Komunikat nr 005/2020 z dnia: 12.11.2019

LATO 2020: NOWOŚĆ: MIAMI (FLL)

WELCOME TO

MIAMI
BEZPOŚREDNIO I BEZ WIZ
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ZWIEDZAJ FLORYDĘ

› Miami City Tour z rejsem – must see

Magicznego Miasta i widok na rezydencje
gwiazd z pokładu statku

› Orlando w 2 dni – zwiedzanie, zabawa
w Disneylandzie i Centrum Kosmiczne
Johna F. Kennedy’ego

› Key West – przez 34 wyspy i 42 mosty
Florida Keys do kultowego Key West

› Rejs motorówką – podziwiaj panoramę

Miami, South Beach i posiadłości miliarderów

› Wodnosamolotem nad Miami – Miami
i Zatoka Biscayne z innej perspektywy

› Rejs do Bimini – promem na bajeczną

wyspę Bimini
.....................................................................
PRZELOT
Warszawa – Miami – ok. 11,5 godz.
Miami – Warszawa – ok. 10,5 godz.
CZAS LOKALNY
Czas polski minus 6 godz.
WIZY
Polska została formalnie włączona do
Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver
Program). Elektroniczny System Autoryzacji
Podróży (ESTA) jest dostępny dla obywateli
Polski. Szczegółowe informacje dostępne na
stronie: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/
ZAKWATEROWANIE
Wymagane, aby przynajmniej jedna osoba
miała ukończone 21 lat (nie dotyczy hotelu
The Generator Miami).
.....................................................................

Więcej informacji na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA
i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

MIAMI
Luksusowe jachty, rezydencje milionerów, drapacze chmur, plaże w rozmiarze XXL i lato przez cały rok. Spełnij
swoje amerykańskie marzenie i leć do Miami – Magicznego Miasta w Słonecznym Stanie. Po raz pierwszy
z ITAKĄ, bezpośrednio na Florydę do Miami, bez wiz.
SUNSHINE STATE

SUNNY ISLES
BEACH

WYNWOOD

MIAMI

WELCOME TO MIAMI

Dźwięczna nazwa pochodzi od słowa „mayami” z dialektu Indian Tequesta, co znaczy słodka
woda. Tu „zimno” znaczy 20°C +, dzięki czemu wspaniałe plaże jak magnes przyciągają
spragnionych słońca przez cały rok, a wieżowce dzielnicy biznesowej kontrastują z kolorowymi
budynkami art dèco. Miami nazywane jest stolicą Ameryki Łacińskiej i rzeczywiście jest stąd
bliżej do Hawany niż do stolicy stanu. Na jego niepowtarzalną atmosferę składają się karaibski
luz, latynoamerykański temperament, hipsterskie klimaty i wielkie bogactwo.

LITTLE
HAVANA

DOWNTOWN
MIAMI

MIAMI
BEACH
SOUTH
BEACH

Ocean
Drive

Fisher Island

BAY HEIGHTS

Virginia Key

Key Biscayne

4 km
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Wakacje w amerykańskim stylu? Odkryj Florydę, nazywaną Bramą do Karaibów. Jej symbol
to kwiat pomarańczy, a z każdego miejsca jest mniej niż 100 km do morza. Znamy ją wszyscy,
przynajmniej ze słyszenia: najsłynniejszy park rozrywki na świecie Walt Disney World Resort,
Cape Canaveral, najsłynniejszy kosmodrom na świecie, Florida Keys z najsłynniejszą wyspą
Key West, gdzie żył i tworzył Ernest Hemingway i oczywiście Miami z najsłynniejszymi plażami
na świecie.

SPACER Z GWIAZDAMI

Pierwsze skojarzenie z Miami? Oczywiście „Policjanci z Miami”, kultowy serial z lat 80. XX w. Pełne życia miasto zagrało w niezliczonych produkcjach ﬁlmowych. „Człowiek z blizną” z Al Pacino, „Bodyguard” z Kevinem
Costnerem, „Dexter”, jedna z części serii o agencie 007 – „Casino Royale” z Danielem Craigiem w roli Jamesa
Bonda to tylko ułamek aktorskiej kariery miasta. Spacerując po Miami, nie zdziw się, jak twarzą w twarz spotkasz gwiazdę światowej sławy!
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SoBe&OCEAN DRIVE

To ikony i kwintesencja Miami. Ocean Drive to słynna promenada, biegnąca wzdłuż kultowej
South Beach (SoBe) – plaży i dzielnicy. Niezapomnianym widokiem jest Ocean Atlantycki, plaża i charakterystyczne kolorowe budki ratowników, które urosły do rangi kolejnego symbolu
miasta. SoBe jest rozrywkowe, tętni życiem od zmroku, jest miejscem spotkań ludzi z całego
świata, którzy przyjeżdżają, aby wziąć udział w niekończącej się zabawie. Jest tu mnóstwo
restauracji, barów, klubów, z przepięknie odrestaurowanymi budynkami w stylu art dèco
i fantastyczne sklepy.

SKOSZTUJ FLORIBBEAN!

To specyﬁczna kuchnia, która jest niezwykłym połączniem wszystkich kuchni świata z mocnym, karaibskim akcentem. Od wielkiego hamburgera, do tak samo smacznych jak w Hawanie, wyraﬁnowanych dań kubańskich. „Swoje” potrawy przywieźli tu także, m.in.: Haitańczycy, Jamajczycy i Peruwiańczycy. Europa jest reprezentowana przez Włochy, Hiszpanię, Francję
i Niemcy. Wszędzie wypijesz café Cubano – słodką i bardzo mocną odmianą espresso.

ZABAWY KARNAWAŁOWE

Ulubionym sposobem Florydczyków i turystów na pełny relaks i totalną beztroskę są rejsy
wycieczkowe. Miami to jeden z największych portów statków wycieczkowych na świecie.
Najpopularniejsze trasy prowadzą na Bahamy, Karaiby i do Meksyku. Niezwykłe miejsca
o światowej sławie i przepiękne widoki to nie wszystko. W ciągu dnia zwiedzasz, a wieczorem rozpoczyna się karnawał atrakcji. To właśnie na pokładach statków prestiżowej amerykańskiej linii Carnival Cruise poczujesz całą radość morskiej podróży.

PARKI I PELIKANY

Miami ma ponad 800 parków, wspaniałe ogrody i tysiące spektakularnych palm. Leży między
dwoma parkami narodowymi: Biscayne National Park i Everglades National Park. Ten pierwszy obejmuje lasy namorzynowe i Zatokę Biscayne z rafą koralową, wspaniałym miejscem do
nurkowania. Everglades to dzika, subtropikalna przyroda, fantastyczne piesze szlaki i tysiące
aligatorów. Mieszka tu także 350 gatunków ptaków m.in. wszędobylskie pelikany, które często można spotkać przy plażach.

LITTLE HAVANA I STREET ART

Jedna z najbardziej klimatycznych dzielnic Miami. Tu od dziesiątków lat przybywają emigranci z Kuby, której losy
wplatają się w historię Florydy. Tu mówi się po hiszpańsku, a mieszkańcy kultywują kubańskie zwyczaje. Niezwykły koloryt Małej Hawany sprawił, że ciągle przybywa tu klubów i dyskotek. Pełna kolorów jest także Art District
Wynwood Walls, przyprawiająca o zawrót głowy ekspresyjnymi grafﬁti w wyrazistych kolorach, których autorami
są najsłynniejsi twórcy street artu.

NA BOGATO

Miami od zawsze przyciągało wielkie pieniądze, artystów, modelki, teraz także celebrytów.
W bajecznych rezydencjach mieszkają najbogatsi i najsłynniejsi, a rozmach ich posiadłości
często można zobaczyć tylko przepływając statkiem. Tutaj nie samochód, ale jacht wyznacza
status. W ekskluzywnych marinach czekają nowoczesne, luksusowe jachty, nad których ceną
lepiej się nie zastanawiać.
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HOTEL MARENAS BEACH RESORT ✪✪✪✪✪ FLLMARE
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

pokój classic z bocznym widokiem na morze

Tęsknisz za słońcem i ciepłym oceanem? Chcesz zobaczyć słynną Miami Beach i upolować wyjątkowe,
zakupowe okazje w najmodniejszych centrach handlowych? Ten hotel jest dla Ciebie strzałem w dziesiątkę! Atrakcyjnie położony w urokliwym Sunny
Isles Beach, urządzony ze smakiem, łączy współczesny dizajn w najlepszym wykonaniu z funkcjonalnością i wysokim standardem usług. Zapierające dech
widoki, basen z hydromasażem, barem serwującym
karaibskie drinki i bezpośrednim zejściem na piękną
plażę, to zapowiedź prawdziwego relaksu w Słonecznym Stanie. Niedaleko stąd do tętniącego życiem Miami z magiczną Ocean Drive i dzielnicą Art
Deco, do którego można wygodnie podjechać autobusem spod hotelu. Zapraszamy na wakacje w stylu
American Dream!

Golf Cours, ok. 7 km od Bal Harbour, ok. 20 km od lotniska Fort Lauderdale/Hollywood, ok. 35 km od lotniska w Miami, przystanek autobusowy przy hotelu.

PLAŻA: Sunny Isles Beach, publiczna, wydzielona
część hotelowa, szeroka, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis
plażowy.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracji, opiekunka.
HOTEL: lokalna kategoria: 4 diamenty, całkowicie
odnowiony w 2017 r., 200 pokoi, 26 pięter, 3 windy,
restauracja, 2 bary, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: classic: 2-os. (łóżko małżeńskie), ok. 19 m2,

klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy,
telewizor, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon,
boczny widok na morze lub ulicę; dostępny również
POŁOŻENIE: w Sunny Isles Beach, ok. 18 km od apartament.
centrum MIAMI, ok. 3 km od centrum handlowego
Aventura Mall i Oleta River State Park, ok. 4 km od SPORT I ROZRYWKA: basen, hydromasaż.
parku wodnego Tidal Cove, ok. 5 km od Diplomat
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WYŻYWIENIE: śniadania (bufet).
CENA OD 5739 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.

pokój classic
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HOTEL BEACHWALK RESORT ✪✪✪✪ FLLBEWA
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

pokój superior

Rewelacyjne widoki, które możesz podziwiać
z komfortowych pokoi typu superior czy apartamentów na długo pozostaną w pamięci. To świetne miejsce dla miłośników nowoczesnego dizajnu
– wyjątkowe wnętrza zostały zaprojektowane przez
znaną ze współpracy z Ferrari, słynną włoską firmę
projektową Pininfarina. Aktywny relaks? Popływaj
w basenach, poćwicz w centrum fitness, wybierz się
do parku wodnego Tidal Cove albo wypożycz rower
i zwiedź okolicę. Zakupy? Odwiedź światowej klasy
centra handlowe. A może na plażę? Do wspaniałej
piaszczystej plaży dojedziesz hotelowym meleksem. I koniecznie wybierz się do Miami, gdzie czekają na Ciebie ekskluzywne sklepy, liczne restauracje,
nocne kluby i dyskoteki, a także słynna Miami Beach
– jedna z najbardziej znanych i rozpoznawanych
plaż na świecie.

trum handlowego Aventura Mall i parku wodnego gę wodną Intercoastal Waterway; dostępny również
Tidal Cove, ok. 8 km od Oleta River State Park, ok. apartament.
10 km od Bal Harbour, ok. 20 km od lotniska Fort
Lauderdale/Hollywood, ok. 35 km od lotniska SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, hydromasaż.
w Miami, przystanek autobusowy przy hotelu.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracji, łóżeczko
PLAŻA: Sunny Isles Beach, publiczna, wydzielona dla dziecka do 2 lat.
część hotelowa, szeroka, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 400 m od hotelu, dojazd hotelo- WYŻYWIENIE: śniadania (kontynentalne).
wym meleksem, serwis plażowy, restauracja i bar.

