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NASZ NOWY STATEK Ovation of the SeasSM

Nasza przełomowa klasa Quantum wita nowy statek we flocie - Ovation of the SeasSM, który w swój 

pierwszy rejs wypłynie w 2016 roku. Ovation of the SeasSM rozpocznie swoją przygodę 52- dniową 

Globalną Odyseją wyruszając z Southampton, Wielka Brytania do Tianjin, Chiny. W trakcie tej 

niesamowitej wyprawy będziesz mógł poznać niemalże cały świat!

Harmony of the SeasSM PRZYPłYWA DO EuROPY

Najnowszy statek klasy Oasis, Harmony of the SeasSM, przypłynie do Europy w kwietniu 2016 roku 

i będzie oferował 7-nocne rejsy wypływające z Barcelony, Hiszpania. Wejdź na pokład jednego 

z najnowocześniejszych statków wycieczkowych i odkryj siedem wyjątkowych stref rozrywkowych, 

włączając w to wielopoziomowe zjeżdżalnie wodne, w pełni zrobotyzowany Bionic Bar i nową, 

zapraszającą do świata fantazji restaurację tematyczną Wonderland.

POZNAj EGZOTYCZNą AZję

Daj się wciągnąć w zapierający dech w piersiach świat tajemnic i cudów podczas jednego 

z naszych rejsów po Azji z Royal Caribbean. Wyrusz z Hong Kongu lub Singapuru i odkryj bogatą 

różnorodność Tajlandii, widowiskowy krajobraz Malezji, tętniące życiem targowiska w Wietnamie 

i złote piaski plaż na Filipinach. Od słodkiego zapachu kadzidełek unoszącego się nad świątyniami 

po intensywny smak curry na talerzach z liści bambusa, Azja to uczta dla zmysłów, dlatego 

zaprojektowaliśmy nasze rejsy tak, byś mógł w pełni rozsmakować się w kulturze Dalekiego 

Wschodu.

Co nowEgo w Royal CaRIbbEan InTERnaTIonal®

TWOjA PRZYGODA ZACZYNA Się WłAśNiE TERAZ

wITaJ

•	Zakwaterowanie

•	  Wszystkie posiłki, doskonała oferta 
gastronomiczna i obsługa pokojowa†

•	Atrakcje na pokładzie

•	Centrum Fitness

•	VitalitySM SPA na morzu

•	  Oferta rozrywkowa dostępna wyłącznie 
na statkach Royal Caribbean®, w tym 
przedstawienia prosto z  West Endu:

Koty | Gorączka sobotniej nocy | Mamma Mia | 
Rewie na lodzie | Pokazy w Aquatheatre |  
We Will Rock You | Rozrywka z Dreamworks

•	Program dla dzieci i młodzieży

Co JEST wlICZonE w CEnĘ

† W luksusowych restauracjach mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Korzystanie z obsługi pokojowej może być płatne. Oferta 
gastronomiczna i rozrywkowa różni się w zależności od statku.



Kasyno Ruyale℠

FlowRider®

Mini golf

Rising Tide bar

lodowisko

Strefa H2o Zone℠

Champagne bar

bionic bar*

Zip line

windjammer Marketplace

Viking Crown lounge®

Restauracja Izumi 

Królewska Promenada

basen Sportowy

główny basen

Zjeżdżalnie wodne*

Kaplica Pinnacle 

Central Park®

Solarium tylko dla dorosłych

Centrum Spa

Centrum Fitness 

Comedy live

aquaTheatre®

Teatr

Restauracja główna

Jazz on 4

Strefa dla dzieci i młodzieży

WYBRANE ATRAKCjE Klasy Oasis

* Dostępne jedynie na statku Harmony of the seas℠  
W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę www.RoyalCaribbean.com/ships for more details of Harmony of the seassM.

bionic bar*
napędzany technologią 
Makr Shakr  bionic 
bar jest w pełni 
zrobotyzowanym 
w którym możesz 
skosztować 
wymarzonych drinków, 
od klasycznych koktajli 
po niespotykane dotąd 
kombinacje, których 
autorem możesz zostać 
Ty sam.

central park®
Znajdujący się pod 
gołym niebem Central 
Park oferuje gościom 
możliwość wypoczynku 
na świeżym powietrzu. 
bujna tropikalna 
roślinność, potrawy 
al. Fresco i atmosfera 
ciszy i spokoju to 
nieliczne zalety tego 
miejsca.

aquatheatre®
nocą basen zamienia 
się w rozświetloną 
scenę przyciągając 
widzów grą świateł 
i magia dźwięków 
oraz niesamowitymi 
pokazami 
akrobatycznymi 
połączonymi ze 
skokami do wody.

Flowrider®
naucz się ujarzmiać fale 
dzięki pierwszemu na 
świecie pokładowemu 
symulatorowi surfingu. 
bez względu na to, 
czy zadowala Cię rola 
widza, surfujesz od 
dawna, czy też dopiero 
zaczynasz — tutaj 
każdy może spróbować 
przygody z deską 
surfingową lub boogie.

h2o Zonesm

Pokochasz nasz 
park wodny i strefę 
H2o Zone℠ pełną 
interaktywnych fontann 
i działek wodnych. 
Do dyspozycji jest też 
główny basen zasilany 
wodospadem i dwa 
jacuzzi.

 VitalitY at sea spa & Fitness
odpręż umysł, ciało 
i duszę podczas 
masaży, weź 
udział w zajęciach 
fitness i oddaj się 
w ręce specjalistów 
największego spa na 
morzu. Skorzystaj 
z bogatej oferty 
unikatowych zabiegów.

apartamenty typu loft Suites

boleros lounge

boisko sportowe

Program dla młodzieży  
adventure ocean®

boardwalk®



ZanURZ SIĘ w oCEanIE nowyCH 
MoŻlIwoŚCI
Harmony of the seassM na zawsze zmieni Twój pogląd na rejsy wycieczkowe.

W CElu ODBYCiA WiRTuAlNEj PODRóżY PRZEZ STATEK  
ODWiEDź STRONę www.royalcaribbean.com/ships

roYal promenade
To pokład tętniący 
życiem, ze wspaniałym 
widokiem na przestrzeń 
poniżej. Znajduje się 
tu wiele sklepów, 
pubów oraz restauracji 
zapewniając doskonałą 
rozrywkę najbardziej 
wymagającym 
gościom.

boardwalk
Udaj się na spacer po 
naszym boardwalk, 
które łączy w sobie 
urok starego świata 
z nutą nowoczesności. 
Znajdują się tu 
place zabaw, urocze 
kawiarenki i wiele 
innych ciekawych 
zakątków, w tym 
stworzony specjalnie 
z myślą o dzieciach 
luckey Climber.

water slides*
Trzy fantastyczne 
zjeżdżalnie 
wodne oferujące 
poszukiwaczom 
przygód przejażdżkę 
krętą i pełną emocji 
drogą obejmującą 
aż 3 pokłady, 
rozpoczynając się na 
18 pokładzie a kończąc 
w strefie basenowej na 
pokładzie 15.

Zip line
Przeżyj niesamowita 
przygodę na Kolejce 
Tyrolskiej Zip line. 
Zapierający dech 
w piersiach zjazd z 
wysokości dziewięciu 
pokładów to doskonały 
sposób na obejrzenie 
statku z lotu ptaka. 

carousel
wspaniała karuzela jest 
pierwszym tego typu 
obiektem na morzu 
i stanowi centralny 
punkt promenady 
boardwalk. 
To doskonała rozrywka 
dla dzieci i dorosłych, 
na których czekają 
ręcznie malowane 
konie, lwy, zebry 
i żyrafy. 

loFt suites
nowoczesne, 
wielopoziomowe 
apartamenty z 
panoramicznymi 
oknami zapewniają 
uczucie nieograniczonej 
przestrzeni oraz 
cudowny widok na 
ocean. Powierzchnia 
do 186 m2 to gwarancja 
komfortu i relaksu na 
najwyższym poziomie. 



PRZygoDa Ma SwÓJ nowy HyMn 



syMUlaTOR RipCORDsM FiRMy iFly® 
Tak jest: zaczynamy latać! Ten symulator skoków 
spadochronowych pozwala gościom poczuć radość 
i emocje, jakie towarzyszą lataniu.

NORTH sTaRsM

Wejdź do kameralnej, przypominającej kryształ, kapsuły 
North Star i łagodnie wznieś się 90 metrów ponad 
poziom morza, aby rozkoszować się niezwykłymi 
widokami na ocean, statek i wspaniałe miejsca, które 
niebawem odwiedzisz.

TWO70sM

To ogromne i niesamowite pomieszczenie 
w niepowtarzalny sposób łączy technologię z rozrywką, 
dzięki czemu o każdej porze dnia i nocy możesz na nowo 
zachwycać się światem.

sEaplEXsM

SeaPlexSM to największe zadaszone centrum rozrywki 
na morzu. Znajdziesz w nim również pierwszy na 
świecie plac do jazdy samochodzikami elektrycznymi 
umiejscowiony na statku!

PRZEDSTAWiAMY Ovation of the SeasSM  i Anthem of the SeasSM

jak można krótko opisać nasze najnowsze statki? „Niezwykłe” to zdecydowanie za mało. „Cudowne” to też nie  
do końca to. Nowe jednostki Anthem of the SeasSM  i Ovation of the SeasSM wyznaczają nową jakość rejsów.  
Nowo zaprojektowane kabiny, przełomowe technologie, fantastyczne atrakcje i najlepsza oferta gastronomiczna 
sprawiają, że te statki można opisać tylko głośnym WOW!

NOWA ERA RESTAuRACji NA MORZu
Witaj w Dynamic Dining℠ — nowym świecie doznań kulinarnych na statkach Royal Caribbean klasy Quantum. 
jedzenie na morzu, jakiego jeszcze nie było — teraz masz jeszcze więcej opcji do wyboru i całkowitą swobodę 
w tworzeniu swojej kulinarnej podróży. Bez stałych godzin, przypisanych stolików i oficjalnych wieczorów. Możesz 
wybierać spośród 18 kuszących propozycji, kierując się wyłącznie własnymi upodobaniami. Na pokładzie jest 
mnóstwo znakomitych restauracji, jak choćby jamie’s italian jamiego Olivera, więc wybór lokalu nie będzie łatwy.

odkryj statek Quantum samodzielnie. odwiedź stronę www.royalcaribbean.com/anthem

1. North Star 2. RipCord by iFlY 3. Samochodziki  4. Restauracja Chic





1. ścianka wspinaczkowa  2. Wyspa labadee® 3. Obsługa  4. Santorini

nowy wyMIaR REJSÓw wyCIECZKowyCH.
Podczas pierwszego rejsu obowiązuje tylko jedna zasada: wszystko jest możliwe. Royal Caribbean wytycza nowe 

granice wyobraźni, by za każdym razem zaskakiwać pasażerów nowymi atrakcjami i zabierać ich w podróż do miejsc, 

których nie ma na żadnej mapie — w podróż marzeń. Oferujemy niezwykłe przeżycia, które pozostają w pamięci na 

długie lata i sprawiają, że nasi goście wciąż do nas wracają.

KAżDY NASZ STATEK jEST NAjlEPSZY
•	  Dążenie do nowatorstwa sprawiło, że nasze statki 

same w sobie są celem podróży, podczas której 
zrobisz, zobaczysz i poczujesz więcej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

•	  Nieważne, czy płyniesz naszym najnowszym statkiem 
klasy Quantum czy innym — na każdym z nich czeka 
na Ciebie najwyższej klasy oferta kulinarna, rozrywka 
rodzinna, przedstawienia rodem z West Endu, 
zaawansowana technologia, nowe i odrestaurowane 
kabiny oraz mnóstwo innych istotnych detali, które 
decydują o różnicy między dobrymi wakacjami 
a wakacjami Twoich marzeń.

OBSłuGA NAjWYżSZEj śWiATOWEj KlASY
•	  Nasz legendarny program Gold Anchor Service® 

zapewnia niezrównany poziom i jakość usług. Dzięki 
temu nasi goście mogą czerpać z wakacji maksimum 
przyjemności każdego dnia. 

•	  Niezrównana, spersonalizowana obsługa i dbałość 
o szczegóły pozwalają nam nieustannie przekraczać 
oczekiwania klientów.

WYjąTKOWE MiEjSCA DOCElOWE
•	  Nasze 24 statki przemierzają najważniejsze morza 

całego świata.
•	  Odwiedzamy 272 wyjątkowe miejsca w ponad 77 

krajach na 6 kontynentach.
•	  W każdym z odwiedzanych miejsc oferujemy 

wycieczkę na ląd dopasowaną do potrzeb gości.





1. Karuzela 2. Basen słoneczny 3. Vitality℠ Spa 4. Zip line

KaŻDy DZIEŃ JEST obIETnICĄ nowyCH, 
nIEZaPoMnIanyCH wRaŻEŃ.
Niezależnie od tego, czy wolisz zastrzyk adrenaliny, czy też słodkie nieróbstwo, na pewno znajdziesz na pokładzie 

coś odpowiedniego dla siebie. Każdy dzień jest nową przygodą, a możliwości zabawy, rozrywki czy relaksu są tu 

nieograniczone.

PASjA i PRZYGODA
•	  Złap falę na naszym pokładowym symulatorze  

surfingu FlowRider®.
•	  Poczuj prawdziwy dreszcz emocji na symulatorze 

latania RipCord firmy iFly®.
•	  Zdobywaj ściankę wspinaczkową i podziwiaj 

niesamowite widoki.
•	  ślizgaj się na łyżwach pośrodku oceanu.
•	Zapisz się do szkoły cyrkowej w Sea Plex℠.
•	  Przeżyj ekscytującą jazdę kolejką tyrolską zawieszoną 

pod gołym niebem na wysokości dziewiątego pokładu.
•	Podziwiaj widoki z kapsuły North Star℠.
•	Zagraj w minigolfa.
•	Przejedź się pierwszą na świecie karuzelą na morzu.

RElAKS i REGENERACjA
•	  Rozbudź swoje zmysły pod maseczką z wodorostów 

lub poddaj się masażowi albo skorzystaj 
z odmładzającego zabiegu na twarz.

•	  Weź udział w kursie jogi albo zrób sobie manicure 
i pedicure†.

•	  Pobiegaj na ścieżce do joggingu na świeżym powietrzu 

lub popracuj nad formą w centrum fitness Vitality℠ at 
Sea.

luNCH i lATTÉ†
•	  Masz do wyboru mnóstwo opcji kulinarnych — od 

krwistego burgera w restauracji johnny Rockets® 
po ulubioną pizzę w Sorrento’s lub zdrowy posiłek 
w naszym Solarium Bistro.

•	  Wypij filiżankę cappuccino w kawiarni Starbucks® — 
pierwszym i jedynym tego typu obiekcie na morzu.

•	  Spróbuj sałatki przyrządzanej na zamówienie, panini 
lub świeżo przygotowanej kanapki w Park Café — 
tradycyjnych delikatesach dla smakoszy.

•	  Zanurz się w obfitości słodyczy w Cupcake Cupboard 
albo rozkoszuj się lodami o każdej porze dnia.

ZAKuPY i NiE TYlKO†
•	  Zrób zakupy w pierwszym butiku na morzu - Coach®
•	  Przejdź się Królewską Promenadą pełną sklepów, 

kawiarni i pubów.
•	  Spróbuj szczęścia na automatach do gry w Casino 

Royale℠.

Dostępność obiektów i atrakcji różni się w zależności od statku. †Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.





1. Rewia na lodzie 2. DreamWorks 3. Saturday Night Fever 4. AquaTheatre®

OSZAłAMiAjąCA ROZRYWKA
•	  We Will Rock you – zdobywca prestiżowej nagrody 

Olivier Award, spektakularny musical jest fenomenem 
pośród przedstawień tego gatunku.

•	  Koty –  wielokrotnie nagradzany, jeden z najweselszych 
i najbardziej nowatorskich musicali w historii.

•	  Gorączka sobotniej nocy: musical – wejdź 
w dyskotekowy nastrój i daj się porwać temu 
niezwykłemu przedstawieniu.

•	  Najgłośniejsze musicale, kabarety i własne 
przedstawienia Royal Caribbean® Productions

•	  W naszym AquaTheatre zobaczysz niezwykłe układy 
pływania synchronicznego i skoków do wody.

SZCZęśCiE BęDZiE Ci SPRZYjAĆ 
W CASiNO ROYAlESM† 
•	Hazard rodem z Monte Carlo w najlepszym stylu.
•	Zakręć kołem ruletki.
•	Zagraj w Blackjacka.
•	Spróbuj szczęścia na automatach do gier.

NiEZAPOMNiANA NOC
•	  Spotkaj się z przyjaciółmi na drinku w Barze R lub 

skosztuj wina w winiarni Vintages.
•	  Podziwiaj fantastyczne pokazy akrobatyki powietrznej 

w naszym Centrum.
•	  Posłuchaj zespołów na żywo albo spróbuj swoich sił 

w karaoke.

•	  Przetańcz całą noc w jednym z naszych nocnych 
klubów lub poćwicz salsę w Boleros.

WYRuSZ W REjS ZE SWOiMi uluBiONYMi 
BOHATERAMi
•	  To kolejna atrakcja dostępna wyłącznie z Royal 

Caribbean®. Poznaj osobiście swoich ulubionych 
bohaterów filmów wytwórni DreamWorks Animation 
i zrób sobie zdjęcie z Alexem i pingwinami z filmu 
„Madagaskar”, Shrekiem, Fioną oraz innymi postaciami. 
Albo wybierz swojego ulubionego bohatera i zaproś 
Go na wspólne śniadanie do swojego stolika.

ROZRYWKA SPOD ZNAKu DREAMWORKS
•	  Masz ochotę na film? Obejrzyj najnowsze filmy ze 

studia DreamWorks w kinie 3D lub w swojej kabinie 
tego samego dnia, w którym odbywa się ich premiera 
na lądzie.

•	  Tak, to jest wliczone w cenę: Korzystaj z bezpłatnych* 
atrakcji podczas rejsów na wybranych statkach.

Dostępność obiektów i pokazów różni się w zależności od statku. †Napoje alkoholowe mogą być objęte dodatkową opłatą.  
* pobierana jest opłata w wysokości 10 UsD za Śniadania z bohaterami filmów za gości od 6 roku życia w wzwyż.

„Madagaskar”, „Kung Fu panda”, „shrek” oraz wszelkie powiązane 
materiały, znaki towarowe i prawa autorskie od 2014 r. są własnością 
DreamWorks animation l.l.C.

Po ZaCHoDZIE CZaS na wIĘCEJ Zabawy 
Olśniewające przedstawienia prosto z West Endu. Kolorowe parady. Salony, bary i kluby nocne. jeśli szukasz 

rozrywki, której nie dorównuje żadna oferta na lądzie czy morzu, jest tylko jedno miejsce, w którym znajdziesz 

wszystko: statki Royal Caribbean®.

Dokonaj rezerwacji miejsc na wybrane przez siebie przedstawienia odwiedzając stronę  
www.royalcaribbean.com/precruiseplanner

Trasy z programem DREAMWORKS ExPERiENCE 
są oznaczone tym symbolem.





1. Wyśmienity posiłek 2. Danie w restauracji specjalistycznej

EPIKUREJSKa PRZygoDa na MoRZU
Zapomnij o wszystkim, co wiesz o kuchni na statkach wycieczkowych. Z Royal Caribbean przeżyjesz niezapomnianą 

podróż kulinarną. Nasi kreatywni szefowie oczarują Twoje podniebienie bezpłatnymi i specjalnymi opcjami 

kulinarnymi, oferując znakomitą obsługę oraz najwyższą jakość potraw w niepowtarzalnych i ciekawych wnętrzach. 

Ciesz się światowej klasy restauracjami jak choćby jamie’s italian od jamiego Olivera czy Michael’s Genuine Pub od 

Michaela Schwartza.

w celu sprawdzenia opcji restauracyjnych na statkach odwiedź stronę www.royalcaribbean.com/dining

DYNAMiC DiNiNGSM  
Na niektórych naszych statkach wprowadziliśmy nową 
formę posiłku – Dynamic Dining - bez stałych godzin, 
przypisanych stolików i oficjalnych wieczorów. 

Dla tych, którzy preferują tradycyjną formę kolacji 
stworzyliśmy Dynamic Dining „Classic” – z zachowaniem 
stałej pory posiłków, obsługą dedykowanego kelnera 
i w towarzystwie tych samych osób.

WliCZONE W CENę REjSu
•	Główna jadalnia — wielopoziomowa sala z pełną 
obsługą oferuje złożone z wystawnych dań 

 – - śniadania, obiady i kolacje, 
 – -wcześniejszą i późniejszą turę kolacji lub elastyczne 

pory posiłków w ramach opcji My Time Dining® (Mój 
czas na posiłek).

•	  Windjammer Marketplace — tutaj możesz spróbować 
niezwykłych przysmaków, podziwiając przepiękne 
widoki.

•	  Park Café — delektuj się przyrządzanymi na zamówienie 
sałatkami, panini i kanapkami w naszej kawiarence — 
delikatesach dla smakoszy.

•	  Obsługa pokojowa — jeśli masz ochotę, zostań w łóżku 
i zamawiaj posiłki do kabiny dzięki naszej całodobowej 
obsłudze pokojowej†.

•	Sorrento’s Pizza — delektuj się tradycyjną włoską pizzą.

DODATKOWE SPECjAlNE OPCjE KuliNARNE**
•	  Chops Grille℠ — zamówieniem dnia w naszej słynnej 

grillowni są zawsze soczyste steki i świeże owoce 
morza.

•	  Giovanni’s Table — tradycyjna włoska trattoria 
z rustykalną zastawą oraz miejscami wewnątrz i na 
świeżym powietrzu.

•	  Kuchnia japońska Izumi — sushi, sashimi oraz możliwość 
samodzielnego przyrządzenia posiłku techniką ishiyaki.

•	  150 Central Park — wyjątkowa kuchnia 
z wielodaniowym menu degustacyjnym.

•	  Brazylijska grillownia Samba Grill — autentyczna 
churrascaria, w której mięso jest porcjowane przy 
stoliku.

•	  Chef’s Table — najbardziej ekskluzywne miejsce na 
kameralną kolację wraz z ofertą wybornych win.

•	  Sabor – uczta albo raczej fiesta dla oczu. świeże, proste 
składniki skomponowane w niecodzienne całości.

•	  Jamie Oliver — swojskie i autentyczne dania kuchni 
włoskiej, które wszyscy kochają.

* Dynamic Dining „Classic” jest dostępny na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. ** Opisano tylko wybrane lokale. Dostępność restauracji różni się w zależności od 
statku. Dania specjalne mogą być objęte dodatkową opłatą. Cena nie obejmuje napojów alkoholowych. †Obowiązują opłaty za obsługę w nocy.





RoZbUDŹ SwoJE wSZySTKIE ZMySŁy 
Z VITalITySM

OCEAN SPOKOju
Masz ochotę na kąpiel Aromaspa Ocean Wrap lub 
kojący masaż głowy Shiatsu albo odmładzające 
zabiegi kosmetyczne twarzy? Nasze Spa oferuje wiele 
luksusowych masaży relaksujących oraz programy 
zabiegów pielęgnacyjnych. Skorzystaj z dotleniających 
zabiegów kosmetycznych twarzy, masaży z aromaterapią 
oraz egzotycznych zabiegów, takich jak czakroterapia, 
które pomogą Ci pozbyć się stresu, odprężyć i napełnią 
Cię energią, aby cieszyć się pełnią życia.

