň
OCEAN CAY, SÚKROMNÝ OSTROV MSC
Objavte našu novú a exkluzívnu bahamskú destináciu: Ocean Cay MSC Marine Reserve. Tu môžete
stráviť jedinečný zážitok na autentickom karibskom ostrove a zároveň sa spojiť s prírodným svetom,
cítiť teplo bahamského ducha a ponoriť sa do ekologického prostredia. Na Ocean Cay si môžete
vychutnať relaxačnú masáž v kabíne, objavovať krásy mora a preskúmať ostrov s fakultatívnými
výletmi. Príchod o 9.00hod a odchod o 23.55hod.

9.deň
NÁVRAT DO MIAMI, VEČERNÝ ODLET
Návrat do prístavu v Miami o 7.00hod. Po vystúpení z lode spolu zájdeme do mestskej časti Little
Havana, ktorá nás uchváti svojou typickou kubánskou atmosférou, ktorú si budete môcť vychutnať
v jednej z miestnych kaviarní, zakúpiť kubánske rumy, prípadne cigary. Popoludní osobné voľno na
nákupy – možnosť nákupov v slávnej Dolphin Mall v Miami, následne večerný let do Viedne.

10.deň
PRÍLET DO VIEDNE
Prílet do Viedne v popoludňajších hodinách.

V cene je zahrnuté





































Kategória Bella
Ubytovanie v plne vybavenej kajute.
24-hodinový kajutový servis (za poplatok). Wi-fi internet (za poplatok)
Plná penzia: buffet otvorený 20 hodín denne (v cene) a reštaurácia s obsluhou otvorené
počas podávania hlavných jedál
Nápoje z automatov v bufete počas raňajok (voda, čaj, káva, džúsy)
Predstavenie v štýle Broadway show v divadle
Športové aktivity na otvorených palubách (jogging, basketbal, futbal, tenis), bazény a
lehátka
Moderne vybavené Fitness centrum
Zábavné programy a animácie
Programy a animácie pre deti rozdelené podľa vekových kategórií
Služby kvalifikovaného personálu hovoriaceho viacerými jazykmi
Obmedzená možnosť výberu kajuty (podľa obsadenosti)
Obmedzená možnosť výberu času sedenia (1. alebo 2. sedenie) v hlavnej reštaurácii
(podľa obsadenosti)
Body MSC Voyagers Club za každú absolvovanú plavbu
Prístavné poplatky

Kategória Fantastica:
Služby Bella +
Raňajky servírované do kajuty a 24-hodinový kajutový servis (bez príplatku)
50% zľava na kurzy fitness (napr. joga) a služby osobného trénera
Extra aktivity pre deti: hravé jazykové kurzy a kurzy varenia (podľa ponuky)
Výber kajuty z ponuky lepšie situovaných kajút
Možnosť rezervácie Superfamily kajut (podľa obsadenosti)
Priorita pri výbere času na večerný turnus v reštaurácii.

Kategória Aurea / k dispozici v apartmánech Suite a balkónových kajutách:
Služby Bella a Fantastica +
Neobmedzený nápojový balíček Easy
Balíček wellness vrátane 1 masáže podľa výberu (max. 50 min), používanie solária a
kokteilu na privítanie
Vstup do Thermal Suite počas celého trvania plavby (len pre dospelých): voľný vstup do
Thermal Area počas celej plavby
Darček na pamiatku od MSC
Vstup na exkluzívnu opaľovaciu palubu
Set kozmetických produktov, župan a šlapky v kajute
Prioritný Check-in a batožinový servis v deň nalodeni
Výber z najlepších voľných kajút
Individuálny výber času večere a sedenie v oddelenej časti hlavnej reštaurácie
1 fotografia zadarmo počas Mediterranean Night večere v hlavnej reštaurácii
Náramok MSC for Me (od 12 rokov) - nositeľná a vodeodolná alternatíva kajutovej karty,
umožňujúci nákupy, rezerváciu služieb a otváranie kajuty

V cene nie je zahrnuté











Nápoje (okrem nápojov z automatov pri raňajkách) - odporúčame zakúpiť si vopred
výhodné nápojové balíčky
Doprava do / z prístavu nalodenia
Povinné servisné poplatky
Fakultatívne výlety v prístavoch (ceny podľa itinerára a druhu exkurzie) - možnosť
zakúpenia výhodných balíčkov vopred
Prípadná kyvadlová doprava autobusom v prístavoch
Jedlo v prémiových reštauráciách à la carte
Osobné výdavky na palube (telefón, internet, spa, služby fotografa, kaderníctvo, čistiareň,
WiFi, minibar v kajute atď.)
Možnosť zmeny mena za poplatok do 7 pracovných dní pred odchodom
Cestovné poistenie - je možné pridať k platbe za plavbu počas rezervácie; informujte sa u
nás o možnostiach
Víza (ak sú potrebné)

Plavebná spoločnosť: MSC Crociere
Loď MSC Seashore ma spustenie na vodu v auguste 2021.
Lodenice: Fincantieri - Monfalcone, Taliansko
Stavebné náklady: 900 miliónov eur
Trieda: Seaside EVO
Sesterská loď: Seaside EVO 2 (jeseň 2022)
Technické info:
Tonáž: 169.380 t
Dĺžka: 339 m / Šírka: max 41 m / Výška: max 74 m
Rýchlosť: 21,8 uzla
Celkový počet kajút: 2.270
Kapacita hostia: 4.560 osôb pri dvojlôžkovom obsadení / 5.632 osôb maximálne obsadenie
Zamestnanci: 1.648 osôb

