
KARAIBY (rejs) i STANY ZJEDNOCZONE 
FLORYDA + BAHAMY, JAMAJKA, KAJMANY, COZUMEL 

 

14 dni 
 

TERMIN:  20.02 – 05.03.2018 
 

CENA:  10990 PLN + 1580 USD 
 

 
 

ZNIŻKA dla dziecka w pokoju i kajucie 3-os. 

z dwiema osobami dorosłymi – 2000 PLN 
 
 

    1  DZIEŃ 

Spotkanie uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot 

do USA na Florydę, posiłki w samolocie. Po przylocie do Orlando 

transfer do hotelu na kolację i nocleg.  
 

   2  DZIEŃ 

Po śniadaniu dla chętnych zwiedzanie parku rozrywki – Universal 

Studios lub parku Walt Disney Resort – Epcot (dodatkowo 

ok. 105 USD). Korzystanie z licznych atrakcji i rozrywek, 

symulatory, przedstawienia w technice 3D, rollercoastery, pokazy 

laserowe i inne. Kolacja i nocleg k/ Orlando. 
 

    3  DZIEŃ 

Po śniadaniu przejazd na przylądek Cape Canaveral do Centrum 

Lotów Kosmicznych im. Kennedy’ego. Zwiedzanie kosmodromu: 

centrum dowodzenia, historia misji kosmicznych NASA, modele 

rakiet oraz wahadłowiec Atlantis. Przejazd do Miami Beach na 

kolację i nocleg. 
 

4 DZIEŃ 

Po śniadaniu wycieczka do Parku Narodowego Everglades. Rejs 

szybką łodzią ze śmigłem po licznych kanałach i rozlewiskach 

w poszukiwaniu aligatorów i rzadkich gatunków ptaków. Po 

południu zwiedzanie MIAMI: dzielnica Coral Gables, port, spacer 

znaną promenadą Bayside Marketplace, czas wolny w centrum 

miasta. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 
 

5 DZIEŃ 

Po śniadaniu całodniowy wypoczynek na plażach kurortu Miami 

Beach lub fakultatywnie wycieczka do Key West, miasta 

położonego na ostatniej wyspie archipelagu Florida Keys 

(najbardziej na południe wysunięte miasto w kontynentalnej części 

USA). Przejazd 42 mostami, w tym słynnym mostem 7-milowym, 

po drodze podziwianie malowniczych widoków na Atlantyk i 

Zatokę Meksykańską. Spacer po zabytkowym centrum miasta – 

Mallory Square, zwiedzanie muzeum Ernesta Hemingwaya. 

Wieczorem powrót na kolację i nocleg do Miami Beach. 
 

6 DZIEŃ 

Po śniadaniu czas wolny na zakupy. Po południu przejazd do Fort 

Lauderdale i zaokrętowanie na luksusowy wycieczkowiec, 

zabierający na pokład ponad 3500 pasażerów. Jest to jeden z 

najnowocześniejszych statków we flocie armatora (zwodowany w 

2014 r.). Ten pływający hotel ma do dyspozycji gości na 19 

pokładach kilkanaście restauracji, barów, winiarni oraz kawiarni. 

Na statku liczne atrakcje: salony SPA, sauna, kasyna, kino, teatr, 

biblioteka, baseny, jacuzzi, boiska do minigolfa i koszykówki, sale 

fitness i masażu, karaoke, kluby nocne, dyskoteki, sale 

widowiskowe na których odbywają się przedstawienia i animacje, 
 

 

ORLANDO * CAPE CANAVERAL * MIAMI * MIAMI 

BEACH * P.N. EVERGLADES * KEY WEST * FORT 

LAUDERDALE * BAHAMY * JAMAJKA * WIELKI 

KAJMAN * COZUMEL 
 

 
 

 

sklepy wolnocłowe i wiele innych. Wypłynięcie w 8-dniowy rejs 

(w dniach 6.-13.; 7 noclegów z trzema posiłkami dziennie) na 

trasie BAHAMY – JAMAJKA – WIELKI KAJMAN – 

COZUMEL. W ciągu dnia statek zawija do portów na rajskich 

wyspach ww. trasy, fakultatywnie krótkie wycieczki objazdowe 

oferowane przez armatora. Wypoczynek na statku. Korzystanie z 

licznych atrakcji i rozrywek na pokładzie. Kolacja i nocleg. 
 