ZNAjDź ZABiEGi ODPOWiEDNiE DlA SiEBiE 
W naszym Spa doświadczeni konsultanci pomogą 
Ci wybrać program najlepiej odpowiadający Twoim 
potrzebom. To przecież czas specjalnie dla Ciebie 
i chcemy mieć pewność, że spełniamy wszystkie Twoje 
potrzeby.

SZTuKA PięKNA 
Spa oferuje również wiele pokazów i seminariów 
edukacyjnych poświęconych zdrowiu, sprawności 
fizycznej oraz urodzie, prowadzonych przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów. Spotkania te będą 
skarbnicą informacji dotyczących zdrowia oraz porad na 
temat toksyn, metabolizmu i zdrowego odżywiania. To 
fantastyczne miejsce, aby rozpocząć nowy, zdrowy tryb 
życia.

TRENiNG
W naszych światowej klasy centrach fitness — 
wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia 
usprawniające pracę serca, maszyny siłowe i sztangi — 
dbanie o formę to prawdziwa przyjemność. Oferujemy 
najnowocześniejsze techniki dostosowane do każdego 
poziomu sprawności fizycznej, w tym pilates, rowery 
treningowe i jogę.

Zamów swoje zabiegi w Spa z wyprzedzeniem. odwiedź stronę  
www.royalcaribbean.com/precruiseplanner

1. Pokój Parowy 2. Masaż gorącymi kamieniami 3. Kabina termalna  4. Rowerek treningowy

* Dostępne na statkach Oasis of the seas® i allure of the seas®





1.Strefa H2O Zone℠ 2. żłobek Royal Babies & Tots® 3. Klub tylko dla nastolatków 4. Adventure Ocean®

ADVENTuRE OCEAN® DlA DZiECi
•	  AQUANAUTS (AKWANAUCI, WIEK 3–5 LAT):† Dzieci 

będą zachwycone magią musujących eliksirów, 
wieczorami w piżamach i niezwykłym rejsem do krainy 
baśni.

•	  EXPLORERS (ODKRYWCY, WIEK 6–8 LAT): 
Przeprowadzaj szalone doświadczenia w naszym 
interaktywnym laboratorium. Zostań gwiazdą dnia na 
pokazie talentów lub wieczorze sportowym.

•	  VOYAGERS (PODRÓŻNICY, WIEK 9–11 LAT): Dzieci 
mają do wyboru mnóstwo atrakcji, takich jak 
przyrodnicza stacja naukowa, poszukiwanie skarbów 
czy turniej, w którym dziewczęta mogą zmierzyć się 
z chłopcami.

PROGRAM DlA NASTOlATKóW
•	  WIEK 12–14 LAT: Po prostu to, czego chcą młodsze 

nastolatki. Poszukiwanie skarbów, gry zręcznościowe 
i zawody we wspinaczce skałkowej w ciągu dnia. Filmy 
i wieczorne przyjęcia na basenie.

•	  WIEK 15–17 LAT: Niezależnie od tego, czy chcesz 
się zrelaksować, czy też poszaleć w tańcu z nowymi 
przyjaciółmi, odwiedź miejsca tylko dla nastolatków, 
w których możesz spędzać czas do późna. 

NiEMOWlęTA WYRuSZAją W REjS*
•	  Przygotowaliśmy atrakcje również dla naszych 

najmłodszych gości. **
•	  ŻŁOBEK ROYAL BABIES & TOTS®: W naszym 

kolorowym żłobku najmłodsi uczestnicy rejsu (6–36 
miesięcy) pod opieką wyszkolonych specjalistów miło 
spędzają czas w ramach specjalnie opracowanych 
programów$. Oferujemy opiekę w ciągu dnia 
i wieczorami.

USZCZĘŚlIwIMy DZIECI 
(a TyM SaMyM ICH RoDZICÓw!)
Twoje pociechy są w dobrych rękach, objęte bezpłatnym programem Adventure Ocean® dla dzieci i młodzieży. 

Wszystkie osoby z naszego zespołu ukończyły czteroletnie studia w dziedzinie pedagogiki lub rekreacji albo na 

pokrewnym kierunku. Nasze wyjątkowo kreatywne, rewelacyjne programy edukacyjne łączą w sobie elementy sztuki, 

historii, kultury oraz rysowania.

†Do udziału w programie oraz zabawy w basenie zapraszamy dzieci, które ukończyły trzy lata, umieją korzystać z toalety i nie noszą pieluch.  
$Obowiązują opłaty. **pierwszego dnia rejsu niemowlęta muszą mieć co najmniej 6 miesięcy. WyJĄTEK: w przypadku rejsów transatlantyckich, transpacyficznych, 

na Hawaje oraz na niektórych rejsach do ameryki południowej i na innych wybranych rejsach niemowlęta muszą mieć skończone 12 miesięcy. Żłobek, zabawy 
i dostępne opcje różnią się w zależności od statku.





naSZ KRÓlEwSKI aPaRTaMEnT.
Każda kabina na pokładzie statku Royal Caribbean® została zaprojektowana z myślą o rozrywce i odpoczynku. 

Każdy szczegół starannie dobrano, by stworzyć intymną przestrzeń, zapewniającą wygodę i prywatność. Obsługa 

pokojowa spełni każde Twoje życzenie. Wybaczymy Ci więc, jeśli nie zechcesz opuścić swojej kabiny.

KABiNA iDEAlNA DlA CiEBiE
Twoja kabina to coś więcej niż miejsce odpoczynku 
— to oaza spokoju. Dzięki tak wielu kategoriom 
zakwaterowania, począwszy od przytulnych kabin 
wewnętrznych i pięknych kabin z balkonem aż po 
luksusowe apartamenty, zapewnimy miejsce idealne dla 
Ciebie.

POZWól NAM Cię ROZPiESZCZAĆ  
PRZEZ 24 GODZiNY NA DOBę 
Niezależnie od wybranej opcji zakwaterowania zawsze 
zapewniamy całodobową obsługę na najwyższym 
światowym poziomie, w tym posiłki w kabinie.*To 
doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz rozpocząć dzień 
śniadaniem w łóżku lub zakończyć go fantastyczną 
kolacją na prywatnym balkonie†.

DWA PięTRA luKSuSu

Statki klasy Quantum i Oasis oferują najbardziej 
imponujące i stylowe opcje zakwaterowania spośród 
wszystkich dostępnych statków wycieczkowych. 
Apartamenty loft Suites oferują luksus dwupiętrowej 
rezydencji z oknami od podłogi do sufitu oraz balkonem, 
który zapewnia najlepszy możliwy widok na ocean

BąDź NA BiEżąCO,  
POZOSTAjąC W SWOjEj KABiNiE
Telewizor w każdej kabinie jest wyposażony 
w interaktywną funkcję, która umożliwia wzywanie 
obsługi pokojowej*, zamawianie biletów na 
przedstawienia, wycieczek na ląd, filmów i miejsc 
w restauracji oraz kontrolowanie rachunku pokładowych 
wydatków.†

1. Royal loft 2. junior Suite 3. Kabina wewnętrzna z wirtualnym balkonem 4. Grand loft

*Mogą obowiązywać opłaty nominalne. †Tylko na wybranych statkach.



podróżuj beZ obaw Z assist card
W trosce o bezpieczną i spokojną formę wypoczynku Royal Caribbean we współpracy z Assist Card stworzył pakiet 

ubezpieczeniowy dla Twojej podróży. W ramach pakietu Assist Card pokrywa koszt śledzenia bagażu, wyrobienia 
duplikatów dokumentów, w przypadku ich zagubienia, oferuje usługi konsjerża i pomocy prawnej, pomaga przy 

rezerwacji lotów i pobytów w hotelach, a wszystko to 24 godziny na dobę i w wielu językach świata. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze swoim biurem podróży lub odwiedź stronę www.assist-card.

com/cruiseassist 

Po zarezerwowaniu rejsu możesz urozmaicić swoje wakacje, korzystając z naszego specjalnego narzędzia do 

rezerwacji „Countdown to Cruise®” dostępnego na stronie  www.royalcaribbean.com/cruiseplanner. Od 90 do 4 dni 

przed datą wypłynięcia można dokonywać wstępnej rezerwacji wszystkich poniższych atrakcji.

PAKiETY NAPOjóW
Zaspokój pragnienie, korzystając z pakietu 
pozwalającego w najlepszej cenie nabyć Twoje ulubione 
napoje, takie jak Coca-Cola®, wyborne wina, koktajle, soki 
owocowe czy woda Evian®.

luKSuSOWE RESTAuRACjE
Przed rejsem możesz zarezerwować miejsca w naszych 
najlepszych restauracjach. Po dokonaniu co najmniej 
trzech rezerwacji otrzymasz kredyt do wydania na 
pokładzie i zaoszczędzisz!  
www.royalcaribbean.com/cruiseplanner

MY TiME DiNiNG®

Nowy świat doznań kulinarnych na statkach klasy 
Quantum. Bez stałych godzin, przypisanych stolików 
i oficjalnych wieczorów. Możesz wybierać spośród 18 
kuszących propozycji, kierując się wyłącznie własnymi 
upodobaniami. Opcja Dynamic Dining „Classic” pozwoli 
Ci dowolnie wybierać spośród naszych 4 restauracji 
wliczonych w cenę rejsu, z możliwością ustalenia 
wczesnej lub późnej pory posiłku, w towarzystwie 
tych samych osób podczas rejsu i z dedykowaną, stałą 
obsługą kelnerską. Więcej informacji o programie 
Dynamic Dining znajdziesz na stronie  
www.royalcaribbean.com/dining

PRZED REJSEM



CZEKa CIĘ PRZygoDa w KaŻDyM PoRCIE
Nie ograniczaj się do oglądania świata. Odkrywaj go. Pozwól nam stać się Twoim przewodnikiem po 

najwspanialszych miejscach na trasie Twojego rejsu. Szukaj i dokonuj zakupu wycieczek odwiedzając stronę  

www.royalcaribbean.com/shorex

1  GWARANCjA ZEjśCiA ZE STATKu W 
PiERWSZEj KOlEjNOśCi
uczestnicy wycieczek schodzą na ląd w pierwszej 
kolejności.

2  ANulOWANiE NiC NiE KOSZTujE*
jesteśmy elastyczni i jeśli zmienisz plany, nie będzie 
to dla nas żaden problem. Do 24 godzin przed 
rejsem możesz zmieniać lub anulować wycieczkę bez 
ponoszenia kosztów.

3  GWARANCjA POWROTu NA STATEK†

jeśli wycieczka się spóźni, statek poczeka na Ciebie.

4  DOGłęBNA WiEDZA NA TEMAT 
ODWiEDZNAYCH MiEjSC
Nasi przewodnicy to doświadczeni specjaliści, którzy 
zaplanują dla Ciebie doskonały dzień pełen wrażeń z 
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa 
w branży turystycznej. 

*Wycieczki oferujące doloty, przejazdy kolejowe, wyjątkowe wydarzenia, całonocne pobyty, private journeys muszą być odwołane najpóźniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem podróży, inaczej będą pobierane koszty manipulacyjne za rezygnację. Mogą zostać zastosowane inne ograniczenia. 

†W wyjątkowych sytuacjach, kiedy opóźnienie powrotu z wycieczki jest bardzo znaczące dla dalszej podróży, goście zostaną dowiezieni do kolejnego portu 
w którym zatrzymuje się statek, na koszt organizatora wycieczki.

1. labadee®, Karaiby 2. jeep Safari, jamajka 3. Zwiedzanie Wenecji  4. Pływanie z rurką po  Morzu Karaibskim

DlACZEGO WARTO ZAREZERWOWAĆ WYCiECZKi ląDOWE Z WYPRZEDZENiEM



Florencja, Włochy
Piazza del Duomo

historyczna, tętniąca życiem 
i romantyczna Florencja to 
ucieleśnienie epoki renesansu. 
jej kameralne centrum pozwala 
pieszo zwiedzić wiele zabytków 
i muzeum, od Duomo Di Santa Maria 
del Fiore po arcydzieła w Galerii 
Uffizi i oczywiście Dawida autorstwa 
Michała anioła. 

PalMa De Mallorca, 
hiSzPania
jaskinie Drach

odwiedź Palma, piękną i fascynującą 
stolicę Majorki położoną pośród 
ciepłych wód Morza Śródziemnego, 
otoczoną krystalicznie czystymi 
wodami obmywającymi nieskazitelne 
plaże. ale Palma to nie tylko piękne 
plaże. To bogate artystycznie 
i kulturowo miasto, gdzie na każdym 
kroku widać w architekturze wpływy 
wielokulturowości historycznej, 
jak gotycka Katedra  la Seu czy 
położony na wzgórzu zamek Bellvar 
castle, z którego rozciąga się 
przepiękny widok na malowniczą 
zatokę.

Kopenhaga, Dania
Ogrody Tivoli i Park Rozrywki

Kopenhaga to siedziba najstarszej 
monarchii na świecie, bogata 
w światowej klasy muzea i restauracje, 
obfitująca w kulturę i elegancję. 
rozkoszuj się spacerem po ogrodach 
Tivioli, jednego z najstarszych parków 
rozrywki, odwiedź Małą Syrenkę 
hansa christiana andersena lub 
spaceruj po renesansowym zamku 
rosenborg, który jest domem 
muzealnym dla wielu relikwii 
królewskich.

.

BrUGia, BelGia
Obiekt na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO 

zwana często flamandzką Wenecją 
dzięki malowniczej sieci kanałów 
Brugia, to urocze, średniowieczne 
miasteczko, wypełnione czarującymi, 
brukowanymi uliczkami i pięknymi 
flamandzkimi zdobieniami. Podziwiaj 
panoramę miasta z Beffroi - Xiii 
wiecznej miejskiej dzwonnicy, 
odwiedź interesujące i niezwykłe 
muzea albo poznaj tradycję wyrobu 
koronek w Kantcentrum.

eFez (KUSaDaSi), TUrcja
Starożytne miasto Efez

najlepiej zachowane i najbardziej 
kompletne klasyczne rzymskie miasto 
w obrębie Morza Śródziemnego. 
Poczuj jak historia ożywa na Twoich 
oczach. Spaceruj po marmurowych 
uliczkach, po których jeździły 
rydwany, odwiedź łaźnie publiczne 
a także starożytne świątynie, 
wliczając w to Świątynię artemidy, 
jedno z siedmiu cudów starożytnego 
świata. 

ZWIEDZAJ EUROPĘ  
W KRÓLEWSKIM STYLU

  czeGo nie MożeSz Przeoczyć    

Florencja, Włochy



Kabina wewnętrzna Cena od 899 €

Kabina z oknem  Cena od 1079 €

Kabina z balkonem Cena od 2069 €

apartament  Cena od 2384 €

Kabina wewnętrzna Cena od 1979 €

Kabina z oknem  Cena od 2159 €

Kabina z balkonem Cena od 2429 €

apartament  Cena od 3329 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy 
założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one 
należne podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane 
ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania 
katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków 
rezerwacji znajdują się na stronach 70-73. 

SyMBoliczny rejS 
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 4†, 11†, 18†, 25†Sty; 1†, 8†, 15†, 22†, 29†Lut; 
7†, 14†, 21†, 28†Mar; 12*, 19, 26 Gru
2017 2, 9, 16, 23, 30 Sty; 6, 13*, 20, 27 Lut; 6, 13, 20, 27 Mar
† Rejs statkiem Spelndour of the Seas. *Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 10 May

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie      18:00

2 chasab, oman 08:00 17:00

3 Maskat, oman 09:00 

4 Maskat, oman   18:00

5 Dzień na morzu  

6 abu Dhabi, zjednoczone emiraty arabskie 08:00 18:00

7 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie 08:00 

8 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie        wyokrętowanie

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Barcelona, Hiszpania  23:59

2 Dzień na morzu  

3 rzym (civitavecchia), włochy  07:00 19:00

4 Neapol/capri, włochy 07:00 18:30

5 Dzień na morzu  

6 ateny (pireus), Grecja 09:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 Dzień na morzu  

9 Kanał sueski (na morzu) 01:00 15:00

10 akaba, jordania 08:00 20:00

11-16 Dni na morzu  

17 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

DUBaj
rejS 7 – nocny
Vision of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

Kanał SUeSKi - z Barcelony 
Do DUBajU
rejS 16 – nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

ceNy rejsów crUise prices

Dwa niezapomniane rejsy, dwa nadzwyczajne 
statki. oba odkryją zachwycające piękno 
i bogatą historię zatoki Perskiej. Dołącz do 
ovation of the Seas℠, naszego najnowszego 
statku , na drugim odcinku jego 52-dniowej 
Globalnej odysei , przez wody Morza 
Śródziemnego i kanał Sueski do Dubaju. 
Trasa rejsu statkiem Vision of the Seas℠ 
zakłada dwudniowe pobyty w Maskat, oman 
i Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie byś 
mógł poznać miasta w chłodzie wieczornego 
powietrza.

nie Przeocz …
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
– Kolacja na safari – zespół przewodników 
pustynnych zabierze cię w ekscytującą 
podróż po ruchomych wydmach. odwiedzisz 
namiot Beduinów, w którym możesz poprosić 
o pomalowanie dłoni henną w ciekawe 
wzory lub zapalić „sziszę”, aromatyczną fajkę 
wodną. następnie możesz delektować się 
wspaniałą ucztą pod rozgwieżdżonym niebem 
i podziwiać tancerki wykonujące taniec 
brzucha w rytm czarownej muzyki.

KANAł SuSESKI – łączący Morze Śródziemne 
z Morzem czerwonym. Przeprawa przez kanał 
to niezapomniana przygoda, podczas której 
będziesz się prześlizgiwał wąskim kanałem 
żeglownym. 

zarezerwuj swoją wycieczkę lądową na stronie  
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

EUROPA I DUBAJ
REJSY TRWAJącE 
7–16 nOcY

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE

Dubaj

chasab

Maskat
OMAN

abu Dhabi

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE

Dubaj

ateny
neapol

rzym

Barcelona

WłOCHY

HISZPANIA GRECJA

JORDANIA
akaba

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu



Kabina wewnętrzna  Cena od 1169 €

Kabina z oknem   Cena od 1349 €

Kabina z balkonem  Cena od 1619 €

apartament   Cena od 2669 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1079 €

Kabina z oknem  Cena od 1259 €

Kabina z balkonem  Cena od 1529 €

apartament   Cena od 2069 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 999 €

Kabina z oknem  Cena od 1099 €

Kabina z balkonem  Cena od 1199 €

apartament   Cena od 1799 €

Zawiera atrakcje DreamWorks Experience.  
Więcej informacji można znaleźć na stronach 12–13.

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM LuB 
uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 22 Kwi; 21*, 28† Maj; 21* Sie; 15*, 22* Paź
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.
* Dostępny jest podobny rejs statkiem Navigator of the Seas®.
† Dostępny jest podobny rejs statkiem Independence of the Seas®.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 southampton, wielka Brytania   16:30

2  Dzień na morzu  

3 Gijon, Hiszpania 08:00 17:00

4 Bilbao, Hiszpania  07:00 17:00

5 Dzień na morzu  

6 st. peter port, wyspy Normandzki^ 08:00 17:00

7 paryż (Hawr), Francja 07:00 21:00

8 southampton, wielka Brytania 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Francja i hiSzPania
rejS 7-nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

zachoDnia czĘŚć Morza 
ŚrÓDzieMneGo
rejS 5 –nocny
Harmony of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Francja i BelGia
rejS 5 –nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Barcelona, Hiszpania  18:00

2 Dzień na morzu^  

3 rzym (civitavecchia), włochy 07:00 20:00

4 Neapol (capri), włochy  07:00 20:00

5 Dzień na morzu  

5 Barcelona, Hiszpania 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 7 Cze

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 17 Kwie

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 southampton, wielka Brytania  17:00

2 southampton, wielka Brytania 07:00 19:00

3 paryż (Hawr), Francja  07:00 21:00

4 Dzień na morzu  

5 Brugia (zeebrugge), Belgia 07:00 18:30

6 southampton, wielka Brytania 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów ceNy rejsówceNy rejsów

EUROPA ZAcHODnIA
REJSY TRWAJącE 5 – 14 nOcY

Barcelona

HISZPANIA

rzym (civitavecchia)
WłOCHY

neapol  
(capri)

BELGIA
Southampton

FRANCJA
Paryż (hawr)

cherbourg

WIELKA BRYTANIA

Brugia

WIELKA BRYTANIA
Southampton

HISZPANIA
Gijon

Bilbao

St. Peter Port
Paryż (le hawr)

FRANCJA



Kabina wewnętrzna Cena od 2339 €

Kabina z oknem   Cena od 2699 €

Kabina z balkonem  Cena od 3059 €

apartament   Cena od 4319 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 2429 €

Kabina z oknem  Cena od 2699 €

Kabina z balkonem  Cena od 3149 €

apartament   Cena od 4499 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1199 €

Kabina z oknem   Cena od 1459 €

Kabina z balkonem  Cena od 1549 €

apartament   Cena od 2399 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
†  Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 

podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 18 Cze; 24*, 30 Lip
* Dostępny jest podobny 14-nocny rejs statkiem Navigator of the Seas®.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 4 Cze; 10*, 16 Lip; 7*, 13 sie
* Dostępny jest podobny 14-nocny rejs statkiem Navigator of the Seas®.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 southampton, wielka Brytania  16:30

2 Dzień na morzu  

3  Dzień na morzu  

4 Gibraltar, wielka Brytania 10:00 16:00

5 Dzień na morzu  

6 Nicea (Villefranche), Francja^ 10:00 18:00

7 ajaccio, Korsyka  07:00 16:00

8 cagliari, sardynia, włochy 07:00 15:00

9 palma de Mallorca, Hiszpania 11:00 

10 palma de Mallorca, Hiszpania   14:00

11 Malaga, Hiszpania  12:00 20:00

12 sewilla (Kadysk), spain 07:00 15:00

13 Dzień na morzu

14 Dzień na morzu  

15 southampton, wielka Brytania 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Day ports oF call arriVe Depart

1 southampton, wielka Brytania  16:30

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 Gibraltar, wielka Brytania 12:00 18:00

5 Dzień na morzu  

6 Nicea (Villefranche), Francja^ 09:30 18:00

7 rzym (civitavecchia), włochy 07:00 19:00

8 Florencja/piza (livorno), włochy  07:00 19:00

9 prowansja (tulon), Francja  10:30 19:00

10 Dzień na morzu

11 Malaga, Hiszpania 09:00 16:00

12 lizbona, portugalia 12:00 19:30

13 Dzień na morzu  

14 Dzień na morzu 

15 southampton, wielka Brytania 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ŚrÓDzieMnoMorSKie Plaże
rejS 14-nocny
Independence of the Seas® - plan pokładów na stronach 
62-63.

WłoSKie Morze ŚrÓDzieMne
rejS 14-nocny
Independence of the Seas® - plan pokładów na stronach 
62-63.

