REJS EMIRATY ARABSKIE
I OMAN
MSC BELLISSIMA ****

ROK BUDOWY
LICZBA KABIN
DŁUGOŚĆ
LICZBA PASAŻERÓW
SZEROKOŚĆ
LICZBA ZAŁOGI
WYPORNOŚĆ
LICZBA POKŁADÓW
PRĘDKOŚĆ

2019
2244
315 m
4488 - 5714
43 m
1536
167 600 ton
19
23 węzły

MSC BELLISSIMA**** to bliźniaczy statek MSC Meravigli, który dołączył do floty MSC w 2019 r.
Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne umożliwiają jednostce cumowanie w każdym porcie
morskim na świecie, a pasażerom zapewniają najwyższy komfort i bezpieczeństwo.
Na pokładzie MSC Bellissima czeka niezliczona ilość atrakcji, które zadowolą najbardziej wybrednych
podróżników. Wśród największych należy wymienić: restauracje, bary sportowe, kawiarnie, sklepy ze
słodyczami, SPA, Kino 4D, klub nocny, Aqua Park, centrum sportowe. Dodatkowo dzięki współpracy
z Cirque du Soleil uczestnicy rejsu mogą podziwiać niezwykłe akrobatyczne przedstawienie,
zachwycające muzyką i fenomenalną choreografią.

ZAKWATEROWANIE

Carousel Lounge - bar, w którym odbywają się przedstawienia
Cirque du Soleil, połączone z kolacją (dodatkowa opłata).

KABINA ZEWNĘTRZNA Z BALKONEM FANTASTICA

Marketplace Buffet - restauracja bufetowa na pokładzie
15., czynna przez 20 godzin na dobę. Serwuje śniadania,
lancze, podwieczorki, kolacje i nocne przekąski. Dla wygody
pasażerów podzielona została na różne zakątki: pizzerię, dania
z grilla, przekąski na wynos, zdrową żywność, mięsa i wędliny
oraz makarony ,

•

Powierzchnia ok. 19 m2

•

Panoramiczne okna i prywatny balkon

•

Łóżko typu queen size lub dwa łóżka pojedyncze

•

Łazienka z wanną lub prysznicem

•

Telefon, sejf, suszarka do włosów

•

Interaktywny telewizor

•

Szafa, biurko, krzesło, sofa

•

Wi-fi (dodatkowa opłata)

•

Mini bar (dodatkowa opłata)

•

Klimatyzacja

•

Śniadanie w kabinie

•

Całodobowy Room Service

•

Pierwszeństwo w wyborze tury posiłków

•

Kategoria B2 (pokłady 9-14)

Restauracje główne - mieszczą się na pokładach 5-6. Oferują
znakomite dania kuchni śródziemnomorskiej,

3 SPA.
MSC Aurea SPA - prawdziwe balijskie SPA, mieszczące się na
pokładzie 7. W salach zabiegowych z pięknym widokiem na
morze, indonezyjscy terapeuci wykonują ponad dwadzieścia
różnych masaży (np. aromaterapeutyczny, masaż tkanki
głębokiej, masaż dla par itp.) oraz 19 zabiegów na ciało i twarz;
łaźnie tureckie - kąpiel w łaźni parowej oczyszcza i regeneruje
skórę, obniża napięcie mięśni, łagodzi dolegliwości reumatyczne
i odpręża;
barber shop - świadczy usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla
panów (strzyżenie, golenie, zabiegi na twarz);

Kabiny Fantastica oferują dodatkowe przywileje: są one
usytuowane w uprzywilejowanych lokalizacjach, a Goście
mogą liczyć na różne bonusy, jak: wybór godziny spożywania
posiłku w restauracji, śniadanie w kabinie, bezpłatny Service
Room 24 godziny na dobę.

beauty salon - oferuje zabiegi fryzjerskie dla pań (strzyżenie,
stylizacja i koloryzacja włosów), zabiegi pielęgnacyjne np.
kuracje Shu Uemura Art Of Hair, Kerastese, manicure, pedicure
itp.;

2. RESTAURACJE I BARY.

basen - na terenie SPA znajduje się luksusowy basen
z rozsuwanym, przeszklonym dachem, pozwalającym korzystać
z kąpieli również w chłodniejsze dni;