   7  DZIEŃ 

Po śniadaniu przypłynięcie na wyspę Eleuthera w archipelagu 

BAHAMÓW. Całodniowy wypoczynek na statku lub fakultatywna 

wycieczka wokół wyspy, możliwe również plażowanie oraz 

uprawianie sportów wodnych. Obiad i kolacja na statku. Nocleg. 
 

   8  DZIEŃ 

Śniadanie. Cały dzień na morzu, czas wolny na wypoczynek oraz 

korzystanie z atrakcji na pokładzie. Obiad i kolacja, nocleg. 
 

   9  DZIEŃ 

Po śniadaniu przypłynięcie do FALMOUTH na JAMAJCE. 

Całodniowy wypoczynek. Dla chętnych zejście na ląd i 

fakultatywne wycieczki/atrakcje: przejazd wyciągiem 

krzesełkowym nad lasem deszczowym oraz podziwianie 

wodospadów na rzece Dunn; spływ kajakowy, pływanie z 

delfinami lub plażowanie na słynnej plaży Negril. Obiad i kolacja 

na statku, nocleg. 
 

   10  DZIEŃ 

Po śniadaniu przypłynięcie na WIELKI KAJMAN. Całodniowy 

wypoczynek. Dla chętnych wycieczka objazdowa wokół wyspy 

lub rejs łodzią podwodną Atlantis. Powrót na statek. Obiad i 

kolacja, nocleg. 
 

   11  DZIEŃ 

Śniadanie. Przypłynięcie na meksykańską wyspę COZUMEL. 

Całodniowy wypoczynek lub dodatkowe wycieczki na 

kontynentalną część Meksyku (płw. Jukatan): zwiedzanie ruin 

miasta Majów w Tulum lub Coba; wycieczka na zwiedzanie 

Chichen Itza; wycieczka do parku Xcaret uznawanego za „święty 

raj”, z podwodnymi grotami, tropikalnymi lagunami. Możliwość 



rejsu katamaranem lub jachtem wyścigowym używanym podczas 

znanych międzynarodowych regat America Cup. Obiad i kolacja 

na statku, nocleg. 
 

   12  DZIEŃ 

Śniadanie. Cały dzień na morzu, czas wolny na wypoczynek oraz 

korzystanie z atrakcji na pokładzie. Obiad i kolacja, nocleg. 
 

   13 DZIEŃ 

Po śniadaniu przypłynięcie do Fort Lauderdale, wyokrętowanie. 

Czas wolny na ostatnie zakupy. Transfer na lotnisko, wylot do 

Polski. Posiłki w samolocie. 
 

   14  DZIEŃ 

Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Przy zgłoszeniu lub na 60 dni przed wylotem wpłata części 

złotówkowej kosztów imprezy. Koszty dewizowe tj. 1580 USD 

+ kwoty z rubryki „cena nie obejmuje” Klient wpłaca  pilotowi 

grupy w czasie podróży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA  OBEJMUJE: 
 

 przeloty samolotami rejsowymi na trasie: Warszawa – 

Orlando i Miami – Warszawa z opłatami lotniskowymi 

i paliwowymi, 

 zakwaterowanie: noclegi w luksusowym hotelu 4+*/5* w 

Miami Beach; w Orlando hotel 4*/3+*, 

 8-dniowy rejs (7 noclegów) luksusowym statkiem 

wycieczkowym; na statku zakwaterowanie w kabinach 2-os. 

wewnętrznych bez okna (możliwość dopłaty do pokoju z 

balkonem lub apartamentu), 

 wyżywienie: na Florydzie śniadania amerykańskie i 5  kolacji; 

podczas rejsu pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie z 

napojami: woda, herbata, kawa, soki do śniadań; napoje 

gazowane i alkoholowe dodatkowo płatne), 

 przejazdy autokarem lub minibusem z klimatyzacją, 

 24-godzinny room service na statku, 

 ubezpieczenie NNW, KL, bagażu, 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 opiekę pilota na całej trasie. 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  

 opłat portowych  
 
 

 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

, 

 napiwków dla kierowcy i przewodnika – 5 USD/dzień, dla 

obsługi na statku 12 USD/dzień 

 wycieczek fakultatywnych podczas rejsu i wymienionch w 

programie. 

 dopłata do kabiny z balkonem około 220 dolarów od osoby 

 

 
Ewentualna dopłata do pokoju 1-os. na Florydzie – 450 USD 

Ewentualna dopłata do pokoju 1-os. na Florydzie i podczas rejsu – 

1250 USD 

 

 

 
UWAGA: 

Koszt rozpatrzenia aplikacji wizowej wynosi 160 USD – płatne na 

konto ambasady USA. 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 