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów

HISZPANIA
WłOCHY

FRANCJA

WIELKA BRYTANIA Southampton

Gibraltar

Malaga

Sewilla (Kadysk)

nicea
ajaccio

Palma de Mallorca
cagliari

FRANCJA

WIELKA BRYTANIA Southampton

Gibraltar

Malaga
lizbona

PORTuGALIA

nicea

Florencja/Piza 
(livorno)

Prowansja
rzym

WłOCHY

z SoUThaMPTon Do hiSzPanii
rejS 7-nocny
Harmony of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 southampton, wielka Brytania  18:00 

2 Dzień na morzu   

3 Dzień na morzu   

4 Vigo, Hiszpania 07:00 17:00 

5 Dzień na morzu   

6 Malaga, Hiszpani 08:00 18:00 

7 Dzień na morzu   

8 Barcelona, Hiszpania 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016  29 Maj

WIELKA BRYTANIA
Southampton

HISZPANIA
Vigo

Malaga

Barcelona

FRANCJA

HISZPANIA



Kabina wewnętrzna  Cena od 1529 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem  Cena od 3779 €

apartament   Cena od 4139 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1709 €

Kabina z oknem   Cena od 1889 €

Kabina z balkonem  Cena od 3239 €

apartament   Cena od 3599 €

Kabina wewnętrzna Cena od 1299 €

Kabina z oknem  Cena od 2799 €

Kabina z balkonem  Cena od 3099 €

apartament  Cena od 4199 €

Grecja i aDriaTyK
rejS 10-nocny
Rhapsody of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

Grecja i TUrcja
rejS 11-nocny
Rhapsody of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy   17:00

2 Dzień na morzu  

3 Korfu, Grecja  08:00 17:00

4 Dzień na morzu  

5 santorini, Grecja^ 08:00 20:00

6 ateny (pireus), Grecja  06:00 18:00

7 Mykonos, Grecja  07:00 17:00

8 Dzień na morzu   

9 Kotor, czarnogóra^ 07:00 16:00

10 zadar, chorwacja 10:00 18:00

11 wenecja, włochy  06:45 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów 
2016 24*Kwi; 13** Maj; 3, 24 Cze; 15 Lip; 5, 26 sie;  
16 Wrz; 7† Paź
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.
*  Dostępny jest podobny 9-nocny rejs z Barcelony, Hiszpania do Wenecji, Włochy.
**  Statek zawija do Bolonii (Ravenna) we Włoszech zamiast do Zadar na 

Chorwacji.
† Statek zawija do Dubrownika na Chorwacji zamiast na Zadar na Chorwacji.

Daty rozpoczęcia rejsów 
2016 23 Maj; 4 Lip; 15 sie

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy   17:00

2 Dzień na morzu  

3 Katakolon, Grecja 08:00 17:00

4 chania (souda), Kreta, Grecja  08:00 17:00

5 Mykonos, Grecja  07:00 15:00

6 istambuł, turcja  11:00  

7 istambuł, turcja   17:00

8 Dzień na morzu  

9 ateny (pireus), Grecja  06:00 17:00

10 Dzień na morzu  

11 wenecja, włochy  15:00 

12 wenecja, włochy  wyokrętowanie 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Zawiera atrakcje DreamWorks Experience. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach 12–13.

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

ceNy rejsów ceNy rejsów

zachoDnia czĘŚć Morza 
ŚrÓDzieMneGo
rejS 7-nocny
Harmony of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Barcelona, Hiszpania  18:00

2 palma de Mallorca, Hiszpania 08:00 16:00

3 prowansja (Marsylia), Francja   09:00 18:00

4 Florencja/piza (la spezia), włochy 08:30 20:30

5 rzym (civitavecchia), włochy* 07:00 20:00

6 Neapol/capri, włochy 07:00 20:00

7  Dzień na morzu  

8 Barcelona, Hiszpania 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów z BarceloNy, HiszpaNia
2016 7*, 12, 19, 26 Cze; 3, 10, 17, 24, 31 Lip; 7, 14, 21, 28 sie; 
4, 11, 18, 25 Wrz; 2, 9, 16 Paź

*  Daty rozpoczęcia rejsów z rzyMU  
(ciVitaVeccHia), włocHy

2016 23, 30 Cze; 14, 21, 28 Lip; 4, 11, 18, 25 sie; 1, 8, 15, 22, 
29 Wrz; 6, 13 Paź
* Dostępny jest podobny 5-nocny rejs.

ceNy rejsów

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM  
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

MORZE ŚRÓDZIEMnE
REJSY TRWAJącE 7 – 12 nOcY

Barcelona

HISZPANIA

Florencja,FRANCJA
WłOCHYProwansja

rzym

neapol

Palma de Mallorca

WłOCHY
Kotor

zadar

GRECJA,

CZARNOGÓRA

CHORWACJA

Wenecja

Korfu

ateny

Mykonos

Santorini

ITALY

GREECE TuRKEY

Wenecja

istanbul

chania

Mykanos
ateny

Katakolon



Kabina wewnętrzna  Cena od 2069 €

Kabina z oknem   Cena od 2429 €

Kabina z balkonem Cena od 2789 €

apartament   Cena od 4139 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 2069 €

Kabina z oknem  Cena od 2429 €

Kabina z balkonem  Cena od 2789 €

apartament   Cena od 4229 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1619 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem Cena od 3779 €

apartament   Cena od 4139 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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Daty rozpoczęcia rejsów 
2016 13 Cze; 25 Lip; 5*Wrz; 26*Wrz
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.
*  Statek zawija na Rodos w Grecji zamiast na Santorini w Grecji.

Daty rozpoczęcia rejsów 
2016 7 Cze; 1, 25 Lip; 11*Wrz; 5*Paź
* Dostępny jest podobny 12-nocny rejs z Dubrownikiem na Chorwacji na trasie.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów 
2016 26*Maj; 19 Cze; 13 Lip; 6, 30 sie; 23 Wrz
* Dostępny jest podobny 12-nocny rejs.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy  17:00

2 Dzień na morzu  

3 Katakolon, Grecja 08:00 17:00

4 chania (souda), Kreta, Grecja  08:00 17:00

5 ateny (pireus), Grecja  06:00 17:00

6 saloniki, Grecja 09:00 17:00

7 efez (Kusadasi), turcja  10:00 20:00

8 santorini, Grecja^ 08:00 17:00

9 Dzień na morzu  

10 Dubrownik, chorwacja  08:00 17:00

11 wenecja, włochy 15:00 

12 wenecja, włochy wyokrętowanie 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Barcelona, Hiszpania  17:00

2 Nicea (Villefranche), Francja^ 10:00 19:00

3 Florencja/piza (livorno), włochy  07:00 19:00

4 rzym (civitavecchia), włochy  07:00 19:00

5 wybrzeże amalfi (salerno), włochy  07:00 18:30

6 Dzień na morzu  

7 wenecja, włochy  15:00 

8 wenecja, włochy   18:30

9 rawenna, włochy  07:00 17:00

10  Kotor, czarnogóra^ 12:30 20:30

11 Dzień na morzu  

12 Dzień na morzu  

13 Barcelona, Hiszpania 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Barcelona, Hiszpania   17:00

2 cannes, Francja^ 09:00 18:00

3 Florencja/piza (la spezia), włochy 07:00 19:00

4 rzym (civitavecchia), włochy  07:00 19:00

5 Dzień na morzu

6  Dzień na morzu    

7 ateny (pireus), Grecja 06:00 18:00

8 efez (Kusadasi), turcja   08:00 18:00

9 santorini, Grecja^  07:00 17:00

10 Dzień na morzu   

11 Valletta, Malta 07:00 17:00

12 Dzień na morzu    

13 Barcelona, Hiszpania  06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Grecja, TUrcja i chorWacja
rejS 11-nocny
Rhapsody of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

ŚÓDzieMnoMorSKa Wenecja
rejS 12 –nocny
Brilliance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

ŚrÓDzieMnoMorSKie WySPy GrecKie
rejS 12 –nocny
Brilliance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów
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Kabina wewnętrzna  Cena od 1079 €

Kabina z oknem   Cena od 1349 €

Kabina z balkonem  Cena od 2609 €

apartament   Cena od 2879 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1349 €

Kabina z oknem   Cena od 1619 €

Kabina z balkonem Cena od 2249 €

apartament   Cena od 3239 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1259 €

Kabina z oknem   Cena od 1619 €

Kabina z balkonem  Cena od 2699 €

apartament   Cena od 2969 €

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM  
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

WySPy GrecKie
rejS 7-nocny
Jewel of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

WySPy GrecKie
rejS 7-nocny
Vision of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 rzym (civitavecchia), włochy   17:00

2 Dzień na morzu  

3 santorini, Grecja^  13:00 22:00

4 Mykonos, Grecja^  08:00 18:00

5 ateny (pireus), Grecja  06:00 18:00

6 Katakolon, Grecja 10:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8  rzym (civitavecchia), włochy 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 19 Cze; 3, 17, 31 Lip; 14, 28 sie
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 7, 21 Maj; 4, 18 Cze; 2, 30 Lip; 13, 27 sie; 10, 24 Wrz;  
8, 22 Paź; 5*, 19* Lis
* Statek zawija do Chania (Souda), Kreta w Grecji zamiast do Mykonos w Grecji.
** Dostępny jest podobny 6-nocny rejs.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy  17:00

2 Kotor, czarnogóra^ 14:00 20:00

3 Korfu, Grecja  09:00 14:30

4 ateny (pireus), Grecja 12:00 20:30

5 Mykonos, Grecja^ 07:00 16:00

6 argostoli, Grecja 12:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 wenecja, włochy 06:45 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów ceNy rejsów

chorWacja i Grecja
rejS 6-nocny
Vision of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy  17:00

2 Dubrownik, chorwacja 11:00 18:00

3 Dzień na morzu  

4 ateny (pireus), Grecja 06:00 17:00

5 Korfu, Grecja 14:30 20:00

6 split, chorwacja^ 11:00 17:00

7 wenecja, włochy 06:45 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 9 Lip
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

ceNy rejsów

MORZE ŚRÓDZIEMnE
REJSY TRWAJącE 6-9 nOcY
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atenyKatakolon
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Kabina wewnętrzna  Cena od 899 €

Kabina z oknem  Cena od 1119 €

Kabina z balkonem  Cena od 2499 €

apartament   Cena od 2879 €

Kabina wewnętrzna Cena od 1439 €

Kabina z oknem   Cena od 1709 €

Kabina z balkonem  Cena od 2249 €

apartament   Cena od 3239 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.

Kabina wewnętrzna  Cena od 1529 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem  Cena od 2654 €

apartament   Cena od 3779 €

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 23 Maj; 1, 10 Cze; 12, 21, 30* Wrz; 9, 18*, 27** Paź
* Dostępny jest podobny 9-nocny rejs. Porty docelowe mogą się różnić. 
** Dostępny jest specjalny 10-nocny rejs.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 14, 28 Maj; 11, 25 Cze; 23 Lip; 6*, 20 sie; 3, 17 Wrz;  
1, 15, 29** Paź; 12** Lis
* Statek zawija na Mykonos w Grecji zamiast na Santorini w Grecji.
**  Statek zawija na Rodos w Grecji i do Splitu na Chorwacji zamiast na Santorini 

i Katakolon w Grecji.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 26 Cze; 10, 24 Lip; 7, 21 sie
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 rzym (civitavecchia), włochy   17:00

2 sycylia (Mesyna), włochy 11:00 20:00

3 Dzień na morzu  

4 Mykonos, Grecja^ 07:00 17:00

5 efez (Kusadasi), turcja 07:00 17:00

6 santorini, Grecja^ 07:00 17:00

7 ateny (pireus), Grecja 06:00 18:00

8 Dzień na morzu  

9 Neapol/capri, włochy 07:00 18:30

10 rzym (civitavecchia), włochy 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 wenecja, włochy  17:00

2 Dubrownik, chorwacja 11:30 18:30

3 Dzień na morzu  

4 efez (Kusadasi), turcja 09:00 19:00

5 santorini, Grecja^ 07:00 17:00

6 Katakolon, Grecja 10:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 wenecja, włochy 06:45 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 rzym (civitavecchia), włochy   17:00

2 Dzień na morzu  

3 santorini, Grecja^ 13:00 20:00

4 efez (Kusadasi), turcja 07:00 17:00

5 ateny (pireus), Grecja 06:00 18:00

6 chania (souda), Kreta, Grecja 07:00 14:00

7 Dzień na morzu  

8 rzym (civitavecchia), włochy 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

WySPy GrecKie
rejS 9-nocny
Jewel of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Gracja i TUrcja
rejS 7-nocny
Vision of the Seas® - plan pokładów na stronach 68-69.

WySPy GrecKie i TUrcja
rejS 7-nocny
Jewel of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

ceNy rejsówceNy rejsówceNy rejsów
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Kabina wewnętrzna  Cena od 1169 €

Kabina z oknem   Cena od 1529 €

Kabina z balkonem Cena od 1889 €

apartament   Cena od 2429 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1439 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem  Cena od 2169 €

apartament   Cena od 3149 €

Kabina wewnętrzna Cena od 1349 €

Kabina z oknem  Cena od 1709 €

Kabina z balkonem Cena od 2149 €

apartament  Cena od 2999 €

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM  
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

SKanDynaWia i roSja
rejS 7-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

SKanDynaWia i roSja
rejS 7-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sztokholm, szwecja  17:00

2 Helsinki, Finlandia  11:00 18:00

3 petersburg, rosja  08:00 

4 petersburg, rosja  18:00

5 tallinn, estonia  08:00 17:00

6 ryga, łotwa 11:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 sztokholm, szwecja 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 26 Cze; 3, 10, 17 Lip

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 22, 29 Maj; 13 sie

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Kopenhaga, Dania  17:00

2 Dzień na morzu  

3 sztokholm, szwecja  09:00 17:00

4 tallinn, estonia 09:30 17:30

5 st. petersburg, rosja 07:00 19:30

6 Helsinki, Finlandia  07:00 14:00

7 Dzień na morzu  

8 Kopenhaga, Dania 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów ceNy rejsów

FiorDy norWeSKie
rejS 7-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Kopenhaga, Dania  17:00

2 Dzień na morzu  

3 stavanger, Norwegia 08:00 18:00

4 Bergen, Norwegia 08:00 18:00

5 alesund, Norwegia 08:00 20:00

6 Geiranger, Norwegia 07:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 Kopenhaga, Dania 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 15 Maj; 6, 20* sie
*Dostępny jest podobny 8-nocny rejs z Kristiansand w Norwegii na trasie.

ceNy rejsów

EUROPA PÓŁnOcnA 
RESJY TRWAJącE  
7-13 nOcY
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łOTWA,

ROSJAFINLANDIA,

DANIA
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St. Petersburghelsinki SZWECJA

ESTONIA
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Kabina wewnętrzna  Cena od 2699 €

Kabina z oknem   Cena od 3149 €

Kabina z balkonem  Cena od 3419 €

apartament   Cena od 5399 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1979 €

Kabina z oknem   Cena od 2249 €

Kabina z balkonem  Cena od 2879 €

apartament   Cena od 3599 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 2249 €

Kabina z oknem   Cena od 2429 €

Kabina z balkonem  Cena od 3149 €

apartament   Cena od 3779 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 16* Cze; 24 Lip
*Dostępny jest podobny 10-nocny rejs z Kopenhagi w Danii.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016  5 Cze

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 16, 28 Cze

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sztokholm, szwecja  zaokrętowanie

2 sztokholm, szwecja   16:00

3 Helsinki, Finlandia 10:00 18:00

4 st. petersburg, rosja  07:00 

5 st. petersburg, rosja   

6 st. petersburg, rosja   18:00

7 tallinn, estonia  07:00 16:00

8 ryga, łotwa 10:00 18:00

9 Kłajpeda, litwa 10:00 20:00

10 Dzień na morzu  

11 Berlin (rostock), Niemcy 07:00 21:30

12 Fredericia, Dania  08:00 18:00

13 Kopenhaga, Dania  09:00 

14 Kopenhaga, Dania wyokrętowanie 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Kopenhaga, Dania    17:00

2 Dzień na morzu  

3 alesund, Norwegia  07:00 16:00

4 Koło podbiegunowe (na morzu)  

5 Honningsvag, Norwegia  11:00 19:00

6 tromso, Norwegia 08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 Geiranger, Norwegia 11:00 19:00

9 olden, Norwegia 08:00 18:00

10 Bergen, Norwegia 08:00 18:00

11 Dzień na morzu  

12 Kopenhaga, Dania 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 southampton, wielka Brytania  16:00

2 Dzień na morzu  

3 oslo, Norwegia 10:30 17:00

4 Kopenhaga, Dania  09:30 17:00

5 Dzień na morzu  

6 tallinn, estonia  10:00 17:00

7 st. petersburg, rosja 08:00 

8 st. petersburg, rosja  18:00

9 Helsinki, Finlandia  07:00 15:00

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 Brugia (zeebrugge), Belgia 10:00 17:30

13 southampton, wielka Brytania 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

SKanDynaWia i roSja 
rejS 13-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Koło PoDBieGUnoWe
rejS 11-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

BałTyK
rejS 12 – nocny
Navigator of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

ceNy rejsówceNy rejsów ceNy rejsów
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interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

POnAZJ EFEKT WOW

cococay®, BahaMy -
Wycieczka dla miłośników 
parasailingu

Wznieś swoje doświadczenia na 
wyżyny, wzbijając się 122 metry 
nad krystaliczne wody i białe plaże, 
aby przelecieć nad piękną wyspą 
cococay® na Bahamach.

oranjeSTaD, arUBa -
Łódź podwodna Atlantis 

Wejdź na pokład łodzi podwodnej 
i odbyj fascynującą podróż na 
40 metrów w głąb morza, by z 
bliska podziwiać egzotyczne życie 
podwodne.

PhiliPSBUrG, ST. MaarTen -
Wycieczka po wyspie St. Maarten

Wybierz się na zwiedzanie stolicy 
francuskiego terytorium Marigot i 
stolicy autonomicznej części holandii, 
Philipsburga, słuchając opowieści na 
temat tej wyjątkowej wyspy.

KinG’S WharF, BerMUDy -
Nocny rejs do Trójkąta 
Bermudzkiego 

Dla prawdziwej odmiany wybierz 
się na ten wieczorny rejs z 
przewodnikiem do cieszącego się złą 
sławą Trójkąta Bermudzkiego, aby 
zobaczyć życie w morzu i wrak statku 
nocą.

ForT De France, MarTyniKa -
Tradycyjne tańce i gorzelnia rumu

odwiedź Bele house, aby poznać 
wyjątkowe, tradycyjne tańce i 
muzykę, a potem skosztuj rumu w 
gorzelni albo zwiedź muzeum Saint 
james.

FalMoUTh, jaMajKa -
 Jaskinie Green Grotto i wodospad 
Dunn’s River

odkryj fascynujący fragment 
historii jamajki, zwiedzając jaskinie 
i przejścia, a także wybierz się do 
słynnego wodospadu Dunn’s river, 
gdzie możesz wspiąć się na jego 
kaskady, poopalać na plaży lub po 
prostu podziwiać jego piękno przed 
powrotem na statek.

ST. lUcia, caSTrieS -
Ląd i morze aż po szczyty

zobacz majestatyczne wierzchołki 
Soufriere, odwiedź ogrody 
Botaniczne Diamond i spróbuj 
lokalnej kuchni w jednej z posiadłości, 
zanim wyruszysz w rejs po słynnej na 
całym świecie zatoce Marigot.

 czeGo nie MożeSz Przeoczyć  

Bahamy



Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy 
założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one 
należne podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są 
przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do 
druku, mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa 
łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji 
znajdują się na stronach 70-73.

Kabina wewnętrzna  Cena od 1029 €

Kabina z oknem   Cena od 1079 €

Kabina z balkonem  Cena od 1219 €

apartament   Cena od 2249 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 999 €

Kabina z oknem   Cena od 1129 €

Kabina z balkonem Cena od 1219 €

apartament   Cena od 2119 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 899 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1079 €

apartament   Cena od 1819 €

Zawiera atrakcje DreamWorks 
Experience. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach 12–13.

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia 
rejsu
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SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

WYBRAnE REJSY  
PO KARAIBAcH

KaraiBy zachoDnie
rejS 7-nocny
Harmony of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 2†, 16†, 30† sty; 13†, 27† Lut; 12†, 26† Mar; 9†, 23† Kwi; 
19 Lis; 3, 17, 31 Gru
2017 14, 28 sty; 11, 25 Lut; 11, 25 Mar; 8, 22 Kwi
† Rejs statkiem Oasis of the Seas®.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda   16:30

2 Dzień na morzu  

3 labadee, Haiti  08:00 17:00

4 Falmouth, jamajka  10:30 19:00

5 Dzień na morzu  

6 cozumel, Meksyk 08:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda  06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów

FLORYDA
Fort Lauderdale

Falmouth
JAMAJKA

HAITI
labadee

cozumel
MEKSYK

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Allure of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 5, 26 Cze; 17 Lip; 7, 28 sie

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda   16:30

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:00

6 san juan, portoryko 07:00 14:00

7 labadee, Haiti 09:00 18:00

8 Dzień na morzu  

9 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów

 FLORYDA
Fort Lauderdale

Philipsburglabadee

San juan

ST. MAARTEN

HAITI
PORTORYKO

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Oasis of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30

2 Nassau, Bahamy 07:00 14:00

3 Dzień na morzu  

4 charlotte amalie, st. thomas  10:00 19:00

5 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:00

6 Dzień na morzu  

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 9, 23 sty; 6, 20 Lut; 5 Mar; 2, 16, 30 Kwi; 14, 28 Maj; 
18*Cze; 11*** Cze; 2***, 9*, 23***, 30* Lip; 20* sie; 3***,  
17 Wrz; 1, 15 Paź; 13**, 27** Lis; 11**, 31† Gru
2017 8**, 22** sty; 5** Lut; 5**, 19** Mar; 2**, 16**, 30** Kwi
*  Dostępny jest podobny 7-nocny rejs z Basseterre na St. Kitts na trasie zamiast 

Philipsburg na St. Maarten.
** Dostępny jest podobny 7-nocny rejs z/do Port Canaveral na Florydzie.
***  Statek zawija do San Juan w Portoryko i na Labadee na Haiti zamiast do 

Nassau na Bahamach i Charlotte Amalie na St. Thomas.
† Rejs świąteczny 8-nocny z Orlando (Port Canaveral) na Florydzie.

ceNy rejsów

nassau

charlotte amalie

BAHAMY

ST. THOMAS

FLORYDA
Fort Lauderdale

Philipsburg
ST. MAARTEN



interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z morzem lub po prostu brakuje ci 
czasu, wybór jednego z naszych krótkich rejsów jest idealnym rozwiązaniem 
dla ciebie. chłoń zapierające dech w piersiach widoki gór na haiti, poznaj 
miękkie jak puch piaszczyste plaże albo wskocz na chwilę do spokojnej, 
turkusowej wody. Miłośnicy przygód mogą pościgać się w regatach 
america’s cup na słonecznych Bahamach, zwiedzić spektakularne ruiny 
starożytnej atlantydy w nassau lub obejrzeć okolicę z lotu ptaka, szybując 
na lotni za motorówką nad piękną wyspą cococay® na Bahamach. To tylko 
kilka atrakcji, z których można skorzystać podczas tych krótkich rejsów. 
Karaiby to naprawdę klasa sama w sobie.