HOTEL: lokalna kategoria: 4 diamenty, zbudowany

w 2017 r., 367 pokoi, 1 budynek, 33 piętra, 3 windy,
restauracja, restauracja i bar na plaży, internet bezprzewodowy.

POKÓJ: superior: 2-os. (łóżko małżeńskie, możli-

wość 1 dostawki dla dziecka), ok. 33 m2, klimatyzo-

POŁOŻENIE: w Hallandale Beach, ok. 22 km wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja

od centrum MIAMI, przy drodze szybkiego ruchu, satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, żeok. 2 km od Diplomat Golf Course, ok. 5 km od cen- lazko, sejf, balkon, boczny widok na morze lub dro7

CENA OD 5209 PLN *
CENA OD (1. dziecko do 18 lat) 3999 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HOTEL PESTANA MIAMI SOUTH BEACH ✪✪✪✪ FLLPEST
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

pokój rodzinny

Atrakcyjnie położony blisko centrum Miami, niedaleko ulicy Lincolna, słynnej promenady ze sklepami,
restauracjami i rozrywkami, jest świetną propozycją
na urlop w mieście „Człowieka z blizną”, „Policjantów
z Miami” i „Goldfingera”. Komfortowe pokoje, zadbany basen na dziedzińcu, piaszczysta plaża zaledwie
kilkaset metrów od hotelu – to wszystko składa się
na niezapomniane wakacje w stylu American Dream! Goście chwalą wysoką jakość obsługi, lokalizację
i smaczną kuchnię. Piękne złote plaże, luksusowe wille i kolorowe dzielnice emigrantów z Ameryki Południowej – odkrywanie tego nieoczywistego miasta to
sama przyjemność. Spróbujesz?

Miami, przystanek autobusowy ok. 200 m do hotelu,
przystanek Miami Beach Trolley ok. 350 m od hotelu.

PLAŻA: Miami Beach, publiczna, piaszczysta, szero- WYŻYWIENIE: śniadania (bufet) lub śniadania
ka, łagodne zejście do morza, ok. 350 m od hotelu, (bufet) i kolacje (serwowane) lub śniadania (bufet),
dojście przez ulicę, serwis plażowy.
obiady i kolacje (serwowane).

HOTEL: lokalna kategoria: 4 diamenty, w stylu art
déco, regularnie odnawiany, ostatnio w 2018 r.,
98 pokoi, 4 budynki, 3 piętra, winda, restauracja, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (łóżko małżeńskie),

ok. 28 m2, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-

POŁOŻENIE: ok. 300 m od centrum MIAMI, przy dro- telitarna, lodówka, czajnik elektryczny, zestaw do

dze lokalnej, ok. 500 m od Bass Museum of Art, ok. kawy/herbaty, sejf, większość pokoi z widokiem na
2 km do Ocean Drive, ok. 1 km od Miami Beach Bo- ulicę i basen; dostępny również pokój rodzinny.
tanical Garden i Lincoln Road, ok. 45 km do lotniska
Fort Lauderdale/Hollywood, ok. 20 km od lotniska w SPORT I ROZRYWKA: basen, wypożyczalnia rowerów.
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DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracji, łóżeczko
dla dziecka do 2 lat.

CENA OD 5359 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HOTEL SAGAMORE MIAMI BEACH ✪✪✪✪ FLLSAGA
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

Położony bezpośrednio przy słynnej Miami Beach,
blisko popularnych klubów, barów i sklepów Collins Avenue. Świetna lokalizacja to nie wszystko,
atutami hotelu są również stylowe wnętrza z licznymi elementami w stylu art déco, a nawet własna galeria sztuki! Przestronne pokoje z oddzielną
sypialnią i aneksem kuchennym są funkcjonalne
i pomieszczą dużą rodzinę lub grupę znajomych.
W hotelu restauracja, 2 bary i basen, czyli wszystko, co potrzebne do beztroskiego wypoczynku
z atrakcjami słonecznego miasta na wyciągnięcie
ręki. USA bez wiz, zabawa bez granic, wakacje bez
szans na nudę – Welcome to Miami!

POŁOŻENIE: w centrum MIAMI, przy drodze lo-

kalnej, ok. 400 m od Lincoln Road i Ocean Drive,
ok. 700 m od Bass Museum of Art i Miami Beach
Botanical Garden, ok. 45 km od lotniska Fort Lau-
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derdale/Hollywood, ok. 20 km od lotniska w Mia- SPORT I ROZRYWKA: basen.
mi, przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracji.
PLAŻA: Miami Beach, publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy WYŻYWIENIE: śniadania (bufet).
hotelu, serwis plażowy.

HOTEL: lokalna kategoria: 4 diamenty, w stylu art
déco, regularnie odnawiany, 101 pokoi, 2 budynki,
restauracja, 2 bary, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: Sagamore King Suite: 2-os. (możliwość
1 dostawki dla 2 os. – sofa), ok. 50 m2, oddzielna
sypialnia, salon z aneksem kuchennym, klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja
satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf,
widok na ulicę.

CENA OD 5749 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HOTEL GENERATOR MIAMI ✪✪✪✪ FLLGENE
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

Wakacje w Miami Beach? Pewnie! Wypoczynek z serii
tych niezapomnianych jest na wyciągnięcie ręki. Nowoczesny hotel w samym sercu Miami Beach, blisko
największych atrakcji Magicznego Miasta: słynnych
plaż, gdzie można spotkać gwiazdy Hollywood, oraz
znanej z filmów Ocean Drive – najsłynniejszej promenady Florydy, z największą kolekcją architektury
art déco na świecie. Urządzony z dbałością o najmniejszy szczegół, oferuje wyjątkową atmosferę
i wyśmienitą kuchnię. W ciągu dnia idealnym miejscem na wypoczynek jest pełna słońca plaża lub hotelowy basen, gdzie zrelaksujesz się popijając pyszne
kolorowe drinki z palemką. A wieczorem...? Zakupy,
szaleństwo do białego rana, a może romantyczna
kolacja? Wszystko to i jeszcze więcej tylko w Miami!

Museum of Art i Miami Beach Botanical Garden, SPORT I ROZRYWKA: basen, wypożyczalnia rook. 45 km od lotniska Fort Lauderdale/Hollywood, werów.
ok. 15 km od lotniska w Miami, przystanek autobusowy przy hotelu.
DLA DZIECI: foteliki w restauracji, łóżeczko dla
dziecka do 2 lat.
PLAŻA: Miami Beach, publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, ok. 150 m od hotelu, WYŻYWIENIE: śniadania (bufet).
dojście ulicą, serwis plażowy.

HOTEL: lokalna kategoria: 3 diamenty, całkowicie

odnowiony w 2018 r., 101 pokoi, kilka budynków,
8 pięter, winda, restauracja à la carte, bar przy basenie, internet bezprzewodowy.

POKÓJ: deluxe: 2-os., ok. 24 m2, klimatyzowany,
łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sateliPOŁOŻENIE: w centrum MIAMI, przy drodze lo- tarna, sejf, widok na ulicę.
kalnej, ok. 2 km od Lincoln Road, Ocean Drive, Bass
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CENA OD 5819 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HOTEL THE CONFIDANTE MIAMI BEACH ✪✪✪✪✪ FLLCONF
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

Tu spełnią się Twoje marzenia o słonecznych wakacjach na Florydzie! Po pierwsze: centrum Miami
z licznymi barami, sklepami i restauracjami. Po drugie: przy plaży. Po trzecie: prestiżowa sieć Hyatt. Luksusowe, stylowe pokoje wykończone z dbałością
o każdy detal nawiązują do stylu lat 40. i 50. XX wieku. Mistrzowie kuchni zapraszają na klasyczne dania amerykańskie i potrawy karaibskie. Zrelaksuj się
przy jednym z 2 basenów, ciesz się słońcem i delektuj pysznymi drinkami. Wybierz się też do hotelowego centrum SPA z pięknym widokiem i fantastycznymi zabiegami.

Fort Lauderdale/Hollywood, ok. 17 km od lotniska SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, centrum fitness,
w Miami, przystanek autobusowy przy hotelu.
muzyka na żywo, centrum spa.

PLAŻA: Miami Beach, publiczna, piaszczysta, sze- DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracjach, łóroka, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy żeczko dla dziecka do 2 lat.
hotelu, serwis plażowy.
WYŻYWIENIE: śniadania (bufet).
HOTEL: lokalna katagoria: 4 diamenty, całkowicie
odnowiony w 2014 r., 354 pokoje, 17 pięter, 5 wind,
CENA OD 6379 PLN *
3 restauracje à la carte, 2 bary, w tym w lobby i przy
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona
basenie, internet bezprzewodowy.
.....................................................................................
POKÓJ: standardowy: 2-os., ok. 30 m2, klimatyzo-

POŁOŻENIE: w centrum MIAMI, przy drodze lo- wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja
kalnej, ok. 2 km od Bass Museum of Art, ok. 3 km satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf,
od Miami Beach Botanical Garden i Lincoln Road, widok na ulicę, dostępny również pokój balcony.
ok. 4 km od Ocean Drive, ok. 45 km od lotniska
15

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HOTEL NATIONAL MIAMI BEACH ✪✪✪✪ FLLNATI
STANY ZJEDNOCZONE / FLORYDA, Miami

pokój standardowy

Szyk i klasa w samym sercu klimatycznej dzielnicy Art Deco – przenieś się do świata Hollywood
i poczuj atmosferę lat 30., do których nawiązuje
wystrój tego eleganckiego hotelu! Jak myślisz, co
łączy najdłuższy basen na Florydzie i największe
gwiazdy muzyki rozrywkowej? Po prostu zanurz
się na dłuuugie godziny w hotelowym basenie
obok którego występowały Whitney Houston i Mariah Carey – wtedy wszystko stanie się jasne… Całkiem, jak rozgrzana plaża Miami Beach, która znajduje się tuż przy hotelu! Wysmakowane wnętrza,
restauracja z pyszną kuchnią i znakomite położenie w centrum Miami to prawdziwie gwiazdorska
obsada. Czekamy także na Ciebie.