Sports Bar - bar sportowy, oferujący typowe amerykańskie
przekąski: krążki cebulowe, żeberka, krewetki w cieście
kokosowym, pikantne skrzydełka z kurczaka czy hamburgery
(dodatkowa opłata),

solarium - strefa dla miłośników opalania, znajdująca się na
pokładzie 19., w obrębie MSC Yacht Clubu. Znajdują się tu
również dwie wanny jacuzzi, niewielki basen i bar;

Kaito Teppanyaki & Sushi Bar - restauracja a la carte.
W elegancko urządzonych wnętrzach, udekorowanych
motywami azjatyckimi, goście mogą spróbować tradycyjnych
potraw kuchni azjatyckiej (dodatkowa opłata).
MSC Yacht Club Restaurant - ekskluzywna restauracja,
przeznaczona wyłącznie dla gości apartamentów Yacht
Club. Serwuje wykwintne dania kuchni włoskiej i francuskiej,
przygotowane z najwyższej klasy produktów.
Chocolate & Café Bar - kawiarnia i sklep ze słodyczami
(dodatkowa opłata).
Crepes & Ice Cream - restauracja a la carte. Serwuje naleśniki,
koktajle mleczne, gofry oraz lody (dodatkowa opłata).
Eataly Ristorante Italiano - wykwintna restauracja włoska
(dodatkowa opłata).
Butcher’s Cut - restauracja typu steakhouse (dodatkowa
opłata).

Zapraszamy do kontaktu:

wanny do talasoterapii - kąpiel w słonej morskiej wodzie,
podgrzanej do temperatury ludzkiego ciała, przynosi uczucie
odprężenia i przyjemności, pobudza krążenie krwi i przyspiesza
przemianę materii;
MediSPA - na pokładzie MSC Bellissimy doświadczony lekarz
wykonuje procedury z zakresu medycyny estetycznej, takie jak
redukcja zmarszczek, zastrzyki z botoksu;
MSC Aurea Spa Bar - bar oferuje menu „Enjoy the color” bogaty wybór napojów, soków i koktajli w żywych barwach,
stymulujących nastrój i dobre samopoczucie.

4 ROZRYWKA.
Kino 4D - na pokładzie 16. znajduje się kameralna sala kinowa,
w której wyświetlane są filmy ze specjalnymi efektami
audiowizualnymi. Intensywność doznań potęguje wbudowany
w fotele mechanizm, umożliwiający odchylanie fotela w różnych
kierunkach (dodatkowa opłata);
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Bellissima Library - biblioteka znajduje się na pokładzie 7;
Disco Club - klub nocny na pokładzie 18. Gorącą zabawę do
późnych godzin nocnych zapewnia DJ;
kręgielnia - na pokładzie 16. znajdują się pełnowymiarowe tory
do gry w kręgle (dodatkowa opłata);
symulator Formuły 1 - odtwarza wyścigi z najbardziej
prestiżowych torów rajdowych świata, pozwala poczuć
prawdziwe emocje. Na pokładzie 16. MSC Bellissimy znajdują
się dwa symulatory (dodatkowa opłata);
Infinity Bar - mieści się na pokładzie 5. w pobliżu atrium, idealne
miejsce na wieczorny aperitif;
Video Arcade Games - sala gier video (dodatkowa opłata);
TV Studio & Bar - studio filmowe na pokładzie 7., z którego
nadawane są programy rozrywkowe i muzyczne na żywo.
Organizowane są tu także wieczory karaoke, konkursy
talentów itp.;
promenada - dwupoziomowa promenada, z butikami,
sklepami wolnocłowymi, barami i restauracjami, stylizowana
na tradycyjne śródziemnomorskie miasteczko. Znajdujący się
nad głowami pasażerów olbrzymi ekran LED (o powierzchni
480 m2) wyświetlał będzie różne błękitne niebo, wschody
i zachody słońca itp.;

i czterema wielopiętrowymi, krętymi zjeżdżalniami mieści się
na rufie, na pokładzie 19.;
Sportplex - centrum sportowe na pokładach 16. i 18. z boiskami
do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz miejscami dla widzów;
MSC Yacht Club Pool - prywatny basen dla gości apartamentów
MSC Yacht Clubu;
Himalayan Bridge - most wiszący rozpięty na znacznej
wysokości pozwoli amatorom mocnych wrażeń przeżyć
podniebną przygodę, bez faktycznego narażania się na
niebezpieczeństwo.

