
REJS Z GWIAZDAMI 14.09. – 19.09.2019
SAVONA – BARCELONA – PALMA DE MALLORCA – MARSEILLE – SAVONA

już od 2.644 zł/os.
(cena za osobę w kabinie dwuosobowej) 

Booking Hotline/ Infolinia: 505 505 285

Cena za osobę :

Internal Classic
(IC)

External Classic
(EC)

Balcony Classic
(BC)

kabina
dwuosobowa

2.644 PLN 3.244 PLN 3.844 PLN

dostawka 2.399 PLN 2.899 PLN 3.399 PLN

kabina
trzyosobowa

- 3.244 PLN -

kabina
czteroosobowa

2.599 PLN - 3.699 PLN



Na żądanie (PLN):

Ubezpieczenie od: PLN 40.-

Transfer autobusem: Katowice, Opole - Savona oraz powrót od: PLN 300.-

Parking w porcie: PLN 250.-
Rabat na jedno dziecko poniżej 16 roku życia - 50%
Ceny kabin zależą od dostępności

Inclusive/ W cenie:

+ koncerty gwiazd szlagierów: TOBY z Monachium, Mona Lisa, Ricci Tauscher, Andy & Lucia
+ kabiny wyposażone w prysznic i WC, klimatyzację, telefon, sejf, suszarkę, radio i TV
+ śniadanie, pizza i przekąski, obiad i kolacja w formie bufetu, kawa, herbata, napoje, woda, piwo i wino
do kolacji
+ Koktajl z kapitanem i gala ze specjalnymi menu
+ korzystanie z wyposażenia statku wszystkie baseny, leżaki, centum fitnes, jacuzzi, klub nocny, sauny,   
ręczniki, biblioteka
+ uczestnictwo w quizach, turniejach, wszystkich zabawach organizowanych podczas dnia na statku
+ serwis bagażowy podczas wejścia oraz zejścia ze statku – hotel boy
+ opłaty portowe (150 Euro za osobę) we wszystkich portach – informacja dla klienta
 

Not Inclusive/ Cena nie obejmuje:

- Opłata hotelowo – serwisowa (10 euro za dzień, płatne w recepcji na początku rejsu)
- Serwis osobisty (salony piękności, spa, masaże, zakupy w sklepach, pralnia, telefon )

 Statek Costa Magica



Costa  Magica  jest  przepięknym statekiem,  którego  każdy  pokład  posiada  swój  niezwykły
charakter.  Wnętrza  pomieszczeń  znajdujących  się  na  pokładzie,  takich  jak  bary  czy  restauracje,
bogate są w malowidła ukazujące piękno włoskich zakątków.                   

Na statku znajduje się 1358 kabin i apartamentów. Kabiny podzielono na: wewnętrzne, zewnętrzne,
zewnętrzne z balkonem.

Każdy Gość na statku Costa Magica,  bez względu na wiek,  pozna smak udanych i niezapomnianych
wakacji.

We  wszystkich  kabinach  podobnie  jak  w  restauracjach,  barach  i  innych  pomieszczeniach
wewnętrznych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest jedynie na balkonach,
gdzie znajdują się wiatroszczelne popielniczki oraz w barze L’Aquila Classico.

Na statku mieszczą się restauracje takie jak:

Costa Smeralda i Portofino
  
dwie  główne  restauracje  Costa  Magiki,
mieszczące  się na dwóch  pokładach,
odpowiednio  na  rufie  i  na  dziobie  statku.
W  menu  posiadają  dania  kuchni
śródzie-mnomorskiej, sałatki i desery.

Bellagio Restaurant Buffet

  
elegancki  bufet  samoobsługowy,  oferujący
alternatywną  opcję  śniadaniową,  lunchową
i obiadową. Wieczorem, po godzinie 21, zmienia
się w pizzerię z obsługą kelnerską.

Podczas rejsu możemy zadbać o naszą aktywność fizyczną:

 Lido Positano - kryty basen mieści się na pokładzie 9., na rufie. Posiada wysuwany szklany
dach, dzięki któremu można korzystać z basenu także w chłodniejszym klimacie. Obok basenu
znajdują się dwie wanny jacuzzi.  

 Siłownia -  wyposażona  w  nowoczesny  sprzęt  do  ćwiczeń:  bieżnie,  orbitreki,  rowery
stacjonarne itp. Za dodatkową opłatą można skorzystać z usług trenera osobistego. 

 Lido Palinuro - basen otwarty, do którego prowadzi spektakularna zjeżdżalnia. Obok znajduje
się wanna jacuzzi.

 Bieżnia - tor długości 180m, przeznaczony dla amatorów joggingu oraz intensywnych marszy.



 Campo  da  Gioco  -  boisko,  przystosowane  do  różnych  gier  sportowych,  jak  siatkówka
czy koszykówka. Znajdują się tu także stoły do pingponga. 

 Zajęcia  taneczne -  obok  baseniu  odbywają  się  ćwiczenia  przy  muzyce  (zumba,  aerobik).
Na pokładzie statku można wziąć też udział w lekcjach tańca towarzyskiego: walca, tango,
salsa.

Na naszych gości czeka również szereg rozrywek m.in.:

 Teatr  Urbino -  główna  sala  widowiskowa  statku,  zajmująca  3  poziomy,  pomieści  1300
widzów.  Odbywają  się  tu  różnego  rodzaju  przedstawienia,  koncerty,  pokazy  cyrkowe,
balety itp. 

 Grand Disco - dwupoziomowa dyskoteka i klub nocny. Doskonałą muzykę do późnych godzin
zapewnia DJ, a klubową atmosferę budują specjalne efekty wyświetlane na wysokiej jakości
ekranach.