Botanical Garden, ok. 45 km od lotniska Fort
Lauderdale/Hollywood, ok. 20 km od lotniska
w Miami, przystanek autobusowy ok. 200 m od
hotelu.

PLAŻA: Miami Beach, publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy
hotelu, serwis plażowy.

HOTEL: lokalna kategoria: 4 diamenty, całkowicie

odnowiony w 2014 r., 152 pokoje, 2 budynki: Historic Tower, 11 pięter i Cabana, 4 piętra, 2 restauracje,
Blue’s bar, internet bezprzewodowy.

POKÓJ: Art Deco City View: 2-os. (łóżko małżeńPOŁOŻENIE: w centrum MIAMI, przy drodze lo- skie), ok. 21 m2, klimatyzowany, łazienka, internet

kalnej, ok. 400 m od Lincoln Road i Ocean Drive, bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, widok
ok. 700 m od Bass Museum of Art i Miami Beach na ulicę.
17

SPORT I ROZRYWKA: basen, 63 m długości, cen-

trum spa.

DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracji, łóżeczko
dla dziecka do 2 lat.
WYŻYWIENIE: śniadania (bufet).
CENA OD 5739 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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St. Augustine
Czas wolny. Na koniec dnia wizyta w St. Augustine Distillery. Produkuje się tu m.in. doskonały bourbon zgodnie
z tradycjami i przepisami pierwszych kolonistów. Degustacja lokalnych trunków. Powrót do hotelu, nocleg.

5. DZIEŃ. TAMPA – CLEARWATER
– ST. PETERSBURG – SUNSHINE SKYWAY BRIDGE

Jacksonville

Floryda, czyli „The Sunshine State” to miejsce, gdzie
wakacje nigdy się nie kończą, a słońce świeci przez
cały rok. Ale do zobaczenia jest dużo więcej, niż
słynne Miami i wspaniałe plaże. Przekonaj się na
własne oczy, jak wygląda Cape Canaveral, skąd rozpoczynają się wyprawy kosmiczne. Poznaj najstarsze miasto Stanów Zjednoczonych, zwiedzaj St. Petersburg i podziwiaj amerykański Neapol. Stań oko
w oko z aligatorem w Parku Narodowym Everglades i poczuj karaibski klimat Key West, gdzie swój
dom miał Ernest Hemingway. To wszystko i jeszcze
więcej podczas niesamowitego tygodnia na gorącej Florydzie. Mało? Przedłuż wakacje o tydzień
w hotelu w Miami lub rejs z oferty ITAKI. Trasa na
Florydzie: ok. 2130 km.

1. DZIEŃ.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot
na Florydę. Spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny. Nocleg.

2. DZIEŃ. MIAMI – ORLANDO

Śniadanie. Zwiedzanie MIAMI. Wizyta w South Beach, najsłynniejszej części miasta, pełnej butikowych
hotelików w starych, przepięknie odrestaurowanych
budynkach w stylu art déco. Spacer nadmorskim bulwarem Ocean Drive, przy którym w niezliczonych restauracjach, barach i klubach skupia się życie nocne
miasta. Następne w programie: Little Havana, dzielnica
założona przez kubańskich emigrantów, gdzie można
poczuć prawdziwy kubański klimat, Downtown – finan19

sowe centrum miasta i Florydy. Przejazd przez Wynwood, jedną z najmodniejszych dzielnic Miami, znaną ze
street artu, imponujących murali pokrywających barwnie ściany budynków. Znajduje się tu niezliczona ilość
małych, klimatycznych barów, galerii sztuki niezależnej
oraz butików znanych lub wschodzących gwiazd mody.
Następnie półtoragodzinny rejs po Zatoce Biscayne,
podczas którego odkryjesz niesamowite oblicze Miami,
miasta żyjącego na wodzie. Z pokładu widać wspaniałe
wille, jachty milionerów i niezwykłą panoramę miasta
od strony oceanu. Przejazd do ORLANDO. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

3. DZIEŃ. KENNEDY SPACE CENTER

Śniadanie. Przejazd do KENNEDY SPACE CENTER – Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego, kosmodromu amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Ten
znajdujący się na Przylądku Canaveral port kosmiczny
jest jednym z najważniejszych na świecie miejsc w historii podboju kosmosu. To tu zapoczątkowano słynną
misję Apollo, dzięki której 20 lipca 1969 r. Neil Armstrong stając na Księżycu, wygłosił słowa, które przeszły
do historii: „To jest mały krok człowieka, ale wielki krok
ludzkości”. Wizyta w muzeum z pierwszymi statkami
kosmicznymi, rakietami i kombinezonami kosmonautów oraz w tzw. Rocket Garden, gdzie podziwiać można
rakiety kosmiczne używane w latach pięćdziesiątych.
Zwiedzanie wahadłowców, które przez ostatnie lata
służyły do zaopatrywania stacji kosmicznych i transportu satelitów. Popularnością cieszy się wahadłowiec
Columbia, w którym można poznać warunki życia
kosmonautów. Zwiedzanie sali dowodzenia z czasów

programu kosmicznego Apollo. Wycieczka autokarowa
po centrum kosmicznym, podczas której można zobaczyć m. in. platformę do wystrzeliwania pojazdów kosmicznych. Wizyta w U.S. Astronaut Hall of Fame, gdzie
można uczestniczyć w pozorowanym lądowaniu promu kosmicznego czy spróbować sił w symulatorze lotów. Liczne interaktywne prezentacje pozwalają poznać
historię podboju kosmosu i budowę Układu Słonecznego. Na terenie muzeum można kupić gadżety i pamiątki
z logo NASA. Powrót do hotelu, nocleg.

4. DZIEŃ. JACKSONVILLE – ST. AUGUSTINE

Śniadanie. Przejazd do JACKSONVILLE, miasta do zakochania od pierwszego wejrzenia. Nowoczesna, doskonale zorganizowana przestrzeń przyciąga niczym magnes.
Czas wolny na spacer lub przejażdżka rowerem (za dodatkową opłatą: ok. 10 USD) w Kathryn Abbey Hanna
Park. Park leży nad brzegiem oceanu i jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Jacksonville. Następnie
przejazd do Central Springfield Historic District, urzekającego niepowtarzalnym klimatem knajpek, restauracji i butików. Czas wolny. Przejazd do ST. AUGUSTINE,
najstarszej europejskiej osady kolonialnej na terenie
Stanów Zjednoczonych. Miasteczko zostało założone
w 1565 r. przez Hiszpanów. Wizyta w Castillo de San
Marcos National Monument, najstarszym murowanym
forcie w USA. Założony przez hiszpańskich kolonizatorów w XVII w., do dziś zachował swój oryginalny wygląd. Wizyta w St. Augustine Pirate & Treasure Museum.
Znajduje się tu największa na świecie kolekcja pamiątek
po złotych czasach korsarzy. Spacer po starym mieście
St. Augustine: Old Jail, The Oldest Town Store Museum.

Śniadanie. Wczesne wykwaterowanie. Przejazd na
zachodnie wybrzeże Florydy, nad Zatokę Meksykańską przez TAMPĘ, miasto niegdyś słynące z produkcji
cygar. Przejazd do CLEARWATER, pięknego nadmorskiego kurortu nad Zatoką Meksykańską. Czas wolny
na spacer przy nadmorskiej promenadzie. Przejazd do
ST. PETERSBURGA. Wizyta w Fort De Soto Park. Park leży
na pięciu wyspach i oferuje mnóstwo możliwości spędzenia czasu wolnego: plażowanie, wycieczki kajakami,
spacery, wypożyczenie roweru. Czas wolny na opalanie
przy jednej z najpiękniejszych plaż USA. Przejazd przez
SUNSHINE SKYWAY BRIDGE – most o długości ponad
8850 m, na Zatoce Tampa. Przejazd do hotelu w okolicy
Fort Myers/Naples. Nocleg.

6. DZIEŃ. NAPLES – P.N. EVERGLADES

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NAPLES, miasta milionerów i miliarderów. To tutaj można poznać
prawdziwe znaczenie słowa bogactwo i luksus. Piękne
wille, ogromne jachty, wspaniałe samochody. Przejazd
do przystani, rejs po Zatoce Naples, na trasie także Port
Royal i Gordon Pass. Z pokładu widać imponujące wille
najbogatszych ludzi świata. Rejs to także okazja do spotkania delfinów mieszkających w ciepłych wodach
Zatoki Meksykańskiej. Przejazd do położonego w południowej części stanu Floryda PARKU NARODOWEGO
EVERGLADES, stworzonego dla ochrony ekosystemu

lasów namorzynowych. Ten odwiedzany przez ponad
milion turystów rocznie park jest największym obszarem dzikiej przyrody subtropikalnej w Stanach Zjednoczonych i trzecim co do wielkości parkiem narodowym
w kontynentalnej części USA. To największy las namorzynowy na północnej półkuli, jedno z najważniejszych
miejsc rozrodu tropikalnych ptaków brodzących. Atrakcją parku są także żyjące w naturalnym środowisku
aligatory, które można zobaczyć w trakcie zwiedzania.
Przejażdżka airboatem – płaskodenną łodzią napędzaną wielkim śmigłem, której budowa pozwala na
swobodne poruszanie się po bagiennych rozlewiskach.
Przejazd do hotelu w okolicy Miami. Nocleg.