6 BIZNES.
Centrum konferencyjne - mieści się na pokładzie 5.

7. DODATKOWE UDOGODNIENIA.
serwis gazetowy - na pokładzie MSC Bellissimy istnieje
możliwość zamówienia ulubionej gazety. Zostanie ona
wydrukowana i dostarczona bezpośrednio do kabiny. Usługa
obejmuje ponad 2000 tytułów z całego świata;
Photo Gallery & Photo Shop - serwis fotograficzny i filmowy,
w którym można wykonać zdjęcia portretowe, grupowe,
zamówić pamiątkowy film z rejsu itp.;

Broadway Theatre - dzięki współpracy MSC Cruises z Cirque
du Soleil, na pokładzie MSC Bellissimy można podziwiać
niezwykłe przedstawienia, będące połączeniem muzyki,
fenomenalnej choreografii i zapierających dech w piersiach
wyczynów akrobatycznych.

usługi pocztowe - pasażerowie, którzy pragną wysłać listy,
widokówki, prezenty itp. mogą skorzystać z usług pocztowych,
dostępnych w recepcji. Za dodatkową opłatą pracownicy
biura informacyjnego udostępnią znaczki i nadadzą przesyłkę
w najbliższym urzędzie pocztowym.

5 SPORT.

Travel Agency - na pokładzie 5. znajduje się biuro wycieczkowe,
służące pomocą przy planowaniu atrakcji na lądzie.

pole do shuffleboardu - brytyjska gra, w której gracze,
używając specjalnych kijów, mają za zadanie umieścić płaskie
dyski w odpowiednich, punktowanych sekcjach wyznaczonego
na pokładzie pola;
bieżnia - przeznaczona dla amatorów biegania i power
walkingu;
Aqua Park - park wodny z basenami, wannami jacuzzi

Zapraszamy do kontaktu:

centrum medyczne - na pokładzie dostępna jest pomoc
medyczna. Konsultacje lekarskie i ewentualny zakup leków
wiążą się z dodatkowymi kosztami, które są refundowane
przez ubezpieczyciela, po spełnieniu warunków, określonych
szczegółowo w OWU.
galeria sztuki - organizuje wystawy i aukcje obrazów olejnych,
akwarel, litografii i starodruków.
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RAMOWY PROGRAM
DZIEŃ 1.
Spotkanie z Pilotem na lotnisku w Krakowie,
odprawa paszportowo-bagażowa przelot do
Dubaju. Przylot na lotnisko w Dubaju , powitanie
i przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach
i nocleg.
Czas przelotu ok. 5h 35min. Czas przejazdu do
hotelu ok. 40 min.

DZIEŃ 2.
Śniadanie w restauracji hotelu. Następnie
zapraszamy na 4 h zwiedzanie Dubaju - stolicy
handlu, symbolu arabskiego sukcesu. Wycieczkę
rozpoczniemy od krótkiego przejazdu autokarem,
podczas którego podziwiać będziemy mogli Madinat
Jumeirah (bez przystanku) oraz Burj Al Arab Hotel pierwszy hotel 7-gwiazdkowy, najwyższy budynek
hotelowy świata. Stoi na sztucznej wyspie położonej
280 m od plaży w Zatoce Perskiej. Kształtem przypomina
żagiel, ma 321 m wysokości (bez przystanku). Następnie
zatrzymamy się przy publicznej plaży Jumeirah - jest
to idealne miejsce na zdjęcie z zapleczem Burj Al Arab.
Kolejnym punktem naszego programu jest spacer po
zabytkowej dzielnicy Bastakiya z labiryntowymi uliczkami,
na których znajdują się odrestaurowane domy kupieckie,
galerie sztuki, kawiarnie i hotele butikowe. Zwiedzimy
Muzeum Dubaju. Następnie udamy się do stacji Abra , aby
popłynąć tradycyjną łodzią abra przez malowniczą zatokę
Dubai Creek - odwiedzimy targ przypraw i słynny Gold
Souk - największy na świecie rynek złota. Około godz.
15:00 transfer do Portu Rashid i wejście na statek MSC
BELLISSIMA.