 Capo  Piano  Bar  -  pełen  uroku  bar,  którego  wystrój  wnętrz  inspirowany  jest  włoskim
regionem Magna Graecia. 

 Salone Capri - bar z wystrojem nawiązującym do Lazurowej Groty, jednej z najpiękniejszych
atrakcji Capri. 

 L’Aquila Classico Bar - to miejsce dla  koneserów cygar i doskonałego koniaku.

 Salento  Grand  Bar -  bar  mieści  się  na  pokładzie  5.  Posiada  wiele  wygodnych  miejsc
do siedzenia  oraz jeden z największych parkietów do tańca na statkach wycieczkowych. 

 Internet Center - sala komputerowa na pokładzie 4. 

 Galleria d'Arte – galeria która organizuje wystawy oraz aukcje. 

 Sklepy wolnocłowe i butiki – można zakupić  biżuterię, odzież, perfumy, tytoń itp.

 Biblioteka Bressanone - biblioteka posiada książki w różnych językach, czynna jest całą dobę.

Na naszych najmłodszych czeka również szereg atrakcji:

 Costa  Cruises   to  program rozrywkowy który  został  przygotowany  aby  dostarczyć  szereg
różnorodnych atrakcji dla wszyskich pasażerów, bez wzgledu na wiek. Rodzice i dzieci mogą
razem spędzać aktywnie czas biorąc udział m.in. : w konkursach karaoke. Na pokładzie statku
działają  cztery  bezpłatne  kluby  dla  dzieci  w  różnym  wieku  czynne  od  godziny  9  rano
do północy. Rodzice mogą bez obaw powierzyć swoje pociechy pod opiekę doświadczonego
personelu.

 Wspaniałą  atrakcją  dla  dzieci  będzie  dwupoziomowy  Aqua  Park  z  brodzikiem,  mini
zjeżdżalnią,  statkiem  pirackim  i  wieżą  zamkową  do  wspinaczki.  Na  starsze  dzieci  czeka
kilkupoziomowa zjeżdżalnia.

 Przyjęcia  tematyczne -  gdy rodzice spędzają wieczór na parkiecie,  na dzieci  czeka równie
ekscytujący program w gronie rówieśników. Podczas niesamowitych przyjęć i bali. Na dzieci
czekają także ulubione smakołyki, zwłaszcza podczas przyjęć i imprez.

 Klub Squok Mini przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3-6 lat, a Maxi dla dzieci od 7-11ego
roku  życia.  Wśród  wielu  dostępnych  atrakcji  warto  wspomnieć  o  zajęciach  artystycznych
i sportowych  takich  jak:  lepienie  modeliny,  ozdabianie  wielkiej  maskotki,  szykowanie
kostiumów na przyjęcia tematyczne itp. Do dyspozycji dzieci oddano także wiele wspaniałych
gier i zabawek. 



 Dla  nastolatków przewidziano również dwa nieodpłatne kluby:  Teen Club Junior  (dla  12-
14latków) oraz Teen Club (15-17 lat). Dla tych grup wiekowych przygotowano liczne turnieje
sportowe  (siatkówka,  koszykówka,  pingpong,  kręgle,  itd.,  bogaty  program  artystyczny
np. lekcje tańca (tańce łacińskie i  hiphop). W programie imprez wieczornych przewidziano
m.in. wybory miss i mistera nastolatków, przyjęcia przy basenie, pod gwiazdami przy muzyce
gitarowej. Młodzież ma też dostęp do najnowszych gier wideo (konsole Play Station). 

Dodatkowa informacja:

 pasażerowie  mogą  skorzystać  z  interaktywnych  kiosków,  telewizorów  w  kabinach
lub skonsultować  się  z  serwisem wycieczkowym,  mieszczącym się  w Atrium Italia  Magica
na pokładzie. 

 na pokładzie znajduje się również opieka medyczna.

Rodzaje kabin na statku Costa Magica:

Inside –  to  klimatyzowane  kabiny  w wewnętrznej  części  statku.  W  pokoju  znajdują  się:  2  łóżka
pojedyńcze lub jedno podwójne, telefon, telewizja satelitarna, sejf,  mini bar.  W łazience znajduje
się: prysznic, umywalka, WC, suszrka do włosów.

Zdjęcie kabiny dwuosobowej/Internal Classic (IC)



Zdjęcie kabiny dwuosobowej z dostawką/Internal Classic (IC)

Outside z oknem -  to klimatyzowane kabiny z oknem. W pokoju znajduje się: jedno łóżko podwójne
lub  dwa  pojedyńcze,  telefon,  telewizja  satelitarna,  sejf,  bar.  W  łazience  znajduje  się:  prysznic,
umywalka, WC i suszarka do włosów.

Zdjęcie kabiny dwuosobowej z oknem/External Classic (EC)

Outside z balkonem – to komfortowe, klimatyzowane kabiny z balkonem. W pokoju znajdują się dwa
łóżka  pojedyńcze  lub  jedno  podwójne,  telewizja  satelitarna,  telefon,  sejf,  mini  bar.  W łazience
znajduje się: umywalka, WC, prysznic i suszarka do włosów.



Zdjęcie kabiny dwuosobowej z balkonem/Balcony Classic (BC)

W tych miastach będziemy:

SAVONA

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA MARSEILLE



GWIAZDY REJSU:

Patronat Medialny:

TOBY HOLIDAY | Piosenka Plus Sp. z o.o. | Wojewódzka 10 | 40 – 026 Katowice | Polska 
anna@toby-holiday.com | TOBY-HOLIDAY-Infolinia: 505 505 285 | www.toby-holiday.com