7. DZIEŃ. KEY WEST

Śniadanie. Czas wolny lub udział w wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu) do KEY WEST.
Przejazd znaną US-1, czyli Overseas Highway ze słynnym 17 Miles Bridge o długości ponad 25 km. Droga
wiedzie pośród wysp, zatok, farm pereł i palmowych
lasów. Dzięki wspaniałym plażom i wyjątkowej atmosferze Key West jest obok Hawajów jedną z najpopularniejszych wysp w Stanach Zjednoczonych. Zwiedzanie:
Old Town z XIX-wiecznymi domkami z drewna, Douval
Street – najdłuższa i najpopularniejsza ulica wyspy
pełna butików, galerii sztuki, kawiarenek, restauracji
i barów, Mallory Square, gdzie każdego wieczoru przy
zachodzie słońca odbywa się fiesta. Następnie: dom
Ernesta Hemingwaya w stylu kolonialnym – największa
atrakcja turystyczna na Key West, wybudowany przez
Harry’ego Trumana tzw. Mały Biały Dom – letnia rezydencja prezydentów USA i Bahama Village – dzielnica,
w której można poczuć dawną atmosferę miasta. Powrót do hotelu, nocleg.

Key West

8. DZIEŃ.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie
od godziny wylotu). Transfer na lotnisko. Bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają
pobyt o tygodniowy wypoczynek lub rejs: śniadanie,
wykwatewrowanie, przejazd na lotnisko, transfer do
hotelu/portu.
W CENIE
7 noclegów w hotelach ***: 3 w okolicy Miami,
3 w okolicy Orlando, 1 w okolicy Fort Myers/Naples; 2-os.
pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami i telewizorem
• wyżywienie: 7 śniadań • przelot: Polska-Floryda-Polska
• przejazd autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie
KL i NW
......................................................................................
CENA OD 6599 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

› obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 220 USD,
dzieci do 12 lat: ok. 160 USD
......................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
P.N. Everglades

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne
na www.itaka.pl
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6. DZIEŃ. NOWY ORLEAN

Nowy Orlean

Trzy ikony Stanów Zjednoczonych: Teksas, Luizjana i Floryda. Na „teksańskiej” trasie zapraszamy do
Fort Worth Stockyards, gdzie legenda o Dzikim
Zachodzie jest wciąż żywa. Tu poczujesz się jak na
westernie! Halo Houston – bez problemu odwiedź
centrum NASA. Luizjana to narodziny jazzu i fascynująca historia Cajunów. Odkryj Nowy Orlean i zachwyć się magiczną French Quarter. Słoneczny stan
Floryda to palmy, plaże i ciepły ocean. Zakochaj się
w Miami, spaceruj Ocean Drive i poznaj kolorową
Małą Hawanę. Chcesz zobaczyć jeszcze więcej?
Przedłuż wakacje o tydzień w hotelu w Miami lub na
relaksującym rejsie, oczywiście z oferty ITAKI. Trasa
w USA: ok. 1000 km plus 2 przeloty wewnętrzne.

1. DZIEŃ.

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie. Bezpośredni przelot na Florydę. Spotkanie z pilotem. Transfer
do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny. Nocleg.

2. DZIEŃ. DALLAS

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Przelot
do DALLAS w Teksasie. Wjazd na Reunion Tower, wieżę
widokową, z której roztacza się imponująca panorama
miasta i okolic. Wizyta w Sixth Floor Museum, znajdującym się w budynku Texas School Book Depository na
6. piętrze. To właśnie stąd został śmiertelnie postrzelony
prezydent J.F. Kennedy. Zgromadzono tu wiele przedmiotów związanych z zamordowanym prezydentem
i samym zamachem. Wyświetlany film przybliża mo21

ment zamachu. Częścią wystawy jest okno, z którego padły śmiertelne strzały. Czas wolny w Dallas Arts District,
dzielnicy pełnej muzeów, galerii sztuki, restauracji i klubów. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Dallas, nocleg.

3. DZIEŃ. FORT WORTH – HOUSTON

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do FORT
WORTH, nazywanego Miastem Krów. Pod koniec XIX w.
kowboje pędzili tu stada z prerii, tutaj powstała także
słynna giełda bydła i koni Fort Worth Stockyards. Do
tej pory przetrwała wielka zagroda dla bydła, budynki
giełdy, areny rodeo, bary i salony. Obecnie to historyczna dzielnica miasta i wspaniała podróż w czasy
Dzikiego Zachodu z widokami jak z westernów z Johnem Waynem. Są tu charakterystyczne uliczki, domy,
sklepy, słychać muzykę country, a raz dziennie odbywa
się tradycyjne pędzenie bydła. Spacer po kowbojskim
miasteczku. Przejazd do hotelu w okolicy Houston, zakwaterowanie, nocleg.

4. DZIEŃ. HOUSTON – LAKE CHARLES

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie HOUSTON –
największego i najbardziej kosmopolitycznego miasta
Teksasu. Znajduje się tu 11-kilometrowy system łączników i tuneli, który pozwala pieszym unikać upałów
i częstych deszczów. W Houston kwitnie bogate życie
kulturalne: wspaniała orkiestra symfoniczna, zespół
baletowy, opera, jedna z najlepszych scen teatralnych
w kraju, liczne muzea. Wizyta w Centrum Lotów Kosmicznych im. Lyndona B. Johnsona. Centrum kontroli
agencji NASA koordynuje i monitoruje wszystkie załogowe loty kosmiczne USA, a także prowadzi treningi

astronautów. Na terenie ośrodka znajduje się Lunar Receiving Laboratory, w którym przechodzili kwarantannę astronauci powracający z Księżyca i gdzie są przechowywane próbki gruntu i skał księżycowych. Godne
uwagi jest interaktywne muzeum lotów kosmicznych
Space Center Houston, które powstało we współpracy
z wytwórnią Disneya. Spacer po Downtown z licznymi
restauracjami i sklepikami, które na miejsce głównej
siedziby wybrało wiele znanych firm i koncernów. Przejazd do hotelu w okolicy Lake Charles w Luizjanie. Zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie NOWEGO ORLEANU – miasta
narodzin jazzu. Założony na początku XVIII w. jako
osiedle kilku ubogich chat, rozwinął się dzięki dobremu położeniu u ujścia Missisipi. Niezwykły charakter
Nowy Orlean zawdzięcza wielokulturowości, która od
początku jego istnienia tworzy atmosferę niespotykaną nigdzie indziej. Zwiedzanie Dzielnicy Francuskiej
(French Quarter) z pięknymi domami z koronkowymi,
żelaznymi balkonami, gdzie wieczorami z barów i na
ulicach rozbrzmiewa jazz. W programie Jackson Square, ulubione miejsce artystów, Saint Louis Cathedral
– jedna z najstarszych katedr USA. Następnie muzeum
Historic New Orleans Collection, w którym wśród licznych eksponatów jest zachowany dokument poświadczający zakup Luizjany z 1803 r., bazar French Market,
gdzie można spróbować lokalnych przysmaków – m.in.
muffuletty. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na
miejscu): wieczorny rejs statkiem po jednej z największych rzek świata – Missisipi. Powrót do hotelu, nocleg.

7. DZIEŃ. MIAMI

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko.
Przelot do MIAMI na Florydzie. Wizyta w South Beach
pełnej butikowych hotelików w starych, przepięknie

odrestaurowanych budynkach w stylu art déco. Spacer nadmorskim bulwarem Ocean Drive, przy którym
w niezliczonych restauracjach, barach i klubach skupia się życie nocne miasta. Następne w programie:
Little Havana, dzielnica założona przez kubańskich
emigrantów, gdzie można poczuć prawdziwy kubański klimat, Downtown – finansowe centrum miasta
i Florydy. Przejazd przez Wynwood, jedną z najmodniejszych dzielnic Miami, znaną ze street artu, imponujących murali pokrywających barwnie ściany
budynków. Znajduje się tu niezliczona ilość małych,
klimatycznych barów, galerii sztuki niezależnej oraz
butiki znanych lub wschodzących gwiazd mody. Następnie półtoragodzinny rejs po zatoce Biscayne. Rejs
pokazuje drugie, niesamowite oblicze Miami – miasta
na wodzie. Z pokładu można podziwiać wspaniałe
wille, jachty milionerów i panoramę miasta od strony
oceanu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

8. DZIEŃ.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od
godziny wylotu). Transfer na lotnisko. Bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek lub rejs: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer do hotelu/portu.

W CENIE
7 noclegów w hotelach***: 2 w okolicy Miami, 1 w okolicy
Dallas, 1 w okolicy Houston, 1 w okolicy Lake Charles,
2 w okolicy Nowego Orleanu; 2-os. pokoje (możliwość
1 dostawki) z łazienkami i telewizorem • wyżywienie:
7 śniadań • przelot: Polska-Floryda-Polska • przejazd
autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW
......................................................................................

5. DZIEŃ. LAKE CHARLES – LAFAYETTE
– CAJUN COUNTRY – NOWY ORLEAN

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LAKE CHARLES. Przejazd przez Charpentier Historic District. Zachwycają tu wspaniałe posiadłości z lat 1880-1939,
w niezwykłym, oryginalnym stylu południa. Czas wolny.
Przejazd do LAFAYETTE, centrum francuskojęzycznego
regionu etnicznego i kulturowego, którego historia
jest związana z Akadianami, francuskimi kolonizatorami. Wizyta w niezwykłym skansenie Acadian Village,
który pokazuje życie społeczności Akadian w XIX w.
i ich domy z oryginalnym wyposażeniem. Przejazd do
CAJUN COUNTRY, gdzie mieszkają Cajunowie, potomkowie Akadian, a czas zatrzymał się wiele lat temu. Ich
osady oddalone od miast, położone są na mglistych
mokradłach delty Missisipi. Wyprawa w głąb bagien Luizjany airboatami, płaskodennymi łodziami napędzanymi ogromnym śmigłem. Przejazd do hotelu w okolicy
Nowego Orleanu. Zakwaterowanie, nocleg.

Lafayette

CENA OD 6839 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

› obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 555 USD
......................................................................................
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

Miami

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne
na www.itaka.pl
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CARNIVAL HORIZON

SZCZĘŚLIWEJ
PODRÓŻY!
Każda chwila na pokładach statków Carnival to niezapomniane
przeżycie. Relaks z drinkiem, romantyczne wieczory i wspólna zabawa
to dopiero początek atrakcji. To piękne chwile z rodziną, przyjaciółmi,
cudowna podróż poślubna, ekscytująca wyprawa dla singli. Na statkach
Carnival jest wszystko i jeszcze więcej niż sobie wymarzysz.

BAW SIĘ!
Na pokładach Carnival trwa nieustający karnawał. A jak karnawał
to zabawa, i to na całego! Wieczorne show w stylu Las Vegas,
kino pod gwiazdami, koncerty, kabaret, rodzinne gry i quizy.
Tu spełnią się Twoje marzenia o karierze na scenie. To Twój czas na
bycie gwiazdą, śpiewaj, tańcz, graj! Na najmłodszych pasażerów
czekają zajęcia artystyczne, salon gier video, teatrzyk kukiełkowy,
kluby animacyjne dla dzieci i nastolatków. Relaks w strefie 18+?
A co z dziećmi? W ciągu dnia i wieczorem Wasza pociecha będzie
otoczona opieką w klubach dla dzieci.

DANE TECHNICZNE:

wizualizacja







Rok produkcji: 2018
Wyporność: 133 500 ton
Długość: 321 m
Szerokość: 37 m
Maksymalna prędkość: 21 węzły

Na pokładzie Carnival Horizon na Gości czeka 1965 kabin o różnym standardzie.

PRZEWODNIK SMAKOSZA
Dzięki najlepszym kucharzom każdy posiłek jest prawdziwą ucztą.
Restauracje z daniami bufetowymi to pięknie zaprezentowane
potrawy i ogromny wybór. Poznaj prawdziwą amerykańską
kuchnię w Guy’s Burger Joint, Ol’Fashioned BBQ, Steakhouse.
Na meksykańskie przysmaki zaprasza Blue Iguana Cantina. Odkryj
smaki Japonii w Bonsai Sushi. Miłośnicy owoców morza pokochają
Seafood Shack. Na słodkie chwile wybierz się do cukierni i lodziarni.
Jesteś wegetarianinem, weganem, masz dietę bezglutenową czy
koszerną? Nie ma problemu, kucharze zadbają o Ciebie. A może
chcesz uczyć się od najlepszych? Dołącz do cooking demonstration
i naucz się gotować w stylu Carnival.

NA ZDROWIE!
Wyjście do pubu to doskonała okazja do zawarcia nowych przyjaźni
i wspólnego spędzenia czasu: Red Frog Rum Bar to karaibski klimat
z drinkiem w ręku, Sport Pub dostarczy emocji, które ostudzisz kuflem
znakomitego kraftowego piwa. Alchemy Bar kusi wspaniałymi
drinkami i koktajlami. Wyciszenie przy lampce wina znajdziesz
w Piano Bar. Na meksykańską fiestę przy tequili zaprasza Blue Iguana.

AKTYWNIE
Dla każdego coś sportowego. Carnival zaprasza na ścieżkę do joggingu,
partię minigolfa, koszykówkę i siatkówkę, pilates i jogę. Odkryj w sobie
dziecko na zjeżdżalni Twister Water Slide. Zmęczony? Wybieraj: jacuzzi,
sauny, centrum SPA czy leniwe chwile na leżaku przy basenach.

REJS PO OCEANIE I HOTEL NA LĄDZIE?
Tak, to możliwe! Już teraz możesz wybrać hotel na kolejny piękny
tydzień Twoich wakacji z bogatej oferty ITAKI w Miami!
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kabina zewnętrzna deluxe Ocean View

 KABINA WEWNĘTRZNA STANDARDOWA (4B):
2-os., ok. 17 m² (2 łóżka pojedyncze: 90 x 190 cm, ustawione równolegle, można
je zestawić; możliwość 1 dostawki – łóżko górne: 80 x 180 cm lub jedno łóżko
małżeńskie), indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc;
suszarka), telewizor, radio, telewizja satelitarna, telefon, sejf, biurko z krzesłem.
 KABINA ZEWNĘTRZNA DELUXE OCEAN VIEW (6L):
2-os., ok. 21 m² (łóżko małżeńskie lub dwa łóżka pojedyncze); rozkładana
sofa, możliwość spania dla 1 lub 2 osób, okno panoramiczne, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, telewizja
satelitarna, telefon, radio, sejf, stolik, biurko z krzesłem.
 KABINA ZEWNĘTRZNA STANDARDOWA Z BALKONEM (8B):
2-os., ok. 17 m², (łóżko małżeńskie lub dwa łóżka pojedyncze); rozkładana sofa,
możliwość spania dla 1 lub 2 osób, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, telewizja satelitarna, telefon, radio,
sejf, stolik, biurko z krzesłem, balkon o powierzchni ok. 3 m2.

DOKĄD PŁYNĄ TWOJE MARZENIA?
Poznawaj świat, ciekawe miejsca
i zwyczaje, podziwiaj spektakularne
krajobrazy bez codziennego pakowania
walizek. Wstajesz rano i codziennie
możesz wybrać inny program zwiedzania
lub poznawać nowe, ciekawe miejsca na
własną rękę. Odkryj magię zachodnich
Karaibów: Jamajkę, Kajmany
i meksykańską wyspę Cozumel.
wizualizacja
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CARNIVAL SENSATION

CARNIVAL CONQUEST

DANE TECHNICZNE:








DANE TECHNICZNE:

Rok produkcji: 1993 r.
Renowacja: 2009 r.
Wyporność: 70367 ton
Długość: 261 m
Szerokość: 31 m
Maksymalna prędkość: 21 węzły








POCZUJ SIĘ JAK W DOMU

Na pokładzie Carnival Sensation na Gości czeka 1028 kabin o różnym standardzie.

zewnętrzna suita z balkonem

DOKĄD PŁYNĄ TWOJE MARZENIA?
Poznawaj świat, ciekawe miejsca
i zwyczaje, podziwiaj spektakularne
krajobrazy bez codziennego pakowania
walizek. Wstajesz rano i codziennie
możesz wybrać inny program zwiedzania
lub poznawać nowe, ciekawe miejsca na
własną rękę. Zwiedzaj wyspę Turk oraz
Bahamy ze stolicą Nassau.
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 KABINA WEWNĘTRZNA STANDARDOWA (4B):
2-os., ok. 17 m² (2 łóżka pojedyncze: 90 x 190 cm), indywidualnie sterowana
klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, telewizja satelitarna,
telefon, sejf, biurko z krzesłem.
 KABINA ZEWNĘTRZNA DELUXE OCEAN VIEW (6B):
2-os., ok. 17-20 m² (łóżko małżeńskie lub dwa łóżka pojedyncze); możliwość
spania dla 1 lub 2 osób, okno panoramiczne, biurko, krzesła, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, telewizja
satelitarna, telefon, sejf, stolik.
 ZEWNĘTRZNA SUITA Z BALKONEM (8B):
2-os., ok. 17 m² (łóżko małżeńskie lub dwa łóżka pojedyncze); rozkładana sofa,
możliwość spania dla 1 lub 2 osób, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
łazienka (wanna z hydromasażem, wc; suszarka), telewizor, telewizja satelitarna,
telefon, lodówka, sejf, stolik, biurko z krzesłem, balkon.

Rejs inauguracyjny: 2002 r.
Renowacja: październik 2012 r.
Wyporność: 110 000 ton
Długość: 290 m
Szerokość: 35 m
Maksymalna prędkość: 22 węzły

Na pokładzie Carnival Conquest na Gości czeka 1490 kabin o różnym standardzie.

kabina zewnętrzna standardowa Ocean View

 KABINA WEWNĘTRZNA STANDARDOWA (4A-I):
2-os., ok. 17 m² (2 łóżka pojedyncze: 90 x 190 cm, ustawione równolegle, można
je zestawić; możliwość 1 dostawki – łóżko górne: 80 x 180 cm), indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, radio,
telewizja satelitarna, telefon, sejf, biurko z krzesłem.
 KABINA ZEWNĘTRZNA STANDARDOWA OCEAN VIEW (6A-E):
2-os., ok. 17-20 m² (łóżko małżeńskie); rozkładana sofa, możliwość spania
dla 1 lub 2 osób, okno panoramiczne, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizor, telewizja satelitarna, telefon, radio,
sejf, stolik, biurko z krzesłem.
 KABINA ZEWNĘTRZNA STANDARDOWA Z BALKONEM (8A-G):
2-os., ok. 20-22 m² (łóżko małżeńskie); rozkładana sofa, możliwość spania dla 1 lub
2 osób, balkon, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc;
suszarka), telewizor, telewizja satelitarna, telefon, radio, sejf, stolik, biurko z krzesłem.

DOKĄD PŁYNĄ TWOJE MARZENIA?
Poznawaj świat, ciekawe miejsca
i zwyczaje, podziwiaj spektakularne
krajobrazy bez codziennego pakowania
walizek. Wstajesz rano i codziennie
możesz wybrać inny program
zwiedzania lub poznawać nowe,
ciekawe miejsca na własną rękę.
Odkryj magię Bahamów, tajemnice
Majów w Meksyku i urok Key West.
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CARNIVAL HORIZON
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HAITI

Montego Bay

200 km

Kategoryzacja ITAKI: 4*
lobby z całodobową recepcją
1965 kabin
16 wind
strefa duty free
room service 24h (płatny)
centrum medyczne 24h
apteka
Wi-Fi (płatne)
8 restauracji
15 barów
sklep ze słodyczami
sklep z biżuterią
boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę
7 jacuzzi
2 baseny
basen kryty
aquapark
sky ride
bieżnia do joggingu
teatr
kino (płatne)
biblioteka
kasyno (płatne)
dyskoteka
muzyka na żywo
klub karaoke
minigolf
klub dla dzieci i młodzieży
strefa gier video (płatna)
centrum SPA (płatne)
centrum fitness
biuro sprzedaży wycieczek
pralnia (płatna)
opiekunka do dziecka (płatna)
fryzjer (płatny)
kosmetyczka (płatna)
wydzielona strefa dla palących
akceptowane karty kredytowe: American
Express, MasterCard, Visa, Diners Club

Montego Bay

CENA OD 6679 PLN *
* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................

W CENIE:

HONDURAS

7 noclegów: 1 w hotelu*** w Miami, 2-os. pokoje
z łazienkami; 6 na statku Carnival Horizon, kabiny
wewnętrzne 2-os. z łazienkami; za dopłatą
dostępne także inne typy kabin • wyżywienie:
w hotelu – śniadania, na statku – śniadania, obiady
i kolacje • przelot • opłaty portowe • transfery
zgodnie z programem • opieka polskiego pilota
podczas całego rejsu • ubezpieczenie KL i NW

Rejs życia na wspaniałym Carnival Horizon! Czas na pokładzie to niekończące się atrakcje dla całej rodziny: zjeżdżalnie wodne, animacje,
koncerty, kino pod gwiazdami i wiele, wiele więcej. Każdy dzień to nowa przygoda! Weź udział w fantastycznych wycieczkach
fakultatywnych: kąpiel z żółwiami i płaszczkami na Kajmanach, rafting na Jamajce czy zwiedzanie miasta Majów w meksykańskim
Tulum. Złap oddech, zrelaksuj się na pokładzie, daj się porwać magii Karaibów! A jeśli dalej Ci mało, przedłuż wakacje o tydzień
w wybranym hotelu w słonecznym Miami.
 1. DZIEŃ.

 4. DZIEŃ. MONTEGO BAY (JAMAJKA)

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie.
Bezpośredni przelot na Florydę. Spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas
wolny, nocleg.

Ok. godz. 9.00 zawinięcie do portu MONTEGO
BAY na Jamajce. Czas wolny na pokładzie, udział
w programie rozrywkowym oferowanym na
statku lub zejście na ląd i udział w wycieczkach
fakultatywnych (za dodatkową opłatą na miejscu): OCHO RIOS, DZIEŃ NA PLAŻY, RAFTING
NA RZECE MARTHA BRAE. Powrót na statek.
Ok. godz. 19.00 wypłynięcie z portu w kierunku
Kajmanów. Nocleg.

 2. DZIEŃ. MIAMI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do portu
w MIAMI. Zaokrętowanie na statku. Czas wolny
na pokładzie, udział w programie rozrywkowym
oferowanym na statku. Wypłynięcie z portu
w kierunku Jamajki. Nocleg.

 3. DZIEŃ.
Czas wolny na pokładzie, udział w programie
rozrywkowym oferowanym na statku (m.in. zjeżdżalnie wodne, programy animacyjne, sky ride).
Dalszy rejs w kierunku Jamajki. Nocleg.
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 5. DZIEŃ. WIELKI KAJMAN
(KAJMANY)
Ok. godz. 8.00 zawinięcie do portu na WIELKIM
KAJMANIE. Czas wolny na pokładzie, udział
w programie rozrywkowym oferowanym na
statku lub zejście na ląd i udział w wycieczkach fakultatywnych (za dodatkową opłatą na
miejscu): WYCIECZKA PO WYSPIE, RODZINNE

.....................................................................

UWAGI:

BEACH SAFARI Z PŁASZCZKAMI, MINI ŁÓDŹ
PODWODNA. Powrót na statek. Ok. godz.
16.00 wypłynięcie z portu w kierunku Meksyku. Nocleg.

 6. DZIEŃ. COZUMEL (MEKSYK)
Ok. godz. 10.30 zawinięcie do portu COZUMEL
w Meksyku. Czas wolny na pokładzie, udział
w programie rozrywkowym oferowanym na
statku lub zejście na ląd i udział w wycieczkach
fakultatywnych (za dodatkową opłatą na miejscu): ISLA DE PASION, TULUM i PLAYA DEL CARMEN, THE BEST OF COZUMEL. Powrót na statek.
Ok. godz. 18.30 wypłynięcie z portu w kierunku
Miami.

dżalnie wodne, programy animacyjne, sky ride).
Dalszy rejs w kierunku Miami. Nocleg.

 7. DZIEŃ.

 8. DZIEŃ. MIAMI

Czas wolny na pokładzie, udział w programie
rozrywkowym oferowanym na statku (m.in. zjeż-

Ok. godz. 8.00 zawinięcie do portu w Miami.
Wyokrętowanie. Czas wolny (zależnie od go-

Tulum

dziny wylotu). Transfer na lotnisko. Bezpośredni
przelot do Warszawy. Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie,
wyokrętowanie, przejazd na lotnisko, transfer do
wybranego hotelu.

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: zwyczajowe napiwki dla załogi
– ok. 14 USD/dzień/os.
2. Wizy: Polska została formalnie włączona do Programu
Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Elektroniczny
System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest dostępny dla obywateli
Polski. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://
pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/
3. Na statek nie wolno wnosić alkoholu. Więcej informacji:
https://www.carnivalcruiselines.pl/en/vacation-carnival/generalinformation/liquor-and-beverage-policy
4. Dla wygody pasażerów Carnival Cruise rekomenduje tzw.
„cash accounts”. Na karcie kredytowej pasażera blokowana jest
uzgadniana suma na poczet wydatków na pokładzie.
5. Obowiązującą walutą na pokładzie statku jest dolar
amerykański (USD).
6. Zależnie od warunków pogodowych kapitan może
zadecydować o zmianie trasy.
7. Kolejność realizacji punktów programu oraz godziny zawinięcia
i wypłynięcia z portów mogą ulec zmianie.
8. Opisy wycieczek fakultatywnych są podane informacyjnie i nie
stanowią oferty handlowej, podana cena wycieczek jest orientacyjna.
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CARNIVAL SENSATION
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Grand Turk

B

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

A

Miami  Grand Turk (Wyspy Turks i Caicos)  Princess Cays (Bahamy)  Nassau (Bahamy)  Miami

.....................................................................
200 km

HAITI

Miami

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie.
Bezpośredni przelot na Florydę. Spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas
wolny, nocleg.

 2. DZIEŃ. MIAMI
Śniadanie. Czas wolny lub udział w wycieczce
fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu):
zwiedzanie MIAMI. Wizyta w najsłynniejszej części miasta – South Beach, pełnej małych hotelików w starych, przepięknie odrestaurowanych
budynkach w stylu art déco. Spacer nadmorskim
bulwarem Ocean Drive, przy którym w niezliczonych restauracjach, barach i klubach skupia się
nocne życie. Następne Little Havana, dzielnica
założona przez kubańskich emigrantów, gdzie
można poczuć się jak w stolicy Kuby, Downtown
– finansowe centrum miasta i Florydy. Przejazd
przez Wynwood, jedną z najmodniejszych dzielnic Miami, znanej ze street artu z bajecznie kolorowymi muralami. Są tu niezliczone klimatyczne
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bary, galerie sztuki niezależnej i butiki znanych
lub wschodzących gwiazd mody. Następnie rejs
po zatoce Biscayne, który pokazuje Miami, jako
miasto żyjące na wodzie. Z pokładu widać wspaniałe wille i jachty milionerów oraz imponującą
panoramę miasta od strony oceanu. Powrót do
hotelu, czas wolny. Nocleg.

 3. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do portu
w Miami. Zaokrętowanie na statku. Czas wolny
na pokładzie, udział w programie rozrywkowym
oferowanym na statku. Wypłynięcie z portu
w kierunku Grand Turk, wyspy należącej do archipelagu Bahamów. Nocleg.

 4. DZIEŃ.
Czas wolny na pokładzie, udział w programie
rozrywkowym oferowanym na statku (m.in. zjeżdżalnie wodne, programy animacyjne, sky ride).
Dalszy rejs w kierunku Grand Turk. Nocleg

.....................................................................

UWAGI:

 5. DZIEŃ. GRAND TURK
(WYSPY TURKS I CAICOS)
Ok. godz. 7.00 zawinięcie do portu na GRAND TURK,
małej wyspie z wielkimi atrakcjami dla miłośników
morskich przygód i pięknymi plażami. Czas wolny
na pokładzie, udział w programie rozrywkowym
oferowanym na statku lub zejście na ląd i udział
w wycieczkach fakultatywnych (za dodatkową
opłatą na miejscu): REJS KATAMARANEM, ISLAND
TOUR, LOT HELIKOPTEREM. Wypłynięcie z portu ok.
godz. 14.30. Czas wolny na pokładzie, udział w programie rozrywkowym oferowanym na statku. Rejs
w kierunku Princess Cays na Bahamach. Nocleg.

 6. DZIEŃ. PRINCESS CAYS (BAHAMY)
Ok. godz. 9.30 zawinięcie do portu na prywatnej wyspie PRINCESS CAYS. Czas wolny na plażowanie. Inne atrakcje to sporty wodne, klub
dla dzieci, restauracja (część dodatkowo płatna,
szczegółowe informacje podczas rejsu). Powrót
na statek. Ok. godz. 18.30 wypłynięcie z portu
w kierunku Nassau. Nocleg.

W CENIE:

7 noclegów: 2 w hotelu*** w Miami, 2-os. pokoje
z łazienkami; 5 na statku Carnival Sensation,
kabiny wewnętrzne 2-os. z łazienkami; za dopłatą
dostępne także inne typy kabin • wyżywienie
w hotelu: śniadania, na statku: śniadania, obiady,
kolacje • przelot • opłaty portowe • transfery
zgodnie z programem • opieka polskiego pilota
podczas całego rejsu • ubezpieczenie KL i NW

DOMINIKANA

Floryda i Bahamy! Zakochaj się w słonecznym Miami i odkryj fascynujące Bahamy. Magiczne Miami kusi tysiącem atrakcji: nocne życie,
zakupy, kolorowa Little Havana i kultowa Ocean Drive. Bahamy to raj na ziemi, synonim dalekich ekskluzywnych wakacji. Poznaj piękną
wyspę Grand Turk i poznaj piratów z Nassau. Zapraszamy na wspaniały rejs statkiem Carnival Sensation, pływającym hotelu, gdzie
czeka fantastyczna zabawa i pełen relaks.
 1. DZIEŃ.

Kategoryzacja ITAKI: 3,5*
lobby z całodobową recepcją
1028 kabin
windy
strefa duty free
room service 24h (płatny)
centrum medyczne 24h
apteka
Wi-Fi (płatne)
restauracje
bary
boisko do siatkówki
jacuzzi
baseny
basen dla dzieci
zjeżdżalnie wodne
bieżnia do joggingu
strefa gier video (płatne)
minigolf
muzyka na żywo
dyskoteka
klub dla dzieci i młodzieży
teatr
biblioteka
kasyno (płatne)
wystawa sztuki
centrum SPA (płatne)
centrum fitness
biuro sprzedaży wycieczek
pralnia (płatna)
opiekunka do dziecka (płatna)
fryzjer (płatny)
kosmetyczka (płatna)
wydzielona strefa dla palących
akceptowane karty kredytowe: American
Express, MasterCard, Visa, Diners Club

.....................................................................
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Nassau

 7. DZIEŃ. NASSAU (BAHAMY)

 8. DZIEŃ. MIAMI

Ok. godz. 7.00 zawinięcie do portu w NASSAU,
stolicy Bahamów, położonej na wyspie New Providence dawnej siedzibie piratów. Czas wolny
na pokładzie, udział w programie rozrywkowym
oferowanym na statku lub udział w wycieczkach fakultatywnych (za dodatkową opłatą na
miejscu): AQUAPARK, CITY TOUR I MUZEUM
PIRATÓW, SNURKOWANIE. Ok. godz. 17.00. wypłynięcie z portu w kierunku Miami.

Ok. godz. 8.00 zawiniecie do portu w Miami.
Wyokrętowanie. Czas wolny (zależnie od godziny wylotu). Transfer na lotnisko. Bezpośredni
przelot do Warszawy. Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie,
wyokrętowanie, przejazd na lotnisko, transfer do
wybranego hotelu.

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: zwyczajowe napiwki dla załogi
– ok. 14 USD/dzień/os.
2. Wizy: Polska została formalnie włączona do Programu
Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Elektroniczny
System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest dostępny dla obywateli
Polski. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://
pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/
3. Opłaty fakultatywne: zwiedzanie Miami – ok. 60 USD.
4. Na statek nie wolno wnosić alkoholu. Więcej informacji:
https://www.carnivalcruiselines.pl/en/vacation-carnival/generalinformation/liquor-and-beverage-policy
5. Dla wygody pasażerów Carnival Cruise rekomenduje tzw.
„cash accounts”. Na karcie kredytowej pasażera blokowana jest
uzgadniana suma na poczet wydatków na pokładzie.
6. Obowiązującą walutą na pokładzie statku jest dolar
amerykański (USD).
7. Zależnie od warunków pogodowych kapitan może
zadecydować o zmianie trasy.
8. Kolejność realizacji punktów programu oraz godziny zawinięcia
i wypłynięcia z portów mogą ulec zmianie.
9. Opisy wycieczek fakultatywnych są podane informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej, podana cena wycieczek jest
orientacyjna.
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Miami  Key West  Cozumel (Meksyk)  Miami  Park Narodowy Everglades

CENA OD 6599 PLN *

A

Cozumel

eś

K a r a i b s k i e

200 km

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie.
Bezpośredni przelot na Florydę. Spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas
wolny, nocleg.

 2. DZIEŃ. MIAMI
Śniadanie. Czas wolny lub udział w wycieczce
fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu): zwiedzanie MIAMI. Wizyta w najsłynniejszej części miasta – South Beach, pełnej małych
hotelików w starych, przepięknie odrestaurowanych budynkach w stylu art déco. Spacer nadmorskim bulwarem Ocean Drive, przy
którym w niezliczonych restauracjach, barach
i klubach skupia się nocne życie. Następne Little Havana, dzielnica założona przez kubańskich
emigrantów, gdzie można poczuć się jak w stolicy Kuby, Downtown – finansowe centrum
miasta i Florydy. Przejazd przez Wynwood, jedną z najmodniejszych dzielnic Miami, znanej ze
street artu z bajecznie kolorowymi muralami. Są
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tu niezliczone klimatyczne bary, galerie sztuki
niezależnej i butiki znanych lub wschodzących
gwiazd mody. Następnie rejs po zatoce Biscayne, który pokazuje Miami, jako miasto żyjące na
wodzie. Z pokładu widać wspaniałe wille i jachty milionerów oraz imponującą panoramę miasta od strony oceanu. Powrót do hotelu, czas
wolny. Nocleg.

 3. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do portu
w Miami. Zaokrętowanie na statku. Czas wolny
na pokładzie, udział w programie rozrywkowym oferowanym na statku. Ok. godz. 15.30
wypłynięcie z portu w kierunku Key West.
Nocleg.

 4. DZIEŃ. KEY WEST
Ok. godz. 7.30 zawinięcie do portu w KEY WEST.
Czas wolny na pokładzie, udział w programie
rozrywkowym oferowanym na statku lub udział
w wycieczkach fakultatywnych (za dodatkową

P.N. Everglades

 5. DZIEŃ. COZUMEL (MEKSYK)

 7. DZIEŃ. MIAMI – P.N. EVERGLADES

Ok. godz. 12.30 zawinięcie do portu COZUMEL
w Meksyku. Czas wolny na pokładzie, udział
w programie rozrywkowym oferowanym na
statku lub udział w wycieczkach fakultatywnych
(za dodatkową opłatą na miejscu): ISLA PASION,
TULUM i PLAYA DEL CARMEN, THE BEST OF COZUMEL. Powrót na statek. Ok. godz. 22.00 wypłynięcie z portu w kierunku Miami. Nocleg.

Ok. godz. 8.00 zawinięcie do portu w MIAMI. Wyokrętowanie. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny na plażowanie, zakupy lub udział
w wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą
na miejscu): PARK NARODOWY EVERGLADES.
Przejazd do parku położonego w południowej części stanu Floryda, stworzonego dla ochrony ekosystemu lasów namorzynowych. Ten odwiedzany
przez ponad milion turystów rocznie park jest
największym obszarem dzikiej przyrody subtropikalnej w Stanach Zjednoczonych i trzecim co do
wielkości parkiem narodowym w kontynentalnej
części USA. Jest to największy las namorzynowy na
północnej półkuli, jedno z najważniejszych miejsc

Czas wolny na pokładzie, udział w programie
rozrywkowym oferowanym na statku. Dalszy rejs
w kierunku Miami. Nocleg.

7 noclegów: 3 w hotelu*** w Miami; 2-os. pokoje
z łazienkami, 4 na statku Carnival Conquest;
kabiny wewnętrzne 2-os. z łazienkami; za
dopłatą dostępne także inne typy kabin
• wyżywienie w hotelu: śniadania, na statku:
śniadania, obiady, kolacje • przelot • opłaty
portowe • transfery zgodnie z programem
• opieka polskiego pilota podczas całego rejsu
• ubezpieczenie KL i NW

UWAGI:

opłatą na miejscu): ŚLADAMI ERNESTA HEMINGWAYA, SPŁYW KAJAKAMI, KEY WEST – HOP ON
HOP OFF. Ok. godz. 13.30 wypłynięcie z portu
w kierunku Cozumel w Meksyku. Czas wolny na
pokładzie, udział w programie rozrywkowym
oferowanym na statku. Nocleg.

 6. DZIEŃ.

W CENIE:

.....................................................................

Fantastyczne połączenie pobytu na słonecznej Florydzie z rejsem do Meksyku. Wspaniałe chwile na pokładzie pływającego hotelu
dostarczą niezapomnianych przeżyć całej rodzinie. Zwiedzanie meksykańskiego Tulum jest przygodą rodem z Indiany Jonesa, Key
West opowiada o historii Ernesta Hemingwaya. Magiczne Miami to słońce, ocean, zakupy i aligatory w Parku Narodowym Everglades.
Tydzień to za mało? Przedłuż słoneczne wakacje o pobyt w jednym z hoteli z oferty ITAKI w Miami.
 1. DZIEŃ.

Kategoryzacja ITAKI: 4*
lobby z całodobową recepcją
1490 kabin
windy
strefa duty free
room service 24h (płatny)
centrum medyczne 24h
apteka
Wi-Fi (płatne)
2 restauracje główne
restauracje tematyczne (płatne)
bary (płatne)
cukiernia
lodziarnia
pokład rekreacyjny
3 baseny, zjeżdżalnia Twister
kino pod gwiazdami
klub dla dzieci i młodzieży
czytelnia
kasyno
centrum SPA (płatne)
biuro sprzedaży wycieczek
pralnia (płatna)
opiekunka do dziecka (płatna)
fryzjer (płatny)
kosmetyczka (płatna)
wydzielona strefa dla palących
akceptowane karty kredytowe: MasterCard,
Visa, American Express, Diners Club

.....................................................................
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rozrodu tropikalnych ptaków brodzących. Atrakcją
parku są żyjące w naturalnym środowisku aligatory, które można zobaczyć w trakcie zwiedzania i na
farmach. Przejażdżka airboatem – płaskodenną łodzią napędzaną wielkim śmigłem, której budowa
pozwala na swobodne poruszanie się po bagiennych rozlewiskach. Powrót do hotelu, nocleg.

 8. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od godziny wylotu). Transfer na lotnisko. Bezpośredni przelot do Warszawy. Dla osób, które
przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek:
śniadanie, wyokrętowanie, przejazd na lotnisko,
transfer do wybranego hotelu.

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: zwyczajowe napiwki dla
załogi – 14 USD/dzień/os.
2. Wizy: Polska została formalnie włączona do Programu
Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Elektroniczny
System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest dostępny dla
obywateli Polski. Szczegółowe informacje dostępne na
stronie: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/
3. Opłaty fakultatywne: zwiedzanie Miami – ok. 60 USD,
Park Narodowy Everglades – ok. 45 USD.
4. Na statek nie wolno wnosić alkoholu. Więcej informacji:
https://www.carnivalcruiselines.pl/en/vacation-carnival/
general-information/liquor-and-beverage-policy
5. Dla wygody pasażerów Carnival Cruise rekomenduje
tzw. „cash accounts”. Na karcie kredytowej pasażera
blokowana jest uzgadniana suma na poczet wydatków
na pokładzie.
6. Obowiązującą walutą na pokładzie statku jest dolar
amerykański (USD).
7. Zależnie od warunków pogodowych kapitan może
zadecydować o zmianie trasy.
8. Kolejność realizacji punktów programu oraz godziny
zawinięcia i wypłynięcia z portów mogą ulec zmianie.
9. Opisy wycieczek fakultatywnych są podane informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej, podane ceny są
orientacyjne.
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Wycieczki fakultatywne
REJS: KURS NA KARAIBY! (FLLCAHO)

RODZINNE BEACH SAFARI
Wspaniała przygoda dla całej rodziny! Krótki transfer do przystani, skąd
rozpoczyna się rejs niewielkimi łodziami motorowymi do słynnego Stingray
City – Miasta Płaszczek. Są tu liczne mielizny (ok. 1 m głębokości) na
zachwycającym kolorami oceanie, gdzie licznie gromadzą się płaszczki. Czas
wolny na snurkowanie, zabawę i pływanie z płaszczkami. Następnie krótki rejs na
plażę Rum Point. Czas wolny na relaks. Podczas wycieczki dostępne bezpłatnie:
woda, poncz owocowy, lemoniada oraz sprzęt do snurkowania. Czas trwania:
ok. 5 godz. Cena: ok. 70 USD, ok. 50 USD/dzieci do 12 lat.

Jamajka

MINIŁÓDŹ PODWODNA
Podziwiaj wspaniałą rafę koralową u wybrzeży Kajmanów na rejsie miniłodzią
podwodną. Czas trwania: ok. 1 godz. Cena: ok. 110 USD, ok. 60 USD/dzieci do 12 lat.

COZUMEL – MEKSYK
Stingray City

Wielki Kajman

MONTEGO BAY – JAMAJKA
OCHO RIOS
Przejazd do OCHO RIOS, którego największą atrakcją jest przepiękny wodospad
Dunn’s River Falls. Wysoki na ponad 50 m wodospad tworzą liczne stopnie
tworzące niesamowite kaskady, zatopione w dziewiczej, wiecznie zielonej
dżungli. Czas wolny na kąpiele. Następnie wjazd kolejką ponad koronami
drzew do centrum informacyjnego, gdzie zobaczyć można niewielką
wystawę poświęconą historii Jamajki. Obiad. Czas wolny na zakup pamiątek.
Wycieczka dla osób od 8. roku życia lub powyżej 116 cm wzrostu. Należy
zabrać ze sobą buty zakrywające kostki, kostium kąpielowy i ręcznik. Szatnia
przy wodospadach dostępna za dodatkową opłatą. Czas trwania: ok. 7 godz.
Cena: ok. 80 USD, ok. 70 USD/dzieci do 12 lat.
DZIEŃ NA PLAŻY

Wielki Kajman

Przejazd do hotelu ****/*****. Czas wolny na pięknej, karaibskiej plaży. Podczas
pobytu możliwość korzystania z udogodnień hotelu w formule all inclusive. Czas
trwania: ok. 5 godz. Cena: ok. 120 USD, ok. 100 USD/dzieci do 12 lat.
RAFTING MARTHA BRAE
Przejazd do niewielkiej przystani, skąd rozpoczyna się ekscytujący rafting rzeką
MARTHA BRAE. Spływ tratwami bambusowymi pośród dzikiej przyrody to
niezapomniana przygoda dla całej rodziny. W drodze powrotnej czas wolny na
zakupy w Montego Bay. Czas trwania: ok. 4,5 godz. Wycieczka dla osób powyżej
2. roku życia; maksymalna waga uczestnika: 136 kg. Cena: ok. 75 USD.

ISLA DE PASION
Pełna adrenaliny wyprawa na prywatną wysepkę Pasion. Szalona jazda
speedboatem dostarczy emocji jak z filmów akcji. Następnie czas na relaks,
opalanie i kąpiele na pięknej, cichej, białej karaibskiej plaży z dala od tłumów.
Można tu kupić pamiątki, a na dzieciaków czekają warsztaty lokalnego rękodzieła.
Obiad w formie bufetu. Czas trwania: ok. 5 godz. Wycieczka dla osób powyżej
7. roku życia. Cena: ok. 60 USD, ok. 55 USD/dzieci do 12 lat.
Tulum

TULUM I PLAYA DEL CARMEN
Przeprawa promowa na stały ląd. Przejazd autokarem do Tulum. Tu, na
12-metrowym klifie nad Morzem Karaibskim, wznoszą się majestatyczne ruiny
starożytnego miasta Majów, a bujna tropikalna przyroda łączy się z białoszarymi pozostałościami budynków. Zwiedzanie: Świątynia Zstępującego Boga,
Świątynia Wiatru, Świątynia Fresków, Świątynia Morza, El Castillo (Zamek),
najwyższy budynek, pełniący także funkcję latarni morskiej. Czas wolny.
Przejazd do Playa del Carmen i nadmorskiego kurortu Riviera Maya. Czas wolny.
Czas trwania: ok. 7 godz. Cena: ok. 90 USD, ok. 80 USD/dzieci do 12 lat.
THE BEST OF COZUMEL
Poznaj Meksyk w Miniaturze! Mexico Park Cozumel prezentuje historię,
kulturę i sztukę tego wspaniałego kraju. Miniaturowe modele przedstawiają
najsłynniejsze miejsca i budowle, a ogród botaniczny ukazuje bogactwo przyrody.
To nie koniec atrakcji. Zobacz na własne oczy wytwórnię tequili i bądź gościem
w tradycyjnym domu Majów. Czas wolny na zakupy. Czas trwania: ok. 5 godz.
Cena: ok. 45 USD, ok. 40 USD/dzieci do 12 lat.

Montego Bay

WIELKI KAJMAN – KAJMANY
WYCIECZKA PO WYSPIE
Odkryj wyspę na fantastycznej wycieczce autokarem! Zwiedzanie Fort
George – fortyfikacji z czasów kolonializmu, następnie czas wolny na pięknej
plaży Seven Mile. Przejazd przy rezydencji prezydenta Kajmanów do West
Bay z pozostałościami architektury kolonialnej. Czas wolny na degustację
rumu. Ostatnim punktem programu jest niezwykła formacja skalna Hell, skąd
możesz wysłać bliskim pocztówki z pozdrowieniami „z piekła rodem”. Czas
trwania: ok. 3 godz. Cena: ok. 60 USD.
Wielki Kajman

Wielki Kajman

Martha Brae

Wycieczki fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

REJS: BAHAMAMA (FLLCASE)

REJS: KIERUNEK – MEKSYK (FLLCACO)

Bahamy

GRAND TURK – WYSPY TURKS I CAICOS
REJS KATAMARANEM
Niezwykła, rodzinna przygoda rozpoczyna się od rejsu katamaranem u wybrzeży Turk
do pięknej, kolorowej rafy. Czas na snurkowanie. Dalszy rejs na piękną, piaszczystą
plażę. Czas wolny. Czas trwania: ok. 3 godz. Wycieczka dla osób powyżej 6. roku
życia. Na pokładzie katamaranu dostępny sprzęt do snurkowania. Cena: ok. 95 USD,
ok. 80 USD/dzieci do 12 lat.
ISLAND TOUR
Nassau

Wizyta w Cockburn Town, po drodze kilka postojów na zdjęcia i kupienie pamiątek.
Spacer po miasteczku, czas wolny. Przejazd na plażę. Czas wolny. Czas trwania:
indywidualnie – między plażą a statkiem kursuje bus co ok. 30 min. Cena:
ok. 60 USD, ok. 45 USD/dzieci do 12 lat.
LOT HELIKOPTEREM
Panoramiczny przelot nad wyspą i wybrzeżem. Czas trwania: ok. 1 godz. Wycieczka
dla osób powyżej 4. roku życia. Cena: ok. 200 USD.

NASSAU – BAHAMY
AQUAPARK
Wyprawa do największego parku wodnego na Karaibach. Czas trwania: indywidualnie
– między aquaparkiem i portem kursuje bus co ok. 30 min. Cena: 85 USD,
ok. 70 USD/dzieci do 12 lat (w cenie lekki posiłek w restauracji).
Grand Turk

CITY TOUR I MUZEUM PIRATÓW

Tulum

COZUMEL – MEKSYK
ISLA DE PASION
Pełna adrenaliny wyprawa na prywatną wysepkę Pasion. Szalona jazda
speedboatem dostarczy emocji jak z filmów akcji. Następnie czas na relaks, opalanie
i kąpiele na pięknej, cichej, białej karaibskiej plaży z dala od tłumów. Można tu kupić
pamiątki, a na dzieciaków czekają warsztaty lokalnego rękodzieła. Obiad w formie
bufetu. Czas trwania: ok. 5 godz. Wycieczka dla osób powyżej 7. roku życia. Cena:
ok. 70 USD, ok. 50 USD/dzieci do 12 lat.
TULUM I PLAYA DEL CARMEN
Przeprawa promowa na stały ląd. Przejazd autokarem do Tulum. Tu, na
12-metrowym klifie nad Morzem Karaibskim, wznoszą się majestatyczne ruiny
starożytnego miasta Majów, a bujna tropikalna przyroda łączy się z biało-szarymi
pozostałościami budynków. Zwiedzanie: Świątynia Zstępującego Boga, Świątynia
Wiatru, Świątynia Fresków, Świątynia Morza, El Castillo (Zamek), najwyższy
budynek, pełniący także funkcję latarni morskiej. Czas wolny. Przejazd do Playa del
Carmen i nadmorskiego kurortu Riviera Maya. Czas wolny. Czas trwania: ok. 7 godz.
Cena: ok. 90 USD, ok. 80 USD/dzieci do 12 lat.
THE BEST OF COZUMEL
Poznaj Meksyk w Miniaturze! Mexico Park Cozumel prezentuje historię, kulturę
i sztukę tego wspaniałego kraju. Miniaturowe modele przedstawiają najsłynniejsze

miejsca i budowle, a ogród botaniczny ukazuje bogactwo przyrody. To nie koniec
atrakcji. Zobacz na własne oczy wytwórnię tequili i bądź gościem w tradycyjnym
domu Majów. Czas wolny na zakupy. Czas trwania: ok. 5 godz. Cena: ok. 45 USD,
ok. 40 USD/dzieci do 12 lat.

KEY WEST
ŚLADAMI ERNESTA HEMINGWAYA
Wycieczka nie tylko dla miłośników literatury. Przemierzając Key West śladami
pisarza zobaczyć można m.in. Mały Biały Dom Trumana, dzielnicę Bahama Village
i latarnię morską. Wizyta w domu Hemingwaya i czas w Sloppy Joe’s Bar, jednym
z ulubionych barów pisarza. Czas trwania: ok. 2,5 godz. Wycieczka w całości piesza.
Cena: ok. 40 USD, ok. 35 USD/dzieci do 12 lat.
SPŁYW KAJAKAMI
Pełna wrażeń wyprawa kajakami pośród lasu namorzynowego u wybrzeży Key
West. Wycieczka dla osób powyżej 6. roku życia, maksymalna waga uczestnika:
113 kg. Czas trwania: ok. 3 godz. Cena: ok. 60 USD.
KEY WEST – HOP ON HOP OFF
Odkryj najpiękniejsze miejsca Key West podczas wycieczki autobusami Hop On
Hop Off. Wsiadasz, jedziesz, zwiedzasz, co chcesz i jedziesz dalej. Autobusy Hop
On Hop Off kursują na tej samej trasie co ok. 15 minut. Na trasie m. in. Mallory
Square, Simonton i Greene St., Bahama Village Market, East Martello Civil War
Fort, Truman Ave. i Duval St. Czas trwania: indywidualnie. Cena: ok. 35 USD, dzieci
do 12 lat – bezpłatnie.

Najciekawsze miejsca Nassau: Schody Królowej nazwane na cześć królowej Wiktorii,
wykute w litej skale przez niewolników, które prowadzą do historycznego Fortu
Fincastle, Parliament Square, siedziba gubernatora, Fort Charlotte. Miejscem, które
przyciąga tysiące odwiedzających jest Muzeum Piratów. Poznasz tu mrożącą krew
w żyłach historię Czarnobrodego i karierę Rogera Woodsa – pogromcy piratów.
Muzeum mieści się w zasięgu spaceru do portu. Czas trwania: indywidualnie.
Cena: ok. 60 USD.
SNURKOWANIE

Grand Turk

Odkryj magiczny, podwodny świat Karaibów. Czas wolny na snurkowanie i relaks
u wybrzeży Bahamów. Wycieczka dla osób powyżej 10. roku życia. Sprzęt do
snurkowania w cenie wycieczki. Czas trwania: ok. 4 godz. Cena: ok. 70 USD,
ok. 55 USD/dzieci do 12 lat.

Key West

Cozumel