KRÓTKIE REJSY PO KARAIBAcH
REJSY TRWAJącE 3 – 5 nOcY

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu
Prywatny cel podróży

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM  
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

cozUMel, MeKSyK –
Tulum Ruiny Majów
odkryj wspaniałe ruiny miasta 
Tulum. Przewodnik zdradzi ci 
tajemnice, fakty, mity i legendy 
dotyczące tego dawno 
zapomnianego społeczeństwa. 
zachwyć się architektonicznymi 
i artystycznymi osiągnięciami, które 
można zobaczyć w 60 świątyniach.

naSSaU, BahaMy –
Atlantis Dzień na plaży
W znanym na całym świecie kurorcie 
atlantis na Paradise island wybierz 
się na wycieczkę bez przewodnika 
po starożytnych ruinach atlantis in 
The Dig i skorzystaj z wydzielonej 
części plaży.

laBaDee®, haiTi –
Zipline
labadee® to prywatna, rajska wyspa 
należąca do royal caribbean, 
z nieskazitelnymi plażami, 
zapierającymi dech w piersiach 
widokami i znakomitymi atrakcjami 
wodnymi. Uchwyć panoramę wyspy 
z lotu ptaka szybując na wysokości 
120 metrów nad przepięknym 
półwyspem podczas ekscytującego 
lotu na paralotni ciągniętej przez 
łódź motorową.

Belize –
Spływ w jaskini i zabawa w parku 
linowym
Połączenie zjazdów na kolejce 
tyrolskiej przez las i spływu 
w systemie podziemnych jaskiń.

PrzeDłUż SWÓj 
PoByT...

W KUrorcie UniVerSal 
orlanDo®

czy jest lepszy sposób na zakończenie rejsu 
życia niż rozpoczęcie przygody od początku? 
W znanym na całym świecie parku rozrywki 
Universal orlando® możesz doświadczyć 
tego, co najlepsze w muzyce na żywo, 
gastronomii, niekończącym się życiu nocnym 
oraz skorzystać z wielu innych atrakcji. 
Wybierz jeden spośród trzech wyróżnionych 
nagrodą czterech Diamentów aaa hoteli 
tematycznych, z których można dotrzeć 
pieszo zarówno do Universal Studios®, jak i do 
kompleksu rozrywki Universal cityWalk®.

Dokonaj rezerwacji swojego pobytu już dziś 
na stronie  
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/uNIVERSAL

Trasa a
Trasa B



Kabina wewnętrzna Cena od 569 €

Kabina z oknem   Cena od 649 €

Kabina z balkonem  Cena od 919 €

apartament  Cena od 1169 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 399 €

Kabina z oknem   Cena od 469 €

Kabina z balkonem  Cena od 669 €

apartament   Cena od 809 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 399 €

Kabina z oknem   Cena od 499 €

Kabina z balkonem  Cena od 719 €

apartament   Cena od 1099 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 569 €

Kabina z oknem   Cena od 649 €

Kabina z balkonem  Cena od 919 €

apartament   Cena od 1169 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 369 €

Kabina z oknem   Cena od 499 €

Kabina z balkonem  Cena od 669 €

apartament   Cena od 809 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 349 €

Kabina z oknem   Cena od 499 €

Kabina z balkonem Cena od 599 €

apartament   Cena od 819 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów

BahaMy
rejS 3-nocny (TraSa a)
Majesty of the Seas® - plan pokładów dostepny online.

KaraiBy zachoDnie
rejS 5-nocny (TraSa a)
Independence of the Seas® - plan pokładów na stronach 62-63.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Miami, Floryda  16:00
2 Nassau, Bahamy 08:00 23:59
3 cococay, Bahamy^ 08:00 17:00
4 Key west, Floryda  10:00 18:00
5 Miami, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 4†, 11†, 18†*, 25† sty; 1†, 8†*, 15†, 22†, 29† lut; 7†, 14†, 21†, 28† Mar;  
4†, 11†, 18†, 25† Kwi; 9, 16, 23*, 30 Maj; 6, 13, 20, 27 cze; 4, 11, 18, 25 lip; 1, 8, 15, 22, 
29 sie; 5, 12, 19, 26 wrz; 3, 10, 17, 24, 31 paź; 7, 14, 21, 28 lis; 5, 12, 19, 26 Gru
2017 2**, 9, 16, 23, 30 sty; 6, 13, 20, 27 lut; 6, 13, 20, 27 Mar; 3, 10, 17, 24 Kwi
^ Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku do 
portu.† Rejs statkiem Majesty of the Seas®. *Statek nie zawija do portu Key West 
na Florydzie. ** Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 8†, 15†*, 22†, 29† sty; 5†, 12†, 19†, 26† lut; 4†, 11†, 18†, 25† Mar;  
1†, 8†, 15†, 22†, 29† Kwi; 13, 20, 27 Maj; 3, 10, 17, 24 cze; 1, 8, 15, 22, 29 lip; 5, 12, 19, 
26 sie; 2, 9, 16, 23, 30 wrz; 7, 14, 21, 28 paź; 4, 11, 18, 25 lis; 2, 9 16, 23*, 30 Gru
2017 6, 13, 20, 27 sty; 3, 10, 17, 24 lut; 3, 10, 17, 24, 31 Mar; 7, 14, 21, 28 Kwi
^ Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku do portu. 
* Kolejność portów może się różnić.
† Rejs statkiem Enchantment of the Seas®.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 port canaveral, Floryda  16:00
2 Nassau, Bahamy 12:00 23:59
3 cococay, Bahamy^ 08:00 17:00
4 port canaveral, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

BahaMy
rejS 3-nocny (TraSa a)
Enchantment of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 68-69.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Miami, Floryda  16:30
2 cococay, Bahamy^ 08:00 17:00
3 Nassau, Bahamy  08:00 17:00
4 Miami, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 8†, 15†, 22†, 29† sty; 5†, 12†, 19†, 26† lut; 4†, 11†, 18†, 25† Mar;  
1†, 8†, 15†, 22†, 29† Kwi; 3, 6, 13, 20, 27 Maj; 3, 10, 17, 24 cze; 1, 8, 15, 22, 29 jul;  
5, 12, 19, 26 sie; 2, 9, 16, 23, 30 wrz; 7, 14, 21, 28 paź; 4, 11, 18, 25 lis;  
2, 9, 16, 23, 30 Gru
2017 6, 13, 20, 27 sty; 3, 10, 17, 24 lut; 3, 10, 17, 24, 31 Mar; 7, 14, 21, 28 Kwi
^  Rejs świąteczny 8-nocny z Orlando (Port Canaveral) na Florydzie. †Rejs 

statkiem Majesty of the Seas®.

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów

rejS 4-nocny (TraSa B) rejS 5-nocny (TraSa B)rejS 4-nocny (TraSa B)

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30
2 Dzień na morzu  
3 costa Maya, Meksyk 09:00 18:00
4 cozumel, Meksyk  08:00 18:30
5 Dzień na morzu  
6 Fort lauderdale, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 2†, 7*, 16†, 21*, 30 sty; 4*, 12**, 13†, 18*, 27† lut; 3*, 12, 17*, 26†, 31* Mar; 9†, 14*, 
23†, 28* Kwi; 19, 24* lis; 3, 4**, 8*, 17, 18**, 22*, 31 Gru
2017 5*, 14, 15**, 19*, 28, 29** sty; 2*, 11, 12**, 16*, 25, 26** lut; 2*, 11, 12**, 16*, 25, 
26**, 30* Mar; 8, 9**, 13* Kwi
*Dostępny jest podobny 4-nocny rejs z wyłączeniem portów Costa Maya w Meksyku 
i Belize. **Dostępny jest podobny 5-nocny rejs statkiem Navigator of the Seas® 
z Miami na Florydzie. Statek zawija do Nassau na Bahamach zamiast do Costa Maya 
w Meksyku.†Statek zawija do Belize City w Belize zamiast do Costa Maya w Meksyku. 
Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 port canaveral, Floryda  16:00
2 cococay, Bahamy^ 08:30 17:00
3 Nassau, Bahamy 07:00 23:59
4 Dzień na morzu  
5 port canaveral, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 4†, 11†, 18†, 25† sty; 1†, 8†, 15†, 22†, 29† lut; 7†, 14†, 21†, 28† Mar; 
4†, 11†, 18†, 25† Kwi; 16, 23, 30 Maj; 6, 13, 20, 27 cze; 4, 11, 18, 25 lip; 1, 8, 15,  
22, 29 sie; 5, 12, 19, 26 wrz; 3, 10, 17, 24, 31 paź; 7, 14, 21, 28 lis; 5, 12, 19, 26 Gru
2017 2*, 9, 16, 23, 30 Sty; 6, 13, 20*, 27 lut; 6, 13, 20, 27 Mar; 3, 10, 17, 24 Kwi
^ Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku do 
portu. * Kolejność portów może się różnić.
† Rejs statkiem Enchantment of the Seas®.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 11 sty; 8, 22 lut; 7, 21 Mar; 4, 18 Kwi; 14, 28 lis; 12, 26 Gru
2017 9, 23 sty; 6, 20 lut; 6, 20 Mar; 3 Kwi

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda   16:30
2 Dzień na morzu  
3 labadee, Haiti 07:30 15:30
4 Falmouth, jamajka 08:30 16:30
5 Dzień na morzu  
6 Fort lauderdale, Floryda 07:00 
Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się różnić.

cozumel

MEKSYK
Falmouth HAITI

FLORYDA
Fort Lauderdale

costa Maya
labadee

JAMAJKA

FLORYDA
BAHAMYMiami

Key West

cococay

nassau BAHAMY
cococay

nassau

FLORYDA
Port Canaveral



Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 819 €

Kabina z balkonem  Cena od 1039 €

apartament   Cena od 1493 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 819 €

Kabina z balkonem  Cena od 1039 €

apartament   Cena od 1529 €

KaraiBy zachoDnie
rejS 6-nocny
Freedom of the Seas® - plan pokładów na stronach 62-63.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  17:30

2  Dzień na morzu  

3 George town, wielki Kajman  08:00 16:00

4 cozumel, Meksyk  10:00 19:00

5 costa Maya, Meksyk 07:00 16:00

6 Dzień na morzu  

7 Fort lauderdale, Floryda  05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 5**, 20 Lis; 4, 18, 24* Gru
2017 15, 29 sty; 12, 26 Lut; 12, 26 Mar; 9 Kwi
* Dostępny jest podobny 7-nocny rejs.
**  Kolejność portów może się różnić, dodatkowo statek zawija do Belize City 

w Belize.

Zawiera atrakcje DreamWorks Experience. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach 12–13.

ceNy rejsów

KaraiBy zachoDnie
rejS 6-nocny
Independence of the Seas® - plan pokładów na stronach 
64-65.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  17:30

2 Dzień na morzu  

3 George town, wielki Kajman^ 08:00 17:00

4 Falmouth, jamajka 07:00 16:00

5 labadee, Haiti  10:00 18:00

6 Dzień na morzu  

7 Fort lauderdale, Floryda 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 3, 17, 31 sty; 14, 28 Lut; 13, 27 Mar; 10, 24 Kwi
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

ceNy rejsów

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

KARAIBY ZAcHODnIE
REJSY TRWAJącE 6-7 nOcY

George Town

FLORYDA
Fort Lauderdale

WIELKI KAJMAN

Falmouth
JAMAJKA

HAITI
labadee George Town

FLORYDA
Fort Lauderdale

WIELKI KAJMAN

cozumel

costa Maya

MEKSYK

TeGo nie MożeSz 
Przeoczyć na 
KaraiBach zachoDnich

George Town, Wielki Kajman
Wielki Kajman to ekscytujące i urozmaicone 
miejsce. Wybierz się na panoramiczną wycieczkę 
helikopterem i obejrzyj światowej sławy plażę 
‘Seven-Mile Beach’, naucz się nurkować, popływaj 
z delfinami albo udaj się na wycieczkę po 
wielobarwnym, typowo Karaibskim miasteczku, 
jakim jest George Town.

costa Maya, Meksyk
rozkoszuj się lokalną kuchnią i kulturą przepięknego 
portu costa Maya, który jest domem dla nielicznych 
ruin Majów i chacchoben, miasta z 350 roku naszej 
ery. zrelaksuj się na kajaku na lagunie Bacalar, 
skorzystaj z orzeźwiającej kąpieli w cenote azul 
lub wybierz się z przewodnikiem po hiszpańskiej 
fortecy.

roatan, honduras
otoczony drugą, co do wielkości na świecie rafą 
koralową honduras stanowi mekkę dla tropikalnych 
ryb. Wybierz pomiędzy nurkowaniem, pływaniem 
z rurką lub przejażdżką łodzią motorową ze 
szklanym dnem. 

zarezerwuj swoją wycieczkę lądową na stronie  
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu
Prywatny cel podróży

Trasa a
Trasa B



Kabina wewnętrzna  Cena od 989 €

Kabina z oknem   Cena od 1099 €

Kabina z balkonem  Cena od 1169 €

apartament   Cena od 1979 €

Kabina wewnętrzna Cena od 989 €

Kabina z oknem   Cena od 1099 €

Kabina z balkonem  Cena od 1169 €

apartament   Cena od 1979 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 859 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1259 €

apartament   Cena od 3149 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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Daty rozpoczęcia rejsów
trasa A:
2016 3, 17, 31 sty; 14, 28 Lut; 13, 27 Mar; 10, 24 Kwi;  
8, 22 Maj; 12 Cze; 3, 24 Lip; 14 sie; 4, 11, 25 Wrz; 9, 23 Paź
trasa B:
5 cze; 17 Lip; 7, 28 Sie
Trasa B Statek zawija do George Town, Wielki Kajman, Roatan w Hondurasie, 
Costa Maya i Cozumel w Meksyku.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 10*, 24* sty; 7*, 21* Lut; 6*, 20* Mar; 3*, 17* Kwi;  
15*, 29* Maj; 19 Cze; 10, 31 Lip; 21 Sie; 18* Wrz;  
2*, 16*, 30 Paź; 13, 27 Lis; 11 Gru
2017 2**, 8, 22 sty; 5, 19 Lut; 5, 19 Mar; 2, 16 Kwi
* Kolejność portów może się różnić.
** Dostępny jest podobny 6-nocny rejs zawijający do Costa Maya w Meksyku i 
Nassau na Bahamach zamiast do Falmouth na Jamajce i Labadee na Haiti.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 2, 16, 30 sty; 13, 27 Lut; 26 Mar; 9, 23 Kwi; 7, 21 Maj; 
4*, 25* Cze; 16*Lip; 6*, 27* sie; 10, 24 Wrz; 8, 22, 29** Paź; 
20* Lis; 4*, 23*** Gru
2017 15, 29 sty; 12, 26 Lut; 12, 26 Mar; 9, 23 Kwi
* Kolejność portów może się różnić.
**  Dostępny jest podobny 6-nocny rejs zawijający do Nassau na Bahamach i 

Costa Maya w Meksyku zamiast do Falmouth na Jamajce i Labadee na Haiti.
*** Dostępny jest podobny 8-nocny rejs świąteczny zawijający dodatkowo do 

Costa Maya w Meksyku.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 port canaveral, Floryda       16:30

2 Dzień na morzu  

3 labadee, Haiti  08:00 16:00

4 Falmouth, jamajka  10:00 19:00

5 George town, wielki Kajman^ 08:00 16:00

6 cozumel, Meksyk 10:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 port canaveral, Floryda  06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30

2 Dzień na morzu  

3 cozumel, Meksyk 07:00 18:00

4 Dzień na morzu  

5 Falmouth, jamajka 07:00 16:00

6 labadee, Haiti 09:30 18:00

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  17:00

2 Dzień na morzu  

3 labadee, Haiti 08:00 17:00

4 Falmouth, jamajka 10:30 19:00

5 Dzień na morzu  

6 cozumel, Meksyk 08:00 19:00

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda  06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

KaraiBy zachoDnie
rejS 7-nocny
Freedom of the Seas® - plan pokładów na stronach 62-63.

KaraiBy zachoDnie
rejS 7-nocny
Allure of the Seas® - plan pokładów na stronach 60-61.

KaraiBy zachoDnie
rejS 7-nocny
Oasis of the Seas® - plan pokładów na stronach 60-61.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów

George Town

roatan

FLORYDA
Port Canaveral

WIELKI KAJMAN

Falmouth
JAMAJKA

HONDuRAS

HAITI
labadee

cozumel

costa Maya

MEKSYK

FLORYDA
Fort Lauderdale

Falmouth
JAMAJKA

HAITI
labadee

cozumel
MEKSYK
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Kabina wewnętrzna  Cena od 1039 €

Kabina z oknem   Cena od 1079 €

Kabina z balkonem  Cena od 1219 €

apartament   Cena od 2249 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1039 €

Kabina z oknem   Cena od 1079 €

Kabina z balkonem  Cena od 1219 €

apartament   Cena od 2249 €

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Allure of the Seas® - plan pokładów na stronach 60-61.

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Oasis of the Seas® - plan pokładów na stronach 60-61.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30

2 Nassau, Bahamy  07:00 14:00

3 Dzień na morzu  

4 charlotte amalie, st. thomas 10:00 19:00

5 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:00

6 Dzień na morzu  

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 3, 17, 31 sty; 14, 28 Lut; 13, 27 Mar; 10, 24 Kwi; 
8, 22 Maj; 5**, 12*, 26** cze; 3*, 17**, 24* Lip;  
7**, 14*, 28** sie; 4*, 11, 25 Wrz; 9, 23 Paź; 6, 20 Lis; 4 Gru
2017 15, 29 sty; 12, 26 Lut; 12, 26 Mar; 9, 23 Kwi
*  Dostępny jest podobny 7-nocny rejs zawijający do Basseterre na St. Kitts 

zamiast do Philipsburga na St. Maarten.
**  Statek zawija do San Juan w Portoryko i Labadee na Haiti zamiast do Nassau 

na Bahamach i Charlotte Amalie na St. Thomas.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 5**, 11, 26** Cze; 2, 17**, 23 Lip; 7**, 13, 28** sie;  
3 Wrz
* Rejs rozpoczyna się w Port Canaveral i kolejność portów może się różnić.
** Rejs statkiem Allure of the Seas®.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 philipsburg, st. Maarten  08:00 17:00

6 san juan, portoryko  07:00 14:00

7 labadee, Haiti 09:00 18:00

8 Dzień na morzu  

9 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Zawiera atrakcje DreamWorks Experience. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach 12–13.

ceNy rejsów ceNy rejsów

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

KARAIBY WScHODnIE
REJSY TRWAJącE 7-8 nOcY
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TeGo nie MożeSz 
Przeoczyć na 
KaraiBach WSchoDnich

San juan, Portoryko
W Starym San juan domy w pastelowych kolorach, 
balkony z kutego żelaza, skwery z pomnikami 
i wąskie uliczki brukowane granatowym kamieniem 
stanowią silny kontrast dla pełnego życia, 
nowoczesnego miasta tryskającego niesamowitą 
energią.

charlotte amalie, St. Thomas
Urzekająca wyspa St. Thomas jest znana ze 
swoich pięknych plaż i kryształowo czystych wód. 
jednak to wyjątkowe miejsce przyciąga turystów 
z całego świata możliwością bezcłowych zakupów.  
Wystarczy krótki spacer uliczkami pełnymi sklepów, 
by zrozumieć, dlaczego to miasto zwane jest 
„światową stolicą zakupów bezcłowych”.

Basseterre, St. Kitts
St. Kitts to prawdziwie magiczna wyspa 
o rozległych, marszczonych wiatrem polach, 
z drzemiącym wulkanem Mt. liamuiga , bujnymi 
lasami tropikalnymi i przepięknie odrestaurowanymi 
plantacjami. Udaj się na spacer po malowniczej 
stolicy wyspy Basseterre i podziwiaj bogato 
zdobione balkony białych domów w kolonialnym 
stylu.

zarezerwuj swoją wycieczkę lądową na stronie  
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu
Prywatny cel podróży

ST. MAARTENST. THOMAS



Kabina wewnętrzna  Cena od 899 €

Kabina z oknem   Cena od 999 €

Kabina z balkonem  Cena od 1299 €

apartament   Cena od 1799 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 999 €

Kabina z oknem   Cena od 1129 €

Kabina z balkonem  Cena od 1219 €

apartament   Cena od 2119 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 919 €

Kabina z oknem   Cena od 1039 €

Kabina z balkonem  Cena od 1129 €

apartament   Cena od 1899 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 9†, 23 † sty; 6†, 20† Lut; 5† Mar; 2†, 16† 30† Kwi;  
14†, 28† Maj; 12, 26 Lis; 10, 24** Gru
2017 7, 21 sty; 4, 18 Lut; 4, 18 Mar; 1, 15, 29 Kwi
† Rejs statkiem Oasis of the Seas®.
**  Dostępny jest podobny 7-nocny rejs zawijający do San Juan w Portoryko i 

Labadee na Haiti zamiast do Nassau na Bahamach i Charlotte Amalie na St. 
Thomas.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 10*, 24* sty; 7* 21* Lut; 6*, 20* Mar; 3*, 18* Kwi;  
1*, 15*, 29* Maj; 19*Cze; 10*, 31* Lip; 21* sie; 18* Wrz;  
2*, 16* Paź; 13, 27 Lis; 11 Gru
2017 8, 22 sty; 5, 19 Lut; 5, 19 Mar; 2, 16, 30 Kwi
*Dostępny jest podobny 7-nocny rejs statkiem Freedom of the Seas® zawijający 
do CocoCay zamiast do Nassau na Bahamach.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 9* sty; 6* Lut; 5*, 19* Mar; 2*, 16*, 30* Kwi; 12, 26 Lis; 
10 Gru
2017 7, 21 sty; 4, 18 Lut; 4, 18 Mar; 1, 15 Kwi
*Rejs statkiem Navigator of the Seas® i kolejność portów może się różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:30

2 Nassau, Bahamy  07:00 14:00

3 Dzień na morzu  

4 charlotte amalie, st. thomas 10:00 19:00

5 philipsburg, st. Maarten  08:00 17:00

6 Dzień na morzu  

7 Dzień na morzu  

8 Fort lauderdale, Floryda 06:15 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 port canaveral, Floryda   16:30

2 Nassau, Bahamy 07:00 16:00

3 Dzień na morzu  

4 charlotte amalie, st. thomas 11:00 19:00

5 philipsburg, st. Maarten  08:00 17:00

6 Dzień na morzu  

7 Dzień na morzu  

8 port canaveral, Floryda 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  17:30

2 Dzień na morzu  

3 labadee, Haiti  08:00 16:00

4 san juan, portoryko 13:30 17:00

5 philipsburg, st. Maarten  09:00 18:00

6 Basseterre, st. Kitts 07:00 16:00

7 Dzień na morzu  

8 Dzień na morzu  

9 Fort lauderdale, Floryda 05:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Harmony of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 60-61.

KaraiBy WSchoDnie
rejS 7-nocny
Oasis of the Seas® - plan pokładów na stronach 60-61.

KaraiBy WSchoDnie
rejS 8-nocny
Freedom of the Seas® - plan pokładów na stronach 62-63.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów
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Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1119 €

apartament   Cena od 1529 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1119 €

apartament   Cena od 1529 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1119 €

apartament  Cena od 1529 €

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Adventure of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Adventure of the Seas® - plan pokładów na stronach 
64-65.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko  20:30

2 charlotte amalie, st. thomas 08:00 17:00

3 Basseterre, st. Kitts  08:00 17:00

4 Dzień na morzu  

5 willemstad, curacao 08:00 23:00

6 oranjestad, aruba 08:00 18:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 3*, 17*, 31* sty; 14*, 28* Lut; 13*, 27* Mar;  
10*, 24* Kwi; 14 Maj; 11 Cze; 9 Lip; 6*** sie; 3 Wrz; 1*** Paź; 
26 Lis; 24* Gru
2017 7**, 21 sty; 18 Lut; 18 Mar; 15 Kwi
* Rejs statkiem Jewel of the Seas® i kolejność portów może się różnić.
**  Dostępny jest podobny 7-nocny rejs statkiem Jewel of the Seas® zawijający do 

St. Maarten zamiast do Charlotte Amalie na St. Thomas.
*** Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 2, 16*, 30 sty; 13*, 27 Lut; 12*, 26 Mar; 9*, 23 Kwi
*  Dostępny jest podobny 7-nocny rejs zawijający na Martynikę zamiast do 

Roseau.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko  20:30

2 croix, wyspy Dziewicze 08:00 17:30

3 Basseterre, st. Kitts  08:00 17:30

4 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:30

5 roseau, Dominika 08:00 17:00

6 Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko  06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów ceNy rejsów

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Adventure of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko  20:30

2 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:00

3 Basseterre, st. Kitts 08:00 17:00

4 st. johns, antigua 08:00 17:00

5 castries, st. lucia 09:00 18:00

6 Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 7, 21 Maj; 4, 18 Cze; 2, 16, 30 Lip; 13, 27 sie; 
10, 24 Wrz; 19 Lis; 3, 17, 31* Gru
2017 14, 28 sty; 11, 25 Lut; 11, 25 Mar; 8, 22 Kwi
* Kolejność portów może się różnić.

ceNy rejsów

KARAIBY POŁUDnIOWE
REJSY TRWAJącE 7 nOcY
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Kabina wewnętrzna  Cena od 789 €

Kabina z oknem   Cena od 849 €

Kabina z balkonem  Cena od 1099 €

apartament   Cena od 1619 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1119 €

apartament   Cena od 1529 €

Kabina wewnętrzna Cena od 719 €

Kabina z oknem   Cena od 949 €

Kabina z balkonem  Cena od 1119 €

apartament   Cena od 1529 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 
podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 16, 30 Kwi

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 28 Maj; 25* Cze; 23* Lip; 20* sie; 17 Wrz; 8** Paź; 
10 Gru
2017 28* sty; 25 Lut
* Kolejność portów może się różnić.
**  Dostępny jest podobny 8-nocny rejs zawijający dodatkowo do St. Johns na 

Antigua.

Daty rozpoczęcia rejsów
trasa A:
2016 27 Lis; 11, 26** Gru
2017 8, 22 sty; 5, 19 Lut; 5, 19 Mar; 2 Kwi
trasa B:
2016 4 Gru
2017 15, 29* sty; 12*, 26* Lut; 12, 26 Mar; 9 Kwi
Trasa B Statek zawija do Charlotte Amalie na St. Thomas, Basseterre na St. Kitts, 
St. Johns na Antigua, Bridgetown na Barbados i Castries na St. Lucia.
* Kolejność portów może się różnić.
** Statek zawija do St. Johns na Antigua zamiast do Philipsburga na St. Maarten.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko   20:30

2 charlotte amalie, st. thomas 08:00 18:00

3 croix, wyspy Dziewicze 07:00 18:00

4 st. johns, antigua  08:00 17:00

5 castries, st. lucia 08:00 17:00

6 st. George’s, Grenada  08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko  20:30

2 philipsburg, st. Maarten 08:00 17:00

3 Dzień na morzu  

4 Kralendijk, Bonaire  08:00 17:00

5 willemstad, curacao  08:00 20:00

6 oranjestad, aruba 08:00 23:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko  06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 san juan, portoryko   20:30

2 st. croix, wyspy Dziewicze 08:00 17:00

3 philipsburg, st. Maarten  08:00 17:00

4 roseau, Dominika 08:00 17:00

5 Bridgetown, Barbados  08:00 17:00

6 st. George’s, Grenada 08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 san juan, portoryko 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Adventure of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Adventure of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

KaraiBy PołUDnioWe 
rejS 7-nocny
Jewel of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów
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Kabina wewnętrzna  Cena od 999 €

Kabina z oknem   Cena od 1169 €

Kabina z balkonem  Cena od 1849 €

apartament   Cena od 2829 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 899 €

Kabina z oknem   Cena od 1029 €

Kabina z balkonem  Cena od 1399 €

apartament   Cena od 2019 €

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

KaraiBy PołUDnioWe
rejS 10-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 15 sty; 5, 26* Lut; 18 Mar; 8 Kwi; 11 Lis; 2, 23 Gru
2017 13 sty; 3, 24 Lut; 17 Mar; 7 Kwi
* Statek zawija do Fort De France na Martynice zamiast do Roseau na Dominice.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda  16:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 tortola, Brytyjskie wyspy Dziewicze  08:00 17:00

5 Basseterre, st. Kitts 08:00 17:00

6 roseau, Dominika  08:00 17:00

7 st. johns, antigua 08:00 18:00

8 philipsburg, st. Maarten 07:00 16:00

9 Dzień na morzu  

10 Dzień na morzu  

11 Fort lauderdale, Floryda     07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów ceNy rejsów

rejS 9-nocny
Navigator of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Miami, Floryda   17:00

2 Dzień na morzu

3 labadee, Haiti 07:00 16:00

4  Dzień na morzu

5 willemstad, curacao 09:00 19:00

6 oranjestad, aruba 07:00 17:00

7 Kralendijk, Bonaire 07:00 17:00

8 Dzień na morzu

9 Dzień na morzu

10 Miami, Floryda 07:00

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 9, 23** Gru
2017 6*, 20 sty; 3, 17 Lut; 3, 17, 31 Mar; 14 Kwi
* Kolejność portów może się różnić.
**Dostępny jest podobny 11-nocny rejs.

DŁUGIE REJSY PO KARAIBAcH
REJSY TRWAJącE 9 – 12 nOcY

HAITI

CuRACAO

FLORYDA
Miami

ST. MAARTEN

ANTIGuA

Philipsburg

Basseterre

St. johnsTortola

ST. KITTS

BRYTYJSKIE WYSPY 
DZIEWICZE

DOMINIKA
roseau

FLORYDA
Fort Lauderdale

oranjestad

Willemstad

Kralendijk

labadee

ARuBA BONAIRE

jeSzcze WiĘcej 
DoŚWiaDczeń PoDczaS 
DłUżSzeGo rejSU

nasze dłuższe rejsy pozwalają ci poznać jeszcze 
więcej ekscytujących portów na trasie plus, dają 
szansę na pełniejsze doświadczanie wszystkich 
atrakcji na pokładzie. niektóre z naszych rejsów, 
w zależności od trasy, spędzają więcej dni na 
pełnym morzu, co pozwoli ci się zrelaksować 
i cieszyć samym pobytem na statku.

Po zaokrętowaniu możesz się w pełni relaksować 
w swojej kabinie i poczuć jak w domu. nigdzie nie 
musisz się spieszyć, możesz oddać się zabiegom 
w spa, korzystać z wieczornej rozrywki i delektować 
drinkami nad brzegiem basenu.

a co najważniejsze, będziesz miał wystarczająco 
dużo okazji do zwiedzania, robienia zakupów, 
próbowania regionalnej kuchni i poznawania lokalnej 
kultury a może nawet do wyboru kolejnego rejsu, 
który będzie Twoją przygodą życia.

zarezerwuj swoją wycieczkę lądową na stronie 
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu
Prywatny cel podróży



Kabina wewnętrzna  Cena od 1599 €

Kabina z oknem   Cena od 1919 €

Kabina z balkonem  Cena od 2249 €

apartament   Cena od 3699 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1599 €

Kabina z oknem   Cena od 1999 €

Kabina z balkonem  Cena od 2499 €

apartament   Cena od 3599 €

Kabina wewnętrzna Cena od 1199 €

Kabina z oknem   Cena od 1399 €

Kabina z balkonem  Cena od 2249 €

apartament   Cena od 3599 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
†  Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 

podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73
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Daty rozpoczęcia rejsów
2016 2**, 4*, 25* sty; 15*Lut; 7*, 28** Mar; 18*Kwi; 21 Lis; 
12 Gru
2017 2, 23 sty; 13 Lut; 6, 27 Mar
* Statek zawija do Willemstad na Curacao zamiast do Oranjestad na Arubie.
** Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 25, sty; 7 Mar; 29* Paź
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.
* Kolejność portów może się różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 27 Lis; 9 Gru
2017 2, 14, 26 sty; 7 Lut; 17 Kwi

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Fort lauderdale, Floryda     16:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 st. johns, antigua 08:00 17:00

5 castries, st. lucia 08:00 17:00

6 Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

7 st. George’s, Grenada 07:00 14:00

8 Kralendijk, Bonaire 13:00 20:00

9 oranjestad, aruba 07:00 16:00

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 Fort lauderdale, Floryda  07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 cape liberty, New jersey  16:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 labadee, Haiti 09:00 16:00

5 Falmouth, jamajka  10:00 17:00

6 George town, wielki Kajman^ 08:00 17:00

7 costa Maya, Meksyk  08:00 17:00

8 roatan, Honduras 11:00 19:00

9 cozumel, Meksyk  08:00 17:00

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 Dzień na morzu  

13 cape liberty, New jersey 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 cape liberty, New jersey  16:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 san juan, portoryko  16:00 23:00

5 philipsburg, st. Maarten 10:30 19:00

6 st. johns, antigua 07:00 17:00

7 castries, st. lucia 09:00 18:00

8 Bridgetown, Barbados 07:00 16:00

9 Basseterre, st. Kitts 10:00 18:00

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 Dzień na morzu  

13 cape liberty, New jersey 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

KaraiBy PołUDnioWe
rejS 11-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 
66-67.

KaraiBy zachoDnie
rejS 12-nocny
Anthem of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

KaraiBy PołUDnioWe
rejS 12-nocny
Anthem of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

ceNy rejsów ceNy rejsów ceNy rejsów
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Juneau, Alaska

PRZYGODA nA MIARĘ 
LODOWcA

loDoWiec hUBBarD, alaSKa
Tego nie można przeoczyć 
podczas wycieczki na alaskę. Ten 
w przybliżeniu 400 letni imponujący 
cud natury najlepiej podziwiać 
z górnego pokładu statku. lodowiec 
hubbard o niesamowitym odcieniu 
błękitu jest najdłuższym lodowcem 
ameryki Północnej.

jUneaU, alaSKa –
Wyprawa helikopterem

Wybierz się na ekscytującą 
przejażdżkę psim zaprzęgiem. 
Podziwiaj piękno alaski z lotu ptaka 
podczas wyprawy helikopterem 

albo pójdź tropem niedźwiedzia 
brunatnego. juneau oferuje rownież 
spływy raftingowe, wycieczki z 
przewodnikiem i zakupy.

SKaGWay, alaSKa — 
Kolejka turystyczna do White Pass 

Spacer główną ulicą Skagway 
przeniesie cię z pokładu 
ekskluzywnego statku w scenerię 
wyjętą prosto z produkcji westernu. 
Drewniane domki o bogatych 
zdobieniach, liczne bary i saloony 
nadają temu miejscu wyjątkowy 
charakter. Poznaj bogatą historię 
miasta, pojedź pociągiem parowym 
albo spróbuj przejażdżki na zip line.

KeTchiKan, alaSKa —
Największe atrakcje Ketchikan 

To uchodzące za pierwsze na alasce 
miasto znane jest z rybactwa, a także 
z wielu totemów, którymi usiany 
jest krajobraz Ketchikan. Pospaceruj 
odrestaurowanymi ulicami Ketchikan 
z epoki gorączki złota i creek Street, 
a odkryjesz osławiony dom Dolly. 
oferuje on wyjątkową i ekscytującą 
możliwość poznania uroków życia 
przy granicy.

icy STraiT PoinT, alaSKa — 
Rejs w poszukiwaniu wielorybów 
i ssaków morskich 

Podczas tego krótkiego rejsu 
do Point adolphus spotkanie 
z wielorybami jest nieuniknione 
— to jeden z najpopularniejszych 
punktów obserwacyjnych wielorybów 
fałdowców. 

  czeGo nie MożeSz Przeoczyć    



Kabina wewnętrzna  Cena od 1249 €

Kabina z oknem   Cena od 1529 €

Kabina z balkonem  Cena od 2149 €

apartament   Cena od 3499 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1249 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem  Cena od 2149 €

apartament   Cena od 2999 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1249 €

Kabina z oknem   Cena od 1529 €

Kabina z balkonem  Cena od 2149 €

apartament  Cena od 3499 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy 
założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one 
należne podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane 
ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania 
katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków 
rezerwacji znajdują się na stronach 70-73.

SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsówceNy rejsówceNy rejsów

PÓłnocna alaSKa
rejS 7-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 
66-67.

PołUDnioWa alaSKa
rejS 7-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.
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ALASKA – REJSY 
TRWAJącE 7 nOcY

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 20 Maj; 3, 17 Cze; 1, 15, 29 Lip; 12, 26 sie
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

alaSKa loDoWiec SaWyer
rejS 7-nocny
Explorer of the Seas® - plan pokładów na stronach 64-65.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 15*, 27 Maj; 10, 24 Cze; 8, 22 Lip; 5, 19 sie; 2 Wrz
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.
* Dostępny jest specjalny 5-nocny rejs.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 20, 27 Maj; 3, 10, 17, 24 Cze; 1, 8, 15, 22, 29 Lip;  
5, 12, 19, 26 sie; 2, 9 Wrz

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska  16:30

2 inside passage (na morzu)  

3 Ketchikan, alaska 06:00 16:00

4 icy strait point, alaska^ 09:00 18:00

5 juneau, alaska 07:00 20:30

6 skagway, alaska 09:00 16:30

7 lodowiec Hubbard, alaska (na morzu) 07:00 11:00

8 seward, alaska 05:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 seward, alaska  20:00

2 lodowiec Hubbard (na morzu)  14:00 18:00

3 juneau, alaska 09:00 21:00

4 skagway, alaska 07:00 20:30

5 icy strait point, alaska^ 07:00 16:00

6 Ketchikan, alaska 09:00 18:00

7 inside passage (na morzu)  

8 Vancouver, Kolumbia Brytyjska  07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 seattle, waszyngton  16:00

2 Dzień na morzu  

3 inside passage (na morzu)  

4 juneau, alaska 12:00 21:00

5 skagway, alaska 07:00 20:30

6 tracy arm Fjord (lodowiec sawyer), alaska 07:00 12:00

7 Dzień na morzu  

8 Victoria, Kolumbia Brytyjska 09:00 18:00

9 seattle, waszyngton 06:00

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ALASKA

WASZYNGTON

KOLuMBIA 
BRYTYJSKA

Skagway
juneau

Tracy arm Fjord 
(Sawyer Glacier)

Seattle

inside Passage

ALASKA
Seward

Vancouver

lodowiec hubbard

icy Strait Point

Ketchikan

inside Passage

Skagway
juneau

KOLuMBIA BRYTYJSKA

ALASKA

Vancouver

lodowiec hubbard

icy Strait Point

Ketchikan

inside Passage

Skagway
juneau

Seward

KOLuMBIA BRYTYJSKA

Victoria

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu
Prywatny cel podróży



interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

interior Prices from €

ocean View Prices from €

Balcony Prices from €

Suites Prices from €

KoBe, jaPonia -
Wodospady Nunobiki

Kobe jest atrakcyjnym miastem 
położonym z jednej strony u podnóża 
Gór rokko, z drugiej zaś nad brzegiem 
oceanu. Wespnij się na jeden z trzech 
świętych wodospadów nunobiki, 
które od wieków stanowiły inspirację 
artystów i poetów. Wiele z wierszy 
na temat wodospadów wyryte jest 
w pobliskich skałach.

  czeGo nie MożeSz Przeoczyć   

ODKRYJ KULTURĘ I PIĘKnO 
EGZOTYcZnYcH LąDÓW

Malezja

WellinGTon,  
noWa zelanDia –
Zwiedzanie miasta

Wycieczka po jednej z najbardziej 
uroczych stolic świata uwzględnia 
również wizytę w Katedrze Św. Pawła 
- przykład dziewiętnastowiecznej 
neogotyckiej budowli. Podziwiaj 
panoramę Wellington ze szczytu góry 
Mt. Victoria.

liFoU, WySPy lojalnoŚci -
Wycieczka po wyspie

Udaj się na wyprawę, podczas której 
obejrzysz klify joking, plantację 
wanilii Mucaweng oraz zbudowaną 
w 1898 roku kaplicę chapel of ease.

BUSan, Korea PołUDnioWa -
Pŏmŏ sa

odwiedź wspaniałą świątynię 
Pŏmŏ sa- jeden z najstarszych 
klasztorów koreańskich, położony 
w nadzwyczajnej, górzystej scenerii. 
W drodze powrotnej zatrzymaj się 
w jednej z licznych restauracji na 
znakomite owoce morza, z których 
słynie Korea.

honG KonG, chiny -
Wzgórze Wiktorii

zabytkowa, 125 letnia kolejka zabierze 
cię na sam szczyt Wzgórza Wiktorii, 
z którego rozpościera się zapierający 
dech w piersiach widok na miasto 
wieżowców, przepiękną zatokę oraz 
nowe ziemie.



Kabina wewnętrzna  Cena od 1419 €

Kabina z oknem   Cena od 1899 €

Kabina z balkonem  Cena od 3499 €

apartament   Cena od 4299 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1399 €

Kabina z oknem   Cena od 1799 €

Kabina z balkonem  Cena od 2799 €

apartament   Cena od 4199 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 999 €

Kabina z oknem   Cena od 1199 €

Kabina z balkonem  Cena od 1599 €

apartament   Cena od 2699 €

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
† Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy 
założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one 
należne podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane 
ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania 
katalogu do druku, mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków 
rezerwacji znajdują się na stronach 70-73.
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SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

OBIE AMERYKI
REJSY TRWAJącE 7-14 nOcY

KanaDa i noWa anGlia
rejS 7-nocny
Serenade of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 13*, 18, 25 Wrz; 2, 9, 16, 23 Paź
*Dostępny jest podobny 5-nocny rejs.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Boston, Massachusetts  16:30

2 portland, Maine 07:00 18:00

3 Bar Harbor, Maine 07:00 17:00

4 saint john, Nowy Brunszwik (zatoka Fundy)  07:00 17:30

5 Dzień na morzu  

6 Halifax, Nowa szkocja 09:00 18:30

7 Dzień na morzu  

8 Boston, Massachusetts 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów

WoKÓł PrzylĄDKa horn
rejS 14-nocny
Rhapsody of the Seas® - plan pokładów na stronach 
68-69.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 28 Lut; 13* Mar
* Trasa rejsu odwrotna.
^  Podróżni muszą skorzystać z łodzi towarzyszącej, aby dostać się ze statku 

do portu.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Valparaiso, chile  19:00

2 Dzień na morzu  

3 puerto Montt, chile 09:00 19:00

4 Fiordy chilijskie  

5 cieśnina Magellana  

6 punta arenas, chile^ 07:00 07:30

7 Ushuaia, argentyna^ 10:00 19:00

8 przylądek Horn, chile  06:00 08:30

9 Dzień na morzu  

10 puerto Madryn, argentyna 08:00 17:30

11 Dzień na morzu  

12 punta del este, Urugwaj 09:00 19:00

13 Montevideo, Urugwaj 07:00 17:00

14 Buenos aires, argentyna 07:00 

15 Buenos aires, argentyna wyokrętowanie

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

ceNy rejsów

haWaje
rejS 11-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Vancouver, Kolumbia Brytyjska   17:00

2 Dzień na morzu

3 Dzień na morzu

4 Dzień na morzu

5 Dzień na morzu

6 Dzień na morzu

7 lahaina, Maui, Hawaje 08:00 

8 lahaina, Maui, Hawaje   18:00

9 Hilo, Hawaje 08:00 18:00

10 Kailua Kona, Hawaje 08:00 18:00

11 Kauai (Nawiliwili), Hawaje  09:00 18:00

12 Honolulu, oahu, Hawaje 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 20*Kwi; 9 Wrz
* Trasa rejsu odwrotna.

ceNy rejsów
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MAINE NOWA SZKOCJA

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu



Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna  Cena od 2119 €

Kabina z oknem   Cena od 2499 €

Kabina z balkonem  Cena od 2699 €

apartament   Cena od 3699 €

Kabina wewnętrzna  Cena od 1729 €

Kabina z oknem   Cena od 1849 €

Kabina z balkonem  Cena od 1999 €

apartament   Cena od 3499 €

AZJA
REJSY TRWAJącE 7-14 nOcY

Features DreamWorks Experience.  
See pages 12-13 for information. 

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

ceNy rejsówceNy rejsówceNy rejsów

Daty rozpoczęcia rejsów
2016  16 Paź

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 12 Cze

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 26 Maj

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 pekin (tianjin), chiny  17:00

2 Dzień na morzu  

3 Fukuoka, japonia 11:00 20:00

4 Kumamoto, japonia 07:00 19:00

5 Nagasaki, japonia 07:00 17:00

6 Busan, Korea południowa 08:00 17:00

7 Dzień na morzu  

8 pekin (tianjin), chiny 08:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 singapur   17:00

2 Dzień na morzu  

3 Ho chi Minh city (phu My), wietnam 07:00 19:00

4 Dzień na morzu  

5 Dzień na morzu  

6 Hong Kong, chiny 08:00 

7 Hong Kong, chiny  15:00

8 Dzień na morzu  

9 okinawa, japonia 10:00 19:00

10 Dzień na morzu  

11 seul (incheon), Korea 09:00 20:00

12 Dzień na morzu  

13 pekin (tianjin), chiny  07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie zaokrętowanie

2 Dubaj, zjednoczone emiraty arabskie  14:00

3 Maskat, oman 09:00 17:00

4 Dzień na morzu  

5 Dzień na morzu  

6 Dzień na morzu  

7 cochin, indie 09:00 

8 cochin, indie  17:00

9 Dzień na morzu

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 Dzień na morzu  

13 penang, Malezja 07:00 16:00

14 singapur 15:00 

15 singapur wyokrętowanie 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

jaPonia
rejS 7-nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

eGzoTyczna azja
rejS 12-nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

inDie i PołUDnioWa azja
rejS 14-nocny
Ovation of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.
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Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
†  Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 

podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

crUise pricesceNy rejsówceNy rejsów

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 4*Mar; 7 Paź
* Trasa rejsu odwrotna z nocnym postojem w Ho Chi Minh City.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 21 Cze; 4 Gru

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 22 Maj; 6 Wrz

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 szanghaj (Baoshan), chiny  17:00

2 Dzień na morzu  

3 Xiamen, chiny 07:00 15:00

4 Hong Kong, chiny 09:00 

5 Hong Kong, chiny  18:00

6 Dzień na morzu  

7 Dzień na morzu  

8 Ho chi Minh city (phu My), wietnam 07:00 19:00

9 Dzień na morzu  

10 singapur 08:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 szanghaj (Baoshan), chiny   17:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 sapporo (Muroran), japonia  09:00 19:00

5 Dzień na morzu  

6 tokio (jokohama), japonia 06:00 18:00

7 Nagoya, japonia 09:00 16:30

8 Kioto (osaka), japonia 12:00 23:59

9 Kochi, japonia 09:00 17:00

10  Dzień na morzu  

11 szanghaj (Baoshan), chiny 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 Hong Kong, chiny   17:00

2 Dzień na morzu  

3 okinawa, japonia  13:00 20:00

4 Dzień na morzu  

5 Kobe, japonia 09:00 18:00

6 Kobe, japonia 08:00 17:00

7 Miyazaki (aburatsu), japonia 07:00 17:00

8 Nagasaki, japonia 08:00 17:00

9 Dzień na morzu  

10 Dzień na morzu  

11 Hong Kong, chiny 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

z SzanGhajU Do SinGaPUrU
rejS 9-nocny
Mariner of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 64-65.

jaPonia
rejS 10-nocny
Quantum of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 58-59.

jaPonia i WySPa czeDżU
rejS 10-nocny
Voyager of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 64-65.
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Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Zawiera atrakcje DreamWorks Experience. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach 12–13.

Legenda
Porty docelowe
Port rozpoczęcia rejsu

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY 
DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
ROYALCARIBBEANCRuISES.COM 
LuB uZYSKAĆ W BIuRZE PODRÓŻY

ceNy rejsówceNy rejsówceNy rejsów

Daty rozpoczęcia rejsów
trasa A: Rejs 11-nocny
2016 30* sty; 8**, 19** Lis
2017 15, 26 Mar
trasa B: Rejs 12-nocny
2016 13 Mar; 4 Kwi; 30† Lis
2017 5‡, 19^, 31^ sty; 21 Lut; 6† Kwi
Trasa B Statek zawija do Lautoka na Wyspie Fidżi, Suva na Fidżi, Mystery Island 
w Vanuatu, Isle Of Pines w Nowej Kaledonii i Noumea w Nowej Kaledonii.
*  Dostępny jest podobny 10-nocny rejs. **Dostępny jest podobny rejs. 
† Dostępny jest podobny 13-nocny rejs. ‡ Dostępny jest podobny 14-nocny rejs.
^  Statek zawija do Lifou na Wyspach Lojalności zamiast na Isle of Pines w Nowej     

Kaledonii. 

Daty rozpoczęcia rejsów
trasa A: Rejs 11 –nocny 
2016 11 Gru 
2017 19, 30* Mar
trasa B: Rejs 12-nocny
2016 3**, 22† Gru
2017 13 sty; 4† Mar; 9‡ Kwi
Trasa B Statek zawija do Lifou na Wyspach Lojalności, Noumea w Nowej 
Kaledonii, Mystery Island na Vanuatu, Suva na Fidżi i Lautoka na Fidżi.
*  Dostępny jest podobny 10-nocny rejs. ** Dostępny jest podobny 13-nocny rejs 

statkiem Radiance of the Seas®. † Dostępny jest podobny rejs. ‡ Dostępny jest 
podobny 13-nocny rejs.

Daty rozpoczęcia rejsów
trasa A: Rejs 9-nocny  
2016 21*Mar; 20, 29 Lis; 13*** Gru
2017 14** Lut
trasa B: Rejs 10-nocny  
2016 7†, 19†sty; 14* Lut; 30‡ Mar; 10 Lis
2017 3, 25*sty; 4, 22* Lut
Trasa B Statek zawija do Lifou na Wyspach Lojalności, Port Vila w Vanuatu, 
Mystery Island w Vanuatu, Noumea w Nowej Kaledoni i Isle of Pines w Nowej 
Kaledonii.
*  Dostępny jest podobny rejs ** Dostępny jest podobny 8-nocny rejs. *** 

Dostępny jest podobny rejs statkiem Legend of the Seas® z Brisbane. Statek 
zawija do Champagne Bay zamiast na Mystery Island. † Dostępny jest podobny 
12-nocny rejs statkiem Radiance of the Seas®. ‡ Dostępny jest podobny 
13-nocny rejs.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sydney, australia  19:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 isle of pines, Nowa Kaledonia 08:00 17:00

5 Mystery island, Vanuatu 08:00 17:00

6 Dzień na morzu  

7 lautoka, wyspa Fidżi 07:00 16:00

8 Dzień na morzu  

9 Noumea, Nowa Kaledonia  08:00 17:00

10 Dzień na morzu  

11 Dzień na morzu  

12 sydney, australia  06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sydney, australia  19:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 Dzień na morzu  

5 suva, Fidżi  08:00 17:00

6 lautoka, wyspa Fidżi 08:00 17:00

7 Dzień na morzu 08:00 17:00

8 lifou, wyspy lojalności  

9 Noumea, Nowa Kaledonia  08:00 17:00

10 Dzień na morzu 

11 Dzień na morzu  

12 sydney, australia 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sydney, australia  19:00

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 lifou, wyspy lojalności  09:00 17:00

5 port Vila, Vanuatu 08:00 17:00

6 Mystery island, Vanuatuu 08:00 17:00

7 Noumea, Nowa Kaledonia 08:00 17:00

8 Dzień na morzu  

9 Dzień na morzu  

10 sydney, australia 06:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

PołUDnioWy PacyFiK i FiDżi
rejSy 11 i 12-nocne
Voyager of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 64-65.

PołUDnioWy PacyFiK i FiDżi
rejSy 11 i 12-nocne
Explorer of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 64-65.

PołUDnioWy PacyFiK
rejSy 9 i 10-nocne
Explorer of the Seas℠ - plan pokładów na stronach 64-65.

POŁUDnIOWY PAcYFIK, AUSTRALIA  
I nOWA ZELAnDIA      REJSY TRWAJącE 9-17 nOcY
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Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina wewnętrzna   Cena dostępna na stronie www  
lub w biurze podróży

Kabina z oknem    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Kabina z balkonem  Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

apartament    Cena dostępna na stronie www 
lub w biurze podróży

Podane ceny od są jedynie orientacyjne.
†  Ceny w niniejszej broszurze są podane w euro i dotyczą jednej osoby, przy założeniu, że z kabiny danej kategorii korzystają dwie osoby. Zawierają one należne 

podatki, opłaty i koszty portowe (bez opłat za obsługę). Podane ceny są przykładowe. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania katalogu do druku, 
mogą jednak ulec zmianie. W niektórych portach konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Szczegółowe informacje na temat warunków rezerwacji znajdują się 
na stronach 70-73.
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SKRÓCONY SPIS TREśCI
•	 Co obejmuje cena rejsu – str. 3
•	Udogodnienia dostępne w poszczególnych klasach – str. 54-55
•	Warunki rezerwacji – str. 70-73

ceNy rejsówceNy rejsówceNy rejsów

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 18*, 25** Lut; 28* Mar; 16 Lis
2017 20* Sty; 25 Lut; 22† Kwi
*Dostępny jest krótszy rejs po Tasmanii z Sydney w Australii.
**Dostępny jest 16-nocny rejs na trasie odwrotnej.
†Dostępny jest podobny rejs statkiem  Explorer of the Seas®.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 12* Mar; 31 Paź
2017 9 Lut
*Trasa rejsu odwrotna.

Daty rozpoczęcia rejsów
2016 8*, 25‡ sty 17 Paź 16**, 26† Gru
2017 15‡, 28†sty  14***, 28† Mar
*  Dostępny jest podobny rejs na statku Voyager of the Seas®
** Dostępny jest podobny rejs startujący z Auckland, Nowa Zelandia
*** Rejs nie zawija do Akaroa, Nowa Zelandia
† Dostępny jest także krótszy rejs
‡ Dostępny jest podobny rejs statkiem Legend of the Seas® ruszający z Brisbane

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 perth (Fremantle), australia   18:30

2 Dzień na morzu  

3 esperance, australia 08:00 18:00

4-5 Dzień na morzu  

6 adelaide, australia 08:00 18:00

7 Dzień na morzu  

8 Melbourne, australia 08:00 18:00

9-10 Dzień na morzu  

11 zatoka Milforda, Nowa zelandia 08:00 9:00

11 zatoka Doubtful, Nowa zelandia 12:30 13:30

11 zatoka Dusky, Nowa zelandia  16:00 17:00

12 Dunedin, Nowa zelandia  08:00 18:00

13 akaroa, Nowa zelandia 08:00 19:00

14 wellington, Nowa zelandia 09:00 23:59

15 picton, Nowa zelandia 07:00 15:00

16-17 Dni na morzu  

18 sydney, australia 06:30 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sydney, australia  18:30

2 Dzień na morzu  

3 Brisbane, australia 08:00 18:00

4 Dzień na morzu 

5 Dzień na morzu 

6 cairns (yorkey’s Knob), australia 07:00 17:00

7 Dzień na morzu

8 Dzień na morzu  

9 Darwin, australia 08:00 22:00

10 Dzień na morzu

11 Dzień na morzu  

12 Benoa, Bali, indonezja 07:00 18:00

13 Dzień na morzu  

14 port Hedland, australia 09:00 16:00

15 Dzień na morzu  

16 Geraldton, australia 11:00 18:00

17 perth, (Fremantle), australia 07:00 

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

Dzień  port Docelowy przypływa  wypływa

1 sydney, australia  18:30

2 Dzień na morzu  

3 Dzień na morzu  

4 Bay of islands, Nowa zelandia  08:00 17:00

5 auckland, Nowa zelandia 07:00 18:00

6 tauranga, Nowa zelandia  08:00 18:00

7 Napier, Nowa zelandia  12:00 18:00

8 picton, Nowa zelandia 09:00 17:00

9 wellington, Nowa zelandia  08:00 17:00

10 akaroa, Nowa zelandia 08:00 18:00

11 Dunedin, Nowa zelandia  08:00 18:00

12 zatoka Dusky, Nowa zelandia  09:00 10:00

12 zatoka Doubtful, Nowa zelandia 12:00 13:00

12 zatoka Milforda, Nowa zelandia  16:30 18:00

13 Dzień na morzu

14 Dzień na morzu  

15 sydney, australia 06:30

Kolejność portów oraz dni i godziny rejsów mogą się 
różnić.

PołUDnioWa aUSTralia i noWa 
zelanDia
rejS 17-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

PÓłnocna aUSTralia
rejS 16-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.

noWa zelanDia
rejS 14-nocny
Radiance of the Seas® - plan pokładów na stronach 66-67.
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NAJNOWSZA WE FLOCIE

KLASA QUANTUM
Nasza nowa klasa statków – Quantum 
– wyznacza nową jakość rejsów. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie  
www.RoyalCaribbean.com/
quantumoftheseas

Anthem of the SeasSM 

Ovation of the SeasSM 
Quantum of the Seas®

POZNAJ NASZE STATKI
Nasze statki same w sobie są celem podróży, gdzie zrobisz, zobaczysz i poczujesz więcej niż kiedykolwiek wcześniej. 

Poznaj nasze 24 statki oraz ich wyjątkową ofertę.

 NEW

 NEW

KLASA VOYAGER
Adventure of the Seas® 
Explorer of the Seas® 
Mariner of the Seas® 
Navigator of the Seas® 
Voyager of the Seas®

KLASA RADIANCE
Brilliance of the Seas® 
Jewel of the Seas® 
Radiance of the Seas® 
Serenade of the Seas®

KLASA VISION
Enchantment of the Seas® 
Grandeur of the Seas® 
Legend of the Seas® 
Rhapsody of the Seas® 
Splendour of the Seas® 
Vision of the Seas®

KLASA OASIS
Allure of the Seas® 
Harmony of the SeasSM 
Oasis of the Seas®

KLASA FREEDOM
Freedom of the Seas® 
Independence of the Seas® 
Liberty of the Seas®

 NEW

AzjA
BAhAmy
BeRmudy
KARAiBy
euRopA

KARAiBy
euRopA
Rejsy TRAnsATlAnTyCKie

KARAiBy
euRopA
Rejsy TRAnsATlAnTyCKie

AusTRAliA/nowA zelAndiA
AzjA • BAhAmy
Bermudy • KArAiBy
europA • rejsy 
TRAnsATlAnTyCKie

AlAsKA
AusTRAliA/nowA zelAndiA
KAnAdA/nowA AngliA
KArAiBy • europA • hAwAje
Rejsy TRAnsATlAnTyCKie

ALAsKA • BAhAmy
Bermudy • KAnAdA/nowA
AngLiA • europA • hAwAje
Rejsy TRAnsATlAnTyCKie



ATRAKCJE POKŁADOWE Z PODZIAŁEM NA KLASY

Kino 3D 

Program dla młodzieży Adventure Ocean®

AquaTheatre

Boisko do koszykówki

Ring bokserski

Przedstawienia Broadway Show

Wysunięte za burtę jacuzzi

Karuzela

Casino Royale℠

Centrum Pokazów Powietrznych

Kaplica

Kino/sala kinowa

Rozrywka z DreamWorks 

Symulator fal FlowRider®

Symulator pola golfowego

Park Wodny H2O Zone℠

Lodowisko

Biblioteka

Pole do gry w minigolfa

North Star℠

Kino plenerowe

Samopoziomujące stoły bilardowe

RipCordSM od iFLY®

Ścianka wspinaczkowa

Żłobek Royal Babies & Tots® 

Promenada Królewska

Ścieżka joggingowa

Solarium (tylko dla dorosłych)

SeaPlex℠

Boisko sportowe

Sale dla nastolatków

Two70SM

Zjeżdżalnia wodna

Spa na morzu i centrum fitness Vitality℠

Kolejka Tyrolska Zip Line

RESTAURACJE I BARY*

150 Central Park 

Bionic Bar

Boleros

Boardwalk Dog House

Café Promenade

Champagne Bar

Chops GrilleSM

Cupcake Cupboard

Giovanni’s Table

Japońska Izumi  

Jamie’s Italian

Restauracja Johnny Rockets®

Kawiarnia Park Café

Restauracja Portofino

R Bar

Meksykańska Rita’s Cantina

Samba Grill

Solarium Bistro

Sorrento’s Pizza

Winiarnia Vintages

Windjammer 

Oferowane wyłącznie na wybranych statkach w danej klasie.

* Wszystkie 18 restauracji dostępnych na statkach klasy Quantum można znaleźć na stronie: www.RoyAlCARiBBeAn.Com/dynAmiCdining

Freedom SovereignRadianceVoyagerQuantum Oasis Vision



MAMY KABINY DOPASOWANE  
DO TWOICH POTRZEB.

Balkon

Łazienka

Szafa

Toaletka

Część salonowa

Balkon

Łazienka

Szafa

Toaletka

Część salonowa

APARTAMENTY Z BALKONEM
presidential Royal suite
Apartament owner’s suite
Apartament Royal Family suite
Apartament grand suite (na ilustracji)
Apartament junior suite
Apartament loft suite

•	 Własny balkon
•	 Luksusowa pościel
•	 Telewizor, telefon, minibar i sejf
•	  Prywatna łazienka z wanną, toaletką 

i suszarką do włosów
•	  Pełna obsługa pokojowa: śniadanie,  

lunch i kolacja*†
•	 Bezpłatne usługi Konsjerża*
•	 Priorytetowe przyjęcie na pokład*
•	 Priorytetowa odprawa*
•	 Bezpłatna usługa bagażowa*

* Z wyjątkiem apartamentów Junior Suite
†  Dostępne menu posiłków podawanych do pokoju. Za korzystanie 

z obsługi pokojowej mogą obowiązywać opłaty nominalne. 
Korzystanie z obsługi pokojowej nocą może wiązać się z dodatkową 
opłatą.

KABINY Z BALKONEM
Kabina klasy superior z oknem (na ilustracji)
Kabina klasy deluxe z oknem

•	 Własny balkon
•	 Część salonowa z sofą*
•	  Dwa łóżka pojedyncze lub jedno łóżko podwójne 

Royal King**
•	 Luksusowa pościel
•	 Telewizor, telefon i sejf
•	  Prywatna łazienka z kabiną prysznicową,  

toaletką i suszarką do włosów
•	 Całodobowa obsługa pokojowa†

*  Nie na wszystkich statkach kabiny 
z balkonem są wyposażone w sofy. 
 Więcej informacji na temat wyposażenia 
kabin można uzyskać w biurze podróży 
lub na naszej stronie internetowej. 

**  Łóżko Royal King ma 184,2 cm 
szerokości i 208,3 cm długości. 

†  Dostępne menu posiłków podawanych 
do pokoju. Za korzystanie z obsługi 
pokojowej mogą obowiązywać opłaty 
nominalne. Korzystanie z obsługi 
pokojowej nocą może wiązać się 
z dodatkową opłatą.

1. Apartament Grand Suite  2. Obsługa pokojowa  3. Kabina z balkonem  4. Kabina z oknem  5. Relaks w kabinie  6. Kabina wewnętrzna



Cztery podstawowe wersje zakwaterowania zapewniają wiele możliwości wyboru. Podróżujesz z rodziną? 

Nasze apartamenty rodzinne i połączone kabiny pozwolą wszystkim trzymać się razem. Mamy też propozycję 

dla osób podróżujących w grupie lub ze znajomymi. Wszystkie nasze statki dysponują kabinami dla 3 lub 4 osób. 

Szczegółowe informacje na temat zakwaterowania i wyposażenia można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Więcej informacji o naszych najnowszych, bardziej inteligentnych kabinach można znaleźć na stronie  

www.RoyalCaribbean.com/quantumoftheseas

CLOSED CIRCUIT

Telewizor w kabinie zapewnia bezpłatny odbiór kanałów 
satelitarnych, takich jak: ESPN, CNN, BBC World News 
i DreamWorks, jeśli są one dostępne na danym statku 
i trasie.

Kabiny przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
znajdują się na wszystkich naszych statkach.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie   
www.RoyAlCARiBBeAn.Com/ACCessiBleseAs

Łazienka

Szafa

Toaletka

Balkon

Łazienka

Szafa

Toaletka

KABINY WEWNĘTRZNE
Kabina wewnętrzna klasy superior (na ilustracji)
duża kabina wewnętrzna
Kabina wewnętrzna

•	 Część salonowa
•	  Dwa łóżka pojedyncze  

lub jedno łóżko podwójne Royal King*
•	 Luksusowa pościel
•	 Telewizor, telefon i sejf
•	  Prywatna łazienka z kabiną prysznicową,  

toaletką i suszarką do włosów

•	 Całodobowa obsługa pokojowa†

*  Łóżko Royal King ma 184,2 cm szerokości  
i 208,3 cm długości. 

†  Dostępne menu posiłków podawanych  
do pokoju. Za korzystanie z obsługi  
pokojowej mogą obowiązywać opłaty  
nominalne. Korzystanie z obsługi pokojowej  
nocą może wiązać się z dodatkową opłatą.

KABINY Z OKNEM
Kabina klasy superior z oknem (na ilustracji)
Kabina rodzinna z oknem
duża kabina z oknem
Kabina z oknem

•	 Widok na ocean
•	 Część salonowa
•	  Dwa łóżka pojedyncze lub jedno  

łóżko podwójne Royal King*
•	 Luksusowa pościel
•	 Telewizor, telefon i sejf
•	  Prywatna łazienka z kabiną  

prysznicową, toaletką  
i suszarką do włosów

•	 Całodobowa obsługa pokojowa†

*  Łóżko Royal King ma 184,2 cm szerokości  
i 208,3 cm długości. 

†  Dostępne menu posiłków podawanych do pokoju.  
Za korzystanie z obsługi pokojowej mogą obowiązywać  
opłaty nominalne; korzystanie z obsługi pokojowej nocą jest 
płatne.



Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships

KABINY Z BALKONEMAPARTAMENTY KLASY SUITE / DELUXE
apartament Royal loft suite 
152 m kw.; balkon na głównym poziomie 
39 m kw.,boczny balkon na głównym 
poziomie 10 m kw.; boczny balkon na 
górnym poziomie 8 m kw.

apartament owner’s loft suite 
91 m kw.; balkon na głównym poziomie 
28 m kw., boczny balkon na głównym 
poziomie 10 m kw.; boczny balkon na 
górnym poziomie 8 m kw.

apartament Grand loft suite 
65-78 m kw., balkon 5-22 m kw.

apartament sky loft suite  
z balkonem
63-69 m kw.; balkon 17 m kw.

apartament owner’s suite 
50 m kw., balkon 24 m kw.

apartament Royal Family 
suite 
50 m kw., balkon 24 m kw.

apartament Grand suite 
klasy superior 
33 m kw., balkon 24 m kw.

apartament Grand suite 
33 m kw., balkon 10 m kw. 

apartament Grand suite 
33 m kw., balkon 10 m kw. 

apartament Junior suite 
26 m kw., balkon 15 m kw.

apartament spa Junior 
suite 
25 m kw., balkon 8 m kw.

Kabina z balkonem 
klasy superior 
18 m kw.; balkon 5 -11 m kw.

Kabina z balkonem klasy 
Deluxe z ograniczonym 
widokiem
18 m kw., balkon 5 m kw.

Kabina z balkonem typu 
super studio 
11 m kw., balkon 5 m kw.

Kabina z balkonem  
klasy Deluxe 
16 m kw., balkon 8 m kw.

KLASA QUANTUM
Anthem of the SeasSM | Ovation of the SeasSM

Quantum of the Seas®

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 348 m
•	Szerokość: 41 m
•	Zanurzenie: 8,5 m

•	Liczba gości: 4180
•	Tonaż brutto: 167 800 ton
•	Prędkość: 22 węzły
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

         poKŁaD 16        poKŁaD15    poKŁaD 14    poKŁaD 13  poKŁaD 12     poKŁaD 11       poKŁaD 10

apaRTamenT Royal loFT



This deck plan is of Ovation of the SeasSM

Kabina z rozkładaną kanapą
W kabinie dostępne jest trzecie łóżko 
typu pullman.
Wskazuje umiejscowienie 
wewnętrznych drzwi.

W kabinie dostępne jest trzecie i 
czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone. Uwaga: Wszystkie 
kabiny łączone są oznaczone 
kategorią IC, OC lub BC

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie w biurze 
podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.

∆
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†  
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‡

KABINY WEWNĘTRZNE KABINY ŁĄCZONEKABINY Z OKNEM
Kabina z oknem klasy 
superior 
28 m kw.

Duża kabina z oknem
20 m kw.

Kabina z oknem
17 m kw.

Duża kabina 
wewnętrzna z 
wirtualnym balkonem
16 - 17 m kw.

Kabina wewnętrzna 
z wirtualnym 
balkonem
16 m kw.

Kabina wewnętrzna 
typu studio  
z wirtualnym 
widokiem
10 m kw.

apartament Junior 
suite typu Family 
Connected℠ 
54 m kw., balkon 20 m kw.

Łączona kabina  
z balkonem 

Łączona kabina  
z oknem

Łączona kabina 
wewnętrzna  
z wirtualnym balkonem

      poKŁaD 9     poKŁaD 8       poKŁaD 7     poKŁaD 6    poKŁaD 5   poKŁaD 4    poKŁaD 3

Plan pokładów statku Ovation of the SeasSMPlany pokładów aktualne dla rejsów od 2015 roku. Profile 1682.

Kabina WeWnĘTRZna Z WiRTUalnym balKonemKabina Z oKnemapaRTamenT JUnioR sUiTeapaRTamenT Royal loFT
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To view interactive deck plans, visit RoyalCaRibbean.Com/ships

          poKŁaD 18         poKŁaD 15          poKŁaD 14           poKŁaD 12          poKŁaD 11       poKŁaD 10

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 362 m
•	Szerokość: 47 m
•	Zanurzenie: 9,15 m
•	Liczba gości: 5402

•	Liczba członków załogi: 2115
•	Tonaż brutto: 220 000 ton
•	Prędkość: 23 węzły
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

KLASA OASIS
Allure of the Seas®  | Harmony of the SeasSM 
Oasis of the Seas®

APARTAMENTY I LOFTY
apartament Royal loft suite
142 m kw., balkon 78 m kw.

presidential Family suite
106 m kw., balkon 44 m kw.

apartament owner’s suite
52 m kw., balkon 53 m kw.

apartament aquaTheater 
76 m kw., balkon 72 m kw.

apartament aquaTheater 
67 m kw., balkon 65 m kw..

apartament aquaTheatre 
63 m kw., balkon 57 m kw.

apartament aquaTheatre 
56-61 m kw., balkon 55-59 m kw.

apartament sky loft suite
67 m kw., balkon 38 m kw.

apartament Crown loft suite
51 m kw., balkon 11 m kw.

apartament Royal Family suite
54 m kw., balkon 23 m kw.

apartament Grand suite
34 m kw., balkon 10 m kw.

apartament Junior suite
27 m kw., balkon 7 m kw.

Kabina rodzinna  
z balkonem
25 m kw., balkon 8 m kw.

Kabina z balkonem  
z widokiem na boardwalk
17 m kw., balkon 4 m kw.

Kabina z balkonem  
z widokiem na Central park
17 m kw., balkon 5 m kw.

 poKŁaD 16

 poKŁaD 17

apaRTamenTy Z balKonem TypU loFT

KABINY Z BALKONEM

Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships

Kabina z balkonem klasy 
superior 
17 m kw., balkon 5 - 7 m kw.



Plan pokładów statku Harmony of the Seas℠Plany pokładów aktualne dla rejsów od 12 czerwca 2016 do 23 października 2016. Profile 1698.

      poKŁaD 9          poKŁaD 8                poKŁaD 7           poKŁaD 6         poKŁaD 5       poKŁaD 4     poKŁaD 3

Kabina z rozkładaną kanapą.
W kabinie dostępne jest trzecie łóżko 
typu pullman.

W kabinie dostępne jest trzecie i 
czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone. 

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne.
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie w biurze 
podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.
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KABINY Z OKNEM Z WIDOKIEM NA OCEAN/ 
BOARDWALK/CENTRAL PARK KABINY WEWNĘTRZNE

Kabina WeWnĘTRZnaKabina Z oKnem Kabina Z balKonemapaRTamenTy Z balKonem TypU loFT
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Kabina rodzinna z oknem
25 m kw.

Kabina z widokiem na Central park
18 m kw.

Kabina z oknem typu studio
9-10 m kw.

Kabina z widokiem na boardwalk
18 m kw.

Kabina z oknem
16 m kw.

Kabina rodzinna wewnętrzna
24 m kw.

Kabina z widokiem na promenadę
18 m kw.

Duża kabina wewnętrzna
24 m kw.

Kabina wewnętrzna
14 m kw.

Kabina wewnętrzna typu studio
9-10 m kw.



To view interactive deck plans, visit RoyalCaRibbean.Com/ships

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 339 m
•	Szerokość: 56 m
•	Zanurzenie: 8,5 m

•	Liczba gości: 3634
•	Liczba członków załogi: 1365
•	Tonaż brutto: 154 407 ton
•	Prędkość: 21,6 węzła
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

KLASA FREEDOM
Freedom of the Seas® | Liberty of the Seas®
Independence of the Seas®

            poKŁaD 15                    poKŁaD 12               poKŁaD 11                 poKŁaD 10           poKŁaD 9         poKŁaD 8

apartament Grand suite
37 m kw., balkon 10 m kw.

apartament Junior suite
28 m kw., balkon 9 m kw.

apartament Royal Family suite
55 m kw., balkon 25 m kw.

apartament owner’s suite
55 m kw., balkon 19 m kw.

apartament presidential Family suite
112 m kw., balkon 75 m kw.

apartament Royal suite
126 m kw., balkon 30 m kw.

Kabina z balkonem klasy superior 
19 m kw., balkon 6 m kw.

Kabina z balkonem klasy Deluxe 
17 m kw., balkon 6 m kw.

APARTAMENTY KABINY Z BALKONEM

poKŁaD 14

poKŁaD 13

apaRTamenT Z balKonem

Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships



Plan pokładów statku  Independence of the Seas®Plany pokładów aktualne dla rejsów od 19 kwietnia 2015 do 28 kwietnia 2016. Profile 1634. 

          poKŁaD 7         poKŁaD 6           poKŁaD 5       poKŁaD 4  poKŁaD 3 poKŁaD 2

Kabina rodzinna z oknem
27 m kw.

Duża kabina z oknem
16 m kw.

Kabina z oknem
15 m kw.

Kabina wewnętrzna rodzinna na 
promenadzie
30 m kw.

Kabina wewnętrzna na promenadzie
15 m kw.

Kabina wewnętrzna rodzinna 
30 m kw.

Kabina wewnętrzna 
14 m kw.

KABINY Z OKNEM KABINY WEWNĘTRZNE

Kabina z rozkładaną kanapą.
W kabinie dostępne jest trzecie 
łóżko typu pullman.

W kabinie dostępne jest trzecie 
i czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone.

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie 
w biurze podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.
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Kabina WeWnĘTRZnaKabina Z oKnem Kabina Z balKonemapaRTamenT Z balKonem
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To view interactive deck plans, visit RoyalCaRibbean.Com/ships

KLASA VOYAGER
Adventure of the Seas® | Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas® | Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 311 m
•	Szerokość: 38.6 m
•	Zanurzenie: 9 m

•	Liczba gości: 3114
•	Liczba członków załogi: 1185
•	Tonaż brutto: 137 276 ton
•	Prędkość: 22 węzły
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

        poKŁaD 15           poKŁaD 12          poKŁaD 11             poKŁaD 10           poKŁaD 9         poKŁaD 8

apartament Grand suite
37 m kw., balkon 10 m kw.

apartament Junior suite
29 m kw., balkon 9 m kw.

apartament Royal Family suite
53 m kw., balkon 22 m kw..

apartament owner’s suite
54 m kw., balkon 15 m kw.

apartament Royal suite
124 m kw., balkon 25 m kw.

Kabina z balkonem klasy superior 
18 m kw., balkon 6 m kw.

Kabina z balkonem klasy Deluxe 
17-18 m kw., balkon 4-5 m kw.

APARTAMENTY KABINY Z BALKONEM

poKŁaD 14

poKŁaD 13

apaRTamenT Z balKonem

Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships



Plan pokładów statku Navigator of the Seas®Plany pokładów aktualne dla rejsów od 12 kwietnia 2015 do 24 kwietnia 2016. Profile 1625. 

         poKŁaD 7          poKŁaD 6     poKŁaD 5      poKŁaD 5   poKŁaD 3    poKŁaD 3

Kabina rodzinna z oknem 
27 m kw.

Duża kabina z oknem 
16  m kw.

Kabina rodzinna  
z panoramicznym oknem 
38 m kw.

Duża kabina z panoramicznym oknem 
26 m kw.

Kabina z panoramicznym oknem 
18-20 m kw.

Kabina z oknem 
15-17 m kw.

Kabina wewnętrzna na promenadzie 
15 m kw.

Kabina wewnętrzna 
14-15 m kw.

Kabina wewnętrzna z wirtualnym 
balkonem
14-15 m kw.

KABINY Z OKNEM KABINY WEWNĘTRZNE

Kabina z rozkładaną kanapą.
W kabinie dostępne jest trzecie 
łóżko typu pullman.

W kabinie dostępne jest trzecie 
i czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone.

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie 
w biurze podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.
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To view interactive deck plans, visit RoyalCaRibbean.Com/ships

KLASA RADIANCE
Brilliance of the Seas® | Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas® | Serenade of the Seas®

•	Liczba gości: 2139
•	Liczba członków załogi: 869
•	Tonaż brutto: 90 090 ton
•	Prędkość: 25 węzłów
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 293 m
•	Szerokość: 32 m
•	Zanurzenie: 8,5 m

apartament Grand suite
34 m kw., balkon 10 m kw.

apartament Junior suite
26 m kw., balkon 7 m kw.

apartament owner’s suite
53 m kw., balkon 14 m kw.

apartament Royal suite
107 m kw., balkon 30 m kw.

apartament z dwoma sypialniami 
49 m kw., balkon 18 m kw..

Kabina z balkonem klasy superior 
18 m kw., balkon 5 m kw.

Kabina z balkonem klasy Deluxe 
15 m kw., balkon 5 m kw.

APARTAMENTY KABINY Z BALKONEM

Kabiny 9032 i 9532 mają 
mniejszy balkon.

Kabiny 9537, 9539, 9541, 9543 
i 9545 maja wyższy próg przy 

wejściu do kabiny.

Kabiny 8042, 8542, 8590 i 
8600 mają mniejszy balkon.

 apaRTamenT Z balKonem 

       poKŁaD 13      poKŁaD 12           poKŁaD 11         poKŁaD 10             poKŁaD 9         poKŁaD 8

Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships



Plan pokładów statku Serenade of the Seas®Plany pokładów aktualne dla rejsów od 11 kwietnia 2015 do 18 kwietnia 2015. Profile 1637. 

apartament rodzinny z dwoma sypialniami 
55 m kw.

Kabina rodzinna z oknem 
25 m kw.

Duża kabina z oknem 
16 m kw.

Kabina wewnętrzna 
15 m kw.

Kabina wewnętrzna typu studio 
10 m kw.

KABINY Z OKNEM KABINY WEWNĘTRZNE

Kabina z rozkładaną kanapą.
W kabinie dostępne jest trzecie 
łóżko typu pullman.

W kabinie dostępne jest trzecie 
i czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone.

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.
Drzwi do kabiny otwierają się
tylko na prawą stronę.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie 
w biurze podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.
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Kabiny 7048, 7548, 7606 i 7596 
mają mniejszy balkon.

Kabina WeWnĘTRZnaKabina Z oKnemKabina Z balKonem apaRTamenT Z balKonem 
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To view interactive deck plans, visit RoyalCaRibbean.Com/ships

inFoRmaCJe  
o sTaTKaCh
•	Długość: 264 m
•	Szerokość: 32 m
•	Zanurzenie: 7,3 m

•	Liczba gości: 2076
•	Liczba członków załogi: 765
•	Tonaż brutto: 70 000 ton
•	Prędkość: 22 węzły
•	 Prąd elektryczny: prąd zmienny 

110/220 V

KLASA VISION
Enchantment of the Seas® | Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas® | Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas® | Vision of the Seas®

apartament Grand suite
33 m kw., balkon 10 m kw.

apartament Junior suite
23 m kw., balkon 6 m kw.

apartament Royal Family suite
45 m kw., balkon 5 m kw..

apartament owner’s suite
48 m kw., balkon 11 m kw.

apartament Royal suite
109 m kw., balkon 13 m kw.

Kabina z balkonem klasy superior 
18 m kw., balkon 4 m kw.

APARTAMENTY KABINY Z BALKONAMI

 poKŁaD 12

Kabina Z balKonem apaRTamenT Z balKonem

              poKŁaD 11               poKŁaD 10                 poKŁaD 9                 poKŁaD 8            poKŁaD 7

Aby wyświetlić interaktywne plany pokładów, przejdź na stronę  RoyalCaRibbean.Com/ships



Plan pokładów statku Vision  Vision of the Seas®Plany pokładów aktualne dla rejsów od 11 kwietnia 2015 do 9 kwietnia 2016. Profile 1667. 

Kabina rodzinna z oknem 
44 m kw.

Kabina rodzinna z oknem 
22 m kw.

Kabina z oknem panoramicznym 
18 m kw.

Duża kabina wewnętrzna 
13 m kw.

Kabina wewnętrzna klasy superior 
15 m kw.

Kabina wewnętrzna 
12 m kw.

KABINY Z OKNEM KABINY WEWNĘTRZNE

Kabina z rozkładaną kanapą.
W kabinie dostępne jest trzecie 
łóżko typu pullman.

W kabinie dostępne jest trzecie 
i czwarte łóżko typu pullman.
Kabiny łączone.

Kabiny przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
W kabinie dostępna jest rozkładana 
kanapa i trzecie łóżko typu pullman.

Kabina ma zasłonięty widok.
W kabinie dostępne są cztery 
dodatkowe łóżka typu pullman.

Wszystkie kabiny i apartamenty Royal Caribbean są wyposażone w prywatną 
łazienkę, toaletkę, suszarkę do włosów, wewnętrzną telewizję i telefon.
Nie pokazano: centrum medyczne
Informacje o układzie rozkładanych kanap można uzyskać telefonicznie 
w biurze podróży. Wszystkie wymiary kabin i balkonów są przybliżone.
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Duża kabina z oknem 
14 m kw.

Kabiny 2010-2014 i 2510- 2514 
mają dwa świetliki zamiast okna.

Kabiny 3000-3014 i 3500- 3514 
mają dwa świetliki zamiast okna.

Kabina WeWnĘTRZnaKabina Z oKnemKabina Z balKonem
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Poniższe warunki stanowią podstawę zawartej przez Państwa umowy i są jej integralną częścią. Do wszystkich rezerwacji mają 
zastosowanie poniższe Warunki Uczestnictwa. Stronami umowy jesteście Państwo i firmy Royal Caribbean Cruise Ltd. i RCL 
Cruises Ltd. lub RCL (UK) Limited, które są odpowiedzialne za właściwe wykonanie umowy zgodnie z ustalonymi niniejszymi 
warunkami. W dokumentach potwierdzających rezerwacje i w fakturach będzie Państwo występowali jako strona umowy. 
Użyte w warunkach określenia „Uczestnik”, „Uczestnicy”, „Państwo” i „Państwa” oznaczają wszystkie osoby wymienione 
w rezerwacji. Określenia „my”, „nas”, „nasze” i “Royal Caribbean International” oznaczają Royal Caribbean Cruises Ltd., RCL 
Cruises Ltd lub RCL (UK) Ltd.
Uwaga: Jeśli zarezerwowali Państwo wakacje obejmujące rejs w połączeniu z innymi usługami (takimi jak przeloty 
samolotami, zakwaterowanie na wybrzeżu i/lub przewozy naziemne) organizowanymi lub dostarczanymi przez biuro podróży 
lub operatora wycieczek (dalej zwanego „Organizatorem”), umowa dotycząca całości wakacji, w tym rejsu i wszystkich 
innych usług oraz uzgodnionych warunków zawierana jest z Organizatorem, a nie z naszą firmą. Do umowy zastosowanie 
mają warunki rezerwacji organizatora podróży. Prosimy o uzyskanie kopii tych warunków od organizatora podróży przed 
dokonaniem rezerwacji lub przy jej dokonywaniu. Niezależnie od tego faktu jakakolwiek Umowa zawarta pomiędzy Państwem 
a biurem podróży dotycząca zakupu i rezerwacji rejsu powinna zawierać warunki uczestnictwa określone przez Royal 
Caribbean International.
1. ZASADY OGÓLNE – ZAWIERANIE UMOWY
Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa klientów w imprezach organizowanych przez Discovery Cruises Sp. 
z o.o., zwanego dalej Organizatorem, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36, wpisaną do KRS pod numerem 
0000320209, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych na podstawie zezwolenia 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.12.2008 r. i wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych pod nr 1019. Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie 
turystycznej oznacza zgodę na treść zawartą w niniejszych warunkach.
Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje w momencie podpisania przez Klienta, Organizatora lub jego 
Agenta, umowy uczestnictwa w imprezie i pod warunkiem zapłaty części ceny, o której mowa w punkcie „Warunki Płatności”. 
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji braku zapłaty za zakupione 
usługi w terminach określonych w umowie i warunkach uczestnictwa. Integralną częścią umowy są: niniejsze warunki 
uczestnictwa, katalogi, cenniki, broszury, foldery, oferty specjalne oraz ewentualne erraty do katalogów, cenników warunków 
uczestnictwa.

1.1 W jaki sposób mogę dokonać rezerwacji?
Aby zarezerwować wybraną przez siebie imprezę turystyczną, prosimy skontaktować się z biurem sprzedaży lub dokonać 
rezerwacji online na stronie WWW.ROYALCARIBBEANCRUISES.COM. Osoba wymieniona jako pierwsza w rezerwacji (która 
musi mieć ukończone 21 lat) musi wypełnić i podpisać umowę, która zostanie zachowana w dokumentacji biura sprzedaży. Przy 
dokonywaniu rezerwacji należy podać imię i nazwisko w brzmieniu identycznym jak w paszporcie lub dokumencie tożsamości 
oraz datę urodzenia. Przy wszystkich rezerwacjach należy wpłacić zaliczkę lub pełną należność za każdego Uczestnika, jeśli 
rezerwacja następuje w okresie na:
65 dni przed datą rozpoczęcia rejsu dla rejsów 1 – 8 nocy
75 dni przed datą rozpoczęcia rejsu dla rejsów 9 nocy i więcej
95 dni przed datą rozpoczęcia rejsu dla rejsów świątecznych
(Przez rejsy świąteczne rozumiemy rejsy, dla których choć jedna noc wypada w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt 
Wielkanocnych, Sylwestra)
Zaliczkę za każdą osobę należy uiścić według poniższych stawek:
rejs 1 – 5 nocy   80€ lub 100$
rejs 6 – 9 nocy   200€ lub 250$
rejs 10 nocy lub dłuższy  360€ lub 450$
Dla rejsów zarezerwowanych na pokładach statków mają zastosowanie niniejsze warunki uczestnictwa.

1.2 Jak zostanie potwierdzona moja rezerwacja?
Rezerwacja założona w biurze sprzedaży jest rezerwacją wstępną, tzw. Opcjonalną, nie wiążącą stron. Wiążącym dla 
potwierdzenia rezerwacji jest podpisanie umowy między Państwem a naszą firmą oraz opłacenie kwoty zaliczki, na wysokość 
której Uczestnik otrzyma fakturę potwierdzającą. Na umowie zostanie uwidoczniona pozostała do zapłacenia należność za 
imprezę turystyczną. Natychmiast po otrzymaniu od naszej firmy faktury potwierdzającej, biletów i innych dokumentów 
prosimy o szczegółowe sprawdzenie zawartych w nich danych. W przypadku nieprawidłowości w danych należy natychmiast 
powiadomić o nich biuro sprzedaży, ponieważ dokonanie zmian w późniejszym czasie może nie być możliwe.

1.3 Jakie dane muszę przekazać i dlaczego?
Od 1 stycznia 2003 r. w Stanach Zjednoczonych weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Zgodnie z zawartymi 
w nich wymaganiami mamy obowiązek przekazywać odpowiednim urzędom imigracyjnym lub innym uprawnionym organom 
określone dane osobowe i inne informacje dotyczące naszych gości. Odpowiednie dane należy podać przy dokonywaniu 
rezerwacji rejsu lub nie później niż 70 dni przed wypłynięciem, jeśli rezerwacja następuje wcześniej. Zbierane informacje 
obejmują określone dane osobowe, paszportowe, dane kontaktowe w sytuacjach nagłych. Dokładne wymagania dotyczące 
tych danych zostaną Państwu przedstawione przy dokonywaniu rezerwacji. Zalecamy odwiedzenie naszej strony WWW pod 
adresem WWW.ROYALCARIBBEAN.COM i kliknięcie łącza „Before You Board” (Przed wejściem na pokład), a następnie „Online 
Check-in” (Rejestracja do odprawy online) i podanie danych online. Aby zalogować się na stronie, należy przygotować numer 
rezerwacji, nazwę statku i datę wypłynięcia. Jeśli otrzymaliśmy już wymagane informacje od Państwa w chwili dokonania 
rezerwacji – prosimy sprawdzić, czy posiadane przez nas dane są pełne i prawidłowe. Jeśli nie dysponują Państwo dostępem 
do Internetu, prosimy o kontakt z biurem sprzedaży. Nasze procedury mogą ulec zmianie, o czym powiadomimy Państwa przy 
dokonywaniu rezerwacji lub w momencie podpisania umowy. W przypadku niepodania wymaganych pełnych i prawidłowych 
danych mogą Państwo nie zostać wpuszczeni na pokład statku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i nie 
jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów imprezy turystycznej ani wypłaty odszkodowania. Wszelkie koszty dolotu/powrotu 
do miejsca Państwa zamieszkania będą musieli Państwo pokryć we własnym zakresie. Przekazując swoje dane wyrażacie 
Państwo jednocześnie zgodę na ich udostępnienie stronom trzecim i ich konieczny transfer poza obszar Unii Europejskiej. 
W przypadku nie otrzymania od Państwa danych zgodnie z wymogami i w odpowiednim czasie, Organizator może odmówić 
dokonania rezerwacji lub potraktować brak odpowiednich danych jako anulację Państwa rezerwacji. Uczestnik wyraża zgodę 
na pokrycie opłat za opóźnienie lub przekazanie błędnych danych, wymagających korekty w systemie rezerwacyjnym. 

1.4 Kiedy przypada termin zapłaty pozostałej kwoty za wakacje?
 Musimy otrzymać pozostałą część kosztów rezerwacji (po potrąceniu wpłaconej uprzednio zaliczki) nie później niż 60 dni 
przed wyjazdem. W przypadku dokonywania rezerwacji na 60 lub mniej dni przed wyjazdem są Państwo zobowiązani wpłacić 
pełną kwotę rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy na czas pełnej kwoty (włącznie z wszelkimi dodatkowymi opłatami, jeśli takowe są 
należne), będziemy zmuszeni anulować Państwa rezerwację ze względu na brak płatności. W takim przypadku będą Państwo 
musieli uiścić opłatę anulacyjną według stawek podanych poniżej (patrz pkt 1.10).
Jeśli Uczestnik rozlicza się za rezerwację przy użyciu karty debetowej lub kredytowej Organizator ma prawo skorzystać 
z przeliczników kursowych banku na terenie USA, które mogą się różnić od przeliczników kursowych stosowanych przez bank 
Uczestnika imprezy turystycznej. Przed przystąpieniem do procesu płatności radzimy sprawdzić z lokalnym oddziałem banku 
Uczestnika jakie dodatkowe koszty związane są z dokonaniem płatności kartą kredytową/debetową.

1.5 Gdzie trafiają pieniądze wpłacone przeze mnie w biurze podróży?
Wszystkie pieniądze, jakie wpłacają Państwo w  autoryzowanych biurach podróży w  związku z  wakacjami z  Royal Caribbean, 
są zatrzymywane w  Państwa imieniu przez biuro do chwili wystawienia przez nas faktury potwierdzającej. Potem środki 
te przechowywane są przez biuro w naszym imieniu. Jeśli nie są Państwo w stanie ukończyć odprawy elektronicznej, może 
to oznaczać, że państwa rezerwacja nie została w pełni opłacona. Prosimy o kontakt z Państwa agentem podróży w celu 
uzupełnienia formalności finansowych.

1.6 Co zawiera cena?
Wszystkie ceny podawane w niniejszej broszurze są cenami w euro za jedną osobę, przy założeniu wykupienia określonej 
kabiny przez dwie osoby. Cena rejsu obejmuje: pełne wyżywienie (bez napojów alkoholowych, gazowanych oraz Speciality 

Dining), pełne zakwaterowanie, ubezpieczenie pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, rozrywkę 
na pokładzie, zajęcia rekreacyjne i sportowe*oraz zajęcia w siłowni na pokładzie, wstęp do sauny i sauny parowej, opłaty 
paliwowe, opłaty i podatki portowe.
*  Za niektóre zajęcia sportowe może być pobierana dodatkowa opłata (np. indywidualne zajęcia z instruktorem).
Cena nie obejmuje – chyba, że co innego zostało wcześniej uzgodnione z biurem sprzedaży - kosztów przelotów, podatków 
i opłat lotniskowych, transferu ze statku/na statek, wycieczek na nabrzeże i wydatków osobistych (na przykład serwowanych 
na pokładzie drinków, opłat za pralnię, zabiegów zdrowotnych i kosmetycznych, rozmów telefonicznych itd.), przewozu 
dowolnym sposobem w przypadku niestandardowych dat podróży, ewentualnych napiwków wręczanych na pokładzie 
lub nabrzeżu (chyba, że klient zdecydował się na ich przedpłacenie z góry przy dokonywaniu rezerwacji) oraz wszystkich 
innych opłat nieujętych wyraźnie w cenie. W Speciality Restaurants jest możliwość pobierania dodatkowej opłaty za wejście. 
W przypadku wykupienia następujących po sobie rejsów może wystąpić zdublowanie programu pokładowego, posiłków 
i rozrywek. 
Cena imprezy ustalana jest na podstawie cennika usług RCCL, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, przy czym ceny 
podawane w obcej walucie, podlegają przeliczeniu na złote polskie z zastosowaniem kursu sprzedaży waluty w Banku PEKAO 
S.A. z dnia dokonania wpłaty. Cena imprezy stanowi sumę poszczególnych, wybranych przez klienta usług.
Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna cena dla wybranego rejsu, daty wypłynięcia i kategorii kabiny, prosimy o skontaktowanie 
się z biurem sprzedaży.

1.7 Jak uzyskać najniższą cenę za osobę? 
Ceny podanej w  niniejszej broszurze uwzględniają nasz elastyczny program cenowy. Na stronach z  cennikami widnieją ceny 
minimalne za rejsy wakacyjne. Cena minimalna to najniższa możliwa cena (z  wyjątkiem rejsów w  okresie świąt Bożego 
Narodzenia, Nowego Roku i  Wielkanocy, określanych w niniejszej broszurze mianem „rejsów świątecznych”). Ceny minimalne 
dotyczą wybranych rejsów i  nie są dostępne we wszystkich terminach. Cena rejsu różni się w zależności od statku, trasy 
podróży, dat wypłynięcia i  kategorii kabiny. Ceny mogą w  każdej chwili ulec zmianie, więc prosimy o kontakt w tej sprawie 
z biurem podróży.

1.8 Co to jest rezerwacja gwarantowana (GTY)?
W przypadku wybranych rejsów możemy Państwu zaoferować opcję dokonania tak zwanej rezerwacji gwarantowanej (GTY). 
Oznacza to, że mogą Państwo zarezerwować kabinę w gwarantowanej kategorii minimalnej (wskazanej przez nas przed 
dokonaniem rezerwacji) na wybranym przez Państwa statku. Przydział określonej kabiny na statku zostanie jednak dokonany 
przez RCCL w dowolnym czasie aż do chwili dokonania odprawy w porcie. Po przydzieleniu kabiny gwarantowanej nie 
będziemy mogli przyjąć Państwa życzeń o dokonanie zmian. Korzyścią wynikającą z kabiny gwarantowanej jest możliwość 
zakwaterowania Państwa w kabinie lepszej kategorii w stosunku do pierwotnie zarezerwowanej bez ponoszenia dodatkowych 
opłat, np. zamiast w gwarantowanej kabinie z oknem zostaną Państwo zakwaterowani w kabinie z balkonem. W każdym 
przypadku gwarantujemy Państwu minimalną kategorię kabiny zaoferowaną przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli mają 
Państwo konkretne wymagania dotyczące zarezerwowanej kabiny takie jak np. lokalizacja kabiny, to sugerujemy, aby nie 
rezerwowali Państwo kabiny gwarantowanej (GTY).
X – Kabina z balkonem  Y – Kabina z oknem
Z – Kabina wewnętrzna  W – Apartament Suite/Deluxe

1.9 Czy cena może się zmienić?
W  dowolnym czasie możemy zwiększyć lub zmniejszyć ceny niesprzedanych miejsc na dany rejs. Cena wybranego rejsu 
zostanie potwierdzona przy dokonywaniu rezerwacji. Gdy cena wybranych wakacji zostanie przez nas potwierdzona w  
momencie dokonywania rezerwacji, wtedy może się ona zwiększyć lub zmniejszyć jedynie w  podanych niżej okolicznościach. 
Zmiany ceny po dokonaniu rezerwacji zostaną rozliczone w postaci dopłaty lub zwrotu. Dopłata lub zwrot (jeśli takowe są 
należne) będą płatne z  zastrzeżeniem warunków określonych w  niniejszej klauzuli, jeśli koszty transportu, podatki lub opłaty 
należne za usługi takie jak opłaty lotniskowe, wyładunkowe lub przeładunkowe w  portach morskich i  lotniczych wzrosną lub 
zmaleją lub też w przypadku gdy nasze koszty zwiększą się lub zmniejszą w  wyniku niekorzystnych lub korzystnych zmian 
kursów walut w  stosunku do przelicznika, jaki zastosowano, ustalając cenę Państwa wakacji. Należy pamiętać, iż firma Royal 
Caribbean naliczy dopłatę jedynie w przypadku wzrostu kosztów o więcej niż 2% (z wyjątkiem opłat za zmiany). Jeśli dopłata 
będzie przekraczać 10% kosztów wakacji (z wyłączeniem opłat za zmiany), będą Państwo mogli wybrać jedną z opcji: a, b lub 
c, podanych w punkcie 4.5 poniżej. Poczynając od daty widniejącej na fakturze dopłaty, będą mieli Państwo 14 dni na to, by 
zdecydować, czy chcą wybrać opcję b lub c określone w  punkcie 4.5. Jeśli do tego czasu nie przekażą nam Państwo, którą 
opcję wybierają, będziemy uprawnieni do przyjęcia, iż nie rezygnują Państwo z imprezy i tym samym opłacą dodatkową 
kwotę. Wszystkie dodatkowe kwoty należy uiścić łącznie z  pozostałą częścią należności za rejs lub w  ciągu 14 dni od daty 
wystawienia faktury, jeśli pozostała część należności została już uiszczona. Zobowiązujemy się nie pobierać dodatkowej opłaty 
w terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Warto pamiętać, iż nie wszystkie składniki imprezy są zakupywane 
w lokalnej walucie i niektóre, czasami nawet znaczne, zmiany cen nie mają wpływu na ostateczną cenę Państwa podróży 
ze względu na stosowne zapisy w umowie zabezpieczające uczestników w takich przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo 
do korekty błędów zarówno w reklamowanych, jak i potwierdzonych cenach. Zmiany te zostaną dokonane w możliwie 
najszybszym czasie po dostrzeżeniu błędów. Zmiany i błędy w cenach mogą się sporadycznie przydarzyć. Dlatego zalecamy 
sprawdzenie ceny wybranego rejsu przy dokonywaniu rezerwacji.

1.10 Czy otrzymam zwrot pieniędzy, jeśli będę zmuszony zrezygnować z wakacji?
Rezygnacja z imprezy – Uczestnika lub osoby z nim podróżującej – wymaga formy pisemnej i składana jest przez Uczestnika 
do biura sprzedaży. Rezygnacja z rejsu jest skuteczna dopiero od daty faktycznego doręczenia Organizatorowi pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji Uczestnika, w terminie późniejszym niż ustalony w umowie, RCCL 
przysługuje roszczenie o odszkodowanie umowne. Odszkodowanie za rezygnację z imprezy ustalane jest w kwocie 
odpowiadającej wysokości faktycznie poniesionych przez RCCL kosztów związanych z organizacją imprezy i wynosi:
Trasa podróży Liczba dni przed wypłynięciem (na jedną osobę) Koszt rezygnacji
3-5 nocy
89 - 60 dni  25 € od osoby
59 - 30 dni   80 € od osoby
29 - 8 dni   50% taryfy rejsu (po odjęciu należnych podatków i opłat)
7 dni lub mniej   95% taryfy rejsu (po odjęciu należnych podatków i opłat)

6 nocy i więcej
89 - 60 dni   50€ od osoby
59 - 45 dni   pełna kwota depozytu
44 - 30 dni   25% taryfy rejsu (po odjęciu należnych podatków i opłat)
29 - 8 dni   50% taryfy rejsu (po odjęciu należnych podatków i opłat)
7 dni lub mniej   95% taryfy rejsu (po odjęciu należnych podatków i opłat)
Koszty rezygnacji z rejsów świątecznych są takie same jak w tabeli powyżej, z tym że pobierane są one począwszy od 89 
dnia przed wypłynięciem. Na Państwa życzenie przedstawimy szczegółowe zestawienie kosztów rezygnacji w terminie 7 dni 
od dnia zgłoszenia przez Państwa takiego żądania na piśmie. W zależności od powodu rezygnacji Uczestnik może odzyskać 
uiszczone należności za rezygnację na podstawie warunków zawartej dodatkowo polisy ubezpieczeniowej. Roszczenia takie 
należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.
W przypadku, gdy jakiekolwiek anulowanie rezerwacji zmniejsza ilość pełnopłatnych członków grupy poniżej wartości, wedle 
której podczas rezerwacji ustalano cenę, liczbę wolnych miejsc i/lub wszelkie zniżki, Royal Caribben przeliczy te składowe 
i wystawi fakturę z odpowiednio wyższą ceną.

1.11 Czy mogę dokonać zmian w rezerwacji po jej potwierdzeniu?
Zmiana rezerwacji jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc. Choć będziemy starali się Państwu pomóc, to nie możemy 
zagwarantować, że uda nam się spełnić każdą Państwa prośbę. W przypadku prośby o zmianę w rezerwacji w terminie na 
89 i mniej dni przed rejsem, zmiana ta będzie traktowana jako anulowanie pierwotnej rezerwacji i zostanie pobrana opłata 
za rezygnację zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszych warunkach. Zmiana uzgodnionych warunków zostanie 



potraktowana jako dokonanie nowej rezerwacji. Za wszelkie zmiany, które uznamy za drobne (na przykład zmianę 
kabiny lub zmianę danych osobowych na istniejącej rezerwacji), w  terminie do 89 dni przed rozpoczęciem rejsu Royal 
Caribben pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 45€ za jednego gościa, którą należy uiścić wraz z wszelkimi kosztami 
poniesionymi przez nas oraz z wszelkimi kosztami lub opłatami poniesionymi lub narzuconymi przez naszych dostawców. 
Uwaga: opłata za zmianę jest bezzwrotną kwotą, będącą częścią wszelkich opłat za odwołanie rezerwacji. W  przypadku 
gdy Państwo lub osoby z  Państwem podróżujące nie będą mogły brać udziału w  rejsie, na przykład ze względów 
zdrowotnych, osoba ta może odstąpić swoją rezerwację innej osobie (wskazanej przez Państwa). W  takiej sytuacji 
osoba rezygnująca z  rejsu musi przedstawić wraz z wnioskiem dokument potwierdzający powód zmiany rezerwacji 
(np. zaświadczenie lekarskie). Na osobie, która miała pierwotnie uczestniczyć w rejsie, i osobie ją zastępującej spoczywa 
solidarny obowiązek zapewnienia uiszczenia opłaty za zmianę uczestnika oraz nieuiszczonej części ceny rejsu.

1.12 Czy muszę wykupić polisę ubezpieczeniową?
Tak. Wszyscy goście powinni posiadać odpowiednie indywidualne ubezpieczenie podróży. Musi ono zawierać minimalne 
pokrycie kosztów anulowania rezerwacji przez uczestnika oraz koszt pomocy na wypadek repatriacji w przypadku 
wypadku lub choroby. Do Państwa obowiązków należy wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która będzie odpowiadać 
Państwa potrzebom, oraz w razie potrzeby zakup dodatkowej lub alternatywnej polisy. Zalecamy skontaktowanie się 
z biurem podróży lub niezależnym agentem ubezpieczeniowym, który przedstawi Państwu odpowiednie opcje.

1.13 Na kiedy mam zamówić lot powrotny?
Sugerujemy pozostawienie przynajmniej kilku godzin między zakończeniem rejsu a lotem powrotnym, gdyż procedury 
wyokrętowania i czas potrzebny na dotarcie na lotnisko mogą się wahać. Służby portowe wskażą Państwu postoje 
taksówek, przystanki autobusowe i wypożyczalnie samochodów osobowych. 

2. PRZED WYJAZDEM
2.1 Przedmioty wartościowe i pierwszej potrzeby 
Należy się upewnić, iż noszą Państwo przy sobie wszystkie wartościowe  i  ważne przedmioty (na przykład lekarstwa, 
biżuteria, przedmioty delikatne, ważne dokumenty podróży i  inne dokumenty, sprzęt wideo, aparaty fotograficzne, 
laptopy, telefony komórkowe itp.) i  że nie zostały one zapakowane razem z bagażem głównym lub pozostawione bez 
opieki w  kabinie bądź w  innym miejscu na statku. Na przedmioty takie należy zwrócić szczególną uwagę. Dla Państwa 
bezpieczeństwa na pokładzie prosimy o oddanie do przechowania wszystkich wartościowych i ważnych przedmiotów 
w  recepcji na statku lub w  minisejfie w  kabinie. Zalecamy również wykupienie odpowiedniego i  wystarczającego 
ubezpieczenia takich przedmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wartościowe lub ważne przedmioty, które nie 
zostały oddane do przechowania w  recepcji na statku. W przypadku przedmiotów oddanych do przechowania w recepcji 
na statku naszą maksymalną odpowiedzialność pieniężną za ich utratę lub uszkodzenie (z dowolnego powodu) w czasie 
przechowywania określa Konwencja Ateńska. 
W przypadku wykrycia zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu na pokładzie należy natychmiast zgłosić ten fakt 
do recepcji. Następujące limity czasowe dotyczące zgłaszania wszelkich zagubień, opóźnień bądź uszkodzenia bagażu 
mają zastosowanie: wszelkie oczywiste uszkodzenia bądź opóźnienia powinny zostać zgłoszone nam bądź dostawcy danej 
usługi (w przypadku, gdy nie jest nim nasza firma) przed zejściem ze statku lub najpóźniej w momencie zejścia ze statku, 
lub w przypadku innych usług – podczas korzystania lub pod koniec korzystania z tych usług. Wszelkie nieoczywiste 
zagubienia, uszkodzenia bądź opóźnienia powinny zostać zgłoszone nam lub dostawcy danej usługi (jeśli nie jest nim 
nasza firma) w ciągu 15 dni od daty zejścia ze statku lub zakończenia korzystania z danej usługi.
Niepowiadomienie o zagubieniu lub uszkodzeniu w odpowiednim w/w czasie może skutkować brakiem możliwości 
właściwego zbadania i rozpatrzenia reklamacji.
We wszystkich przypadkach od kwoty należnej należy odjąć kwoty otrzymane od linii lotniczych i/lub innych dostawców 
w związku z Państwa roszczeniem. Należy również podać nam szczegóły posiadanego ubezpieczenia. W odpowiednich 
przypadkach będziemy uprawnieni prosić Państwo o pomniejszenie kwoty roszczenia o kwotę otrzymaną od jakiejkolwiek 
bądź wszystkich firm ubezpieczeniowych.

2.2 Czego nie wolno zabierać ze sobą na statek?
Dla bezpieczeństwa naszych gości na pokład nie wolno wnosić następujących przedmiotów: żelazek/prasowalnic 
parowych, świec, narkotyków, ekspresów do kawy, transformatorów elektrycznych, cieczy łatwopalnych i materiałów 
wybuchowych, taki jak fajerwerki lub materiały pirotechniczne, broni palnej, w  tym niestrzelającej, oraz pistoletów 
startowych, w  tym pistoletów typu BB (na plastikowe kulki), wiatrówek, zapalniczek w kształcie pistoletu, rakietnic, 
prochu strzelniczego i pistoletów śrutowych, amunicji, w  tym pocisków, strzał lub rakiet, które mogą być wystrzeliwane 
z  użyciem gazu pędnego, imitacji lub repliki broni, w  tym broni wycofanej z  eksploatacji i  niezdolnej do strzelania, 
a  niebędącej widoczną zabawką dla dzieci, taserów lub elektronicznych paralizatorów, gazów łzawiących, w  tym 
pieprzowych, pałek zwykłych lub teleskopowych, sprzętu do sztuk walki (kiścieni, shurikenów itp.), butli/cylindrów 
ze sprężonym gazem (z wyjątkiem medycznych butli z gazem i pustych butli do nurkowania), kusz podwodnych, 
jakiegokolwiek paliwa, noży (w  tym rytualnych) ząbkowanych o  jakiejkolwiek długości, noży ukrytych, np. w postaci 
sprzączek do paska, noży sprężynowych lub myśliwskich, siekier i toporów, kajdanek. Royal Caribbean zastrzega sobie 
prawo do określenia innych niedozwolonych przedmiotów i może zabronić pasażerom wniesienia ich na pokład statku, 
jeśli uzna, iż są one nieodpowiednie. W przypadku, gdy nasza firma lub kapitan statku mają powody podejrzewać, że w  
kabinie znajduje się przedmiot lub substancja, które nie powinny się znaleźć na pokładzie, kapitan lub upoważniony przez 
niego oficer mają prawo wejścia do kabiny i jej przeszukania oraz konfiskaty takich przedmiotów lub substancji. Uwaga: 
prosimy pamiętać o  zapakowaniu ostrych przedmiotów, w  tym między innymi nożyczek, ostrzy żyletek, obcinaczy do 
paznokci, cążków i igieł do szycia, w bagażu odprawianym, a nie w bagażu podręcznym z powodu nowych, zaostrzonych 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lotniskach.

2.3 Co należy zrobić, jeśli podczas rejsu doszło do zagubienia, opóźnienia lub uszkodzenia bagażu?
(Patrz punkt 2.1 dot. przedmiotów wartościowych i  pierwszej potrzeby). Abyśmy mogli udzielić Państwu właściwej 
pomocy, należy jak najszybciej poinformować nas o zaistniałym problemie podczas rejsu lub w momencie wchodzenia 
lub schodzenia z pokładu statku, lub też podczas korzystania z  jakichkolwiek usług dostarczanych lub zorganizowanych 
przez naszą firmę. W  przypadku stwierdzenia zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu na pokładzie należy 
natychmiast zgłosić ten fakt do recepcji. Obowiązują następujące limity czasowe dotyczące zgłaszania wszelkich 
zagubień, opóźnień bądź uszkodzeń bagażu oraz kwoty maksymalnej, która zostanie wypłacona przez nas lub naszych 
podwykonawców: wszelkie oczywiste uszkodzenia bądź opóźnienia muszą zostać zgłoszone nam bądź dostawcy danej 
usługi (w przypadku gdy nie jest nim nasza firma) przed zejściem ze statku lub najpóźniej w momencie zejścia ze statku, 
lub w przypadku innych usług podczas korzystania lub pod koniec korzystania z tych usług. Wszelkie nieoczywiste 
straty, szkody majątkowe bądź opóźnienia muszą zostać zgłoszone nam bądź dostawcy danej usługi (jeśli nie jest nim 
nasza firma) w ciągu 15 dni od daty zejścia ze statku lub zakończenia korzystania z danej usługi. W przypadku, gdy nie 
poinformują nas Państwo w podanym wyżej terminie o zaistniałej sytuacji, może to uniemożliwić nam określenie straty, 
opóźnienia lub uszkodzenia i w konsekwencji mieć wpływ na sposób rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy będą 
Państwo w stanie udowodnić, iż dana szkoda, opóźnienie bądź strata wynikły z naszej winy lub z winy dostawcy usługi, 
którą zobowiązaliśmy się dostarczyć w ramach rejsu, wypłacimy Państwu odszkodowanie za udowodnioną przez Państwo 
poniesioną w  konsekwencji stratę lub szkodę, z  zastrzeżeniem i  zgodnie z  postanowieniami Konwencji Ateńskiej. 
Jednak maksymalna kwota odszkodowania za jakiekolwiek zagubienie, opóźnienie bądź uszkodzenie bagażu w takich 
sytuacjach jest maksymalną kwotą należną w stosunku do bagażu w kabinie na mocy postanowień Konwencji Ateńskiej. 
Postanowienie to ma także zastosowanie w  przypadku wystąpienia uszkodzenia, opóźnienia bądź zagubienia bagażu nie 
na pokładzie statku bądź podczas wchodzenia lub schodzenia ze statku, lecz przy korzystaniu z innych usług stanowiących 
część rejsu, które zobowiązaliśmy się dostarczyć w ramach umowy.

2.4 Ile bagażu mogę wnieść na pokład? 
Maksymalny ciężar bagażu dla gości wchodzących na pokład naszych statków wynosi 90 kg na jednego gościa, jednakże 
linie lotnicze także nakładają swoje limity bagażowe przypadające na pasażera, których należy przestrzegać i które 
z reguły są mniejsze niż limity obowiązujące na naszych rejsach. Limit bagażowy dla Państwa lotu powinien widnieć na 
Państwa bilecie lotniczym. Informację tę mogą Państwo również uzyskać u przewoźnika.

2.5 Jakie są wymagania dotyczące paszportu i wizy?
 Informacje dotyczące wymogów wizowych i  paszportowych można uzyskać w ambasadach krajów, które będą 
Państwo odwiedzać podczas rejsu, lub też w Państwa biurze podróży w odpowiednim czasie przed rejsem. Dla Państwa 
bezpieczeństwa zalecamy, by Państwa paszport był ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu. Jeśli 
podróżują Państwo do USA w  ramach programu ruchu bezwizowego, wszyscy członkowie Państwa grupy (w  tym dzieci) 
muszą posiadać paszport przystosowany do odczytu maszynowego. Paszport przystosowany do odczytu maszynowego 
to taki, który posiada dwa rzędy liter, cyfr i  cudzysłów ostrokątny (“>>>>>>>”) wydrukowany na dłuższej krawędzi strony 

z  informacjami osobowymi (ze zdjęciem i  danymi osobowymi). Tekst przystosowany do odczytu maszynowego widnieje 
na białym pasku na starszych paszportach i na różowym na nowszych dokumentach. Jeśli na stronie z informacjami 
osobowymi nie ma takich linii, oznacza to, iż paszport nie jest przystosowany do odczytu maszynowego. Może to zależeć 
od kraju wydania paszportu i jeśli nie są Państwo pewni, jaki rodzaj paszportu posiadają, należy zwrócić się w tym celu 
z zapytaniem do Państwa biura paszportowego. Od 26 października 2004 r. osoby podróżujące do USA w ramach 
programu ruchu bezwizowego i nieposiadające paszportu przystosowanego do odczytu maszynowego muszą uzyskać 
wizę podróżną, aby wjechać do USA. Jeśli podróżują Państwo do USA w ramach programu ruchu bezwizowego i posiadają 
paszport wydany w okresie po październiku 2006 r., muszą Państwo posiadać paszport biometryczny. Podróżni z  
ważnymi paszportami przystosowanymi do odczytu maszynowego wydanymi przed październikiem 2006 r. i podróżujący 
w ramach programu ruchu bezwizowego, mogą podróżować bez przeszkód na tych paszportach. Jeśli Państwa paszport 
został wydany po 26 października 2006 r. i nie jest paszportem biometrycznym, nie będą się Państwo kwalifikować do 
programu bezwizowego i są zobowiązani do uzyskania wizy wjazdowej. Więcej informacji dotyczących paszportów 
można uzyskać w trakcie rezerwacji rejsu lub we właściwym biurze paszportowym. Należy pamiętać, że informacje te 
mogą ulec zmianie, dlatego należy sprawdzić właściwe wymagania w odpowiednim czasie przed wyjazdem. Elektroniczny 
system autoryzacji podróży (ESTA) ESTA to obowiązkowy zautomatyzowany system służący do sprawdzania 
upoważnienia pasażerów do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w  ramach programu ruchu bezwizowego (VWP) 
oraz stwierdzania, czy taki wjazd może nieść ze sobą ryzyko złamania prawa lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby 
ubiegać się o  autoryzację podróży do Stanów Zjednoczonych w  ramach programu VWP, pasażer powinien zalogować 
się do internetowego systemu ESTA i  wypełnić formularz wniosku drogą internetową oraz dostarczyć wymagane dane 
biograficzne i kwalifikacyjne na formularzu I-94W w  postaci papierowej. Aby zakwalