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Hajózás óceánjáróval a Karib-tengeren és 
nyaralás 7 nap alatt 6 szigeten, 5 országban
a Kis-Antillákon

magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt,

2022. január 27-február 5.
Trópusi zöld szigetek, kék tenger, homokos strandok,
karibi életérzés, rumok, koktélok, …

… és egy életre szóló élmény Costa Fascinosa fedélzetén


1. nap: Budapest: Indulás menetrendszerinti repülővel, átszállással, majd érkezés menetrendtől függően Point-á-Pitre-be, a Franciaországhoz tartozó Guadeloupe szigetre, majd transzfer a hotelba.
2. nap: Délelőtt strandolás a hotelhez közeli tengerparton, majd délután a Costa hajótársaság Fascinosa nevű hajójának fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Hajónk 23:00-kor indul ki a kikötőből.
3. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
4. nap: Ma reggel hajónk 8:00-kor köt ki a Nagy-Britanniához tartozó Brit Virgin-szigetek Tortola szigetén, Roadtown városánál. Javasolt fakultatív program: séta a kikötő hangulatos városában, majd helyi taxival utazás a legközelebbi strandra, hogy élvezzük a trópusi napfényt, a karibi koktélokat, a kék és meleg tengert és a gyönyörű trópusi környezetet vagy választhatunk a hajón kínált kirándulásokból, mint például látogatás a Sage Mountain Nemzeti Parkba. Rövid megálló a sziget legmagasabb pontján lélegzetelállító panorámával, séta a nemzeti parkban trópusi növények között. A kirándulás egy 1 órás strandolással ér véget. A hajó 1800-kor hagyja el szigetet.
5. nap: Hajónk reggel 8:00-kor a Hollandia külbirtokán, Szt. Martin-szigeten, Philipsburg városánál köt ki. A sziget érdekessége, hogy északi fele Franciaország része. Javasolt fakultatív program: séta a kikötő hangulatos városában, majd helyi taxival utazás a legközelebbi strandra, hogy élvezzük a trópusi napfényt, a karibi koktélokat, a kék és meleg tengert és a gyönyörű trópusi környezetet vagy választhatunk a hajón kínált kirándulásokból, mint például látogatás egy ültetvényen álló, 18. századi épületben, mely most az Emilio Wilson Múzeumnak ad otthont. Ezt követően kötélpályás felvonóval jutunk el kb. 25 perc alatt a Sentry Hill tetejére, az egyik legmagasabb hegycsúcsra a szigeten, ahonnan 360°-os panoráma tárul elénk a környező tájra, a távolban lévő csillogó tengerre és a szomszédos St. Barts és Anguilla szigetekre. Hajónk este 1800-kor indul tovább.
6. nap: Ma reggel szintén 8:00-kor érkezünk Antigua és Barbuda nevű ország Antigua szigetéhez, St. John’s kikötőjébe. Javasolt fakultatív program: séta a kikötő hangulatos városában, majd helyi taxival utazás a legközelebbi strandra, hogy élvezzük a trópusi napfényt, a karibi koktélokat, a kék és meleg tengert és a gyönyörű trópusi környezetet vagy választhatunk a hajón kínált kirándulásokból, mint például sznorkelezés és rája simogatás, melynek során a hatalmas halakkal testközelből megismerkedhetünk. Este hajónk 18.00-kor hagyja el a kikötőt.
7. nap: Reggel 10.00-ra érünk Saint-Vincent szigetéhez, Kinstown város kikötőjéhez. Javasolt fakultatív program: Este 18.00-kor folytatjuk utunkat..
8. nap: 8.00-kor érünk vissza Franciaországba, a Martinique-on lévő Fort-de-France-ba. Javasolt fakultatív program: séta a kikötő hangulatos városában, majd helyi taxival utazás a legközelebbi strandra, hogy élvezzük a trópusi napfényt, a karibi koktélokat, a kék és meleg tengert és a gyönyörű trópusi környezetet vagy választhatunk a hajón kínált kirándulásokból, mint például banánültetvény és rum desztilláló látogatás, melyek jellemzik a sziget gazdaságát. Este 20.00-kor indul útjára a hajónk.
9. nap: Ma reggel 9.00-kor visszaérkezünk Point-á-Pitre-be, ahol végleg elhagyjuk hajónkat. Javasolt fakultatív program: séta a sziget legnagyobb, 1990-ben alapított botanikus kertjében több száz trópusi növény, orchideák, páfrányfák, gyógynövények és pálmafák között, melyeken színpompás egzotikus madarak láthatóak. Este indulunk haza menetrendszerinti repülővel, átszállással …
10. nap: … majd érkezés Budapestre a délutáni órákban.

Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a hazaérkezéstől számítva még hat hónapig érvényesnek kell lennie!


Ár: 355.000 Ft/fő-től, 2 fő/kabin elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
- 1 éjszakai szállást Point-á-Pitre-ben, a hajóút előtt
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévő szolgáltatásokat a hajón
- a kikötői illetékek
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcsízű üdítők automatából, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitvatartási idejében). 
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki-és beszálláskor
- magyar nyelvű asszisztenciát


A részvételi díj nem tartalmazza
- transzfereket
- a repülőjegyet
- kötelező borravalót a hajóút (felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/nap, gyermekek 4-14 éves korig: 5 euró/fő/nap)
- a fentieken az italfogyasztás egy részét (minden alkohol tartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- biztosítást (megfelelő utasbiztosítás irodánkban megköthető)

Foglaláskor kedvezményes italcsomaggal is kérhetjük a kabinunkat. 

Bindiamo: Tartalma: az éttermekben borválogatás (fehér-, vörös- és rozé borok), csapolt sör, üdítőitalok és ásványvíz; a bárokban a fentieken felül egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok és kávé. A fogyasztható italok körét az italbérlet speciális itallapja tartalmazza.
Érvényes: az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben az ebédek és vacsorák során, ill. a bárokban a nap bármely szakában. Az italok felszolgálása pohárban történik.
Bindiamo italcsomag felára: 66.000 Ft/fő, mely csak foglaláskor érvényesíthető!


Magasabb kategóriájú és szolgáltatású csomagokról és gyerekkedvezményekről érdeklődjön irodánkban.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!