DZIEŃ 3.
ABU DHABI. Śniadanie na statku, zaraz po nim
wyruszymy na wycieczkę do Abu Dhabi. Odwiedzimy
Heritage Village - mikrokosmos ZEA i ósmy pod względem wielkości meczet świata, meczet Szejka Zayeda z jego wysadzanymi
kryształkami Svarovskiego żyrandolami i największym utkanym ręcznie dywanem świata. Następnie udamy się na przejażdżkę
wzdłuż nabrzeżnej promenady „Corniche” usłanej
drapaczami chmur i do znajdującego się na jej końcu
hotelu Emirates Palace, najbardziej luksusowy hotel
świata. Na wyspie Yas odwiedzimy tor Formuły
1, który będziemy oglądać od strony Mariny oraz
największy tematyczny Park Świata - Ferrari Park
w kształcie charakterystycznego logo Ferrari
(przystanek na zdjęcie).

DZIEŃ 4.
SIR BANI YAS. Śniadanie na statku, następnie
możliwość plażowania na wyspie Sir Bani Yas. Tego
dnia statek stoi na kotwicy i szalupami przewozi
Gości na wyspę. Statek ma wyłączność na wycieczki
po tej cudownej wyspie - opcja dodatkowo płatna.

DZIEŃ 5.
Dzień na morzu. Dzień na morzu. Korzystanie
z atrakcji na statku.

Zapraszamy do kontaktu:
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RAMOWY PROGRAM
DZIEŃ 6.
MUSKAT. Śniadanie na statku. Tego dnia
odkryjemy mieszankę średniowiecznej, tradycyjnej
i nowoczesnej architektury Omanu na 5 h wycieczce
z przewodnikiem po Maskacie. Odwiedzimy robiący
olbrzymie wrażenie meczet Sułtana Qaboosa
i poznamy ponadczasową tradycję w historycznej
dzielnicy handlowej Maskatu. Powłóczymy się
po tradycyjnym arabskim targu - Souk Muttrah,
przypominającym labirynt, i dowiemy się więcej
o historii Omanu podczas odwiedzin Muzeum Bait
Al Baranda, znajdującego się w odrestaurowanym
domu z roku 1930. Będziemy podziwiać błękitnozłoty fronton pałacu sułtana Al Alama, który
znajduje się pomiędzy zbudowanymi przez
Portugalczykami fortecami z 16 wieku.

DZIEŃ 7.
KHASAB. Śniadanie na statku, następnie zapraszamy na 4 h rejs Musandam Khasab. Khasab to stolica omańskiej enklawy, był
niegdyś okrytym złą sławą gniazdem piratów, a dziś jest znakomitym punktem wyjściowym dla wycieczek krajoznawczych wzdłuż
wybrzeża. Na pokładzie tradycyjnej łodzi dhow odkryjemy bajkowe fiordy i zatoki, strome szczyty górskie i zapomniane miejsca do
zakotwiczenia. Przy odrobinie szczęścia będzie możliwość spotkania delfiny. Dzień odpoczynku i odprężenia!

DZIEŃ 8.
DUBAJ. Śniadanie na statku, następnie zapraszamy
na wycieczkę po Dubaju. Wycieczkę rozpoczniemy od
krótkiego przejazdu przejazd kolejką Monorail, podczas
którego podziwiać będziemy mogli Palma Jumeirah.
Następnie udamy się do Dubai Mall - centrum handlowym
z jego słynnym akwarium (zwiedzanie z zewnątrz, wejście
do akwarium dodatkowo płatne) i ponad 1200 sklepami.
Następnie będziemy podziwiać Dubaj z ulokowanej na 124
i 125 piętrze platformy widokowej najwyższego budynku
świata - Burj Khalifa.

DZIEŃ 9.
DUBAJ. Po śniadaniu wykwaterowanie ze statku
i przejazd na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa
i bezpośredni przelot do Polski/Krakowa. Czas przelotu
06h 05 min. Zakończenie wycieczki.

Zapraszamy do kontaktu:
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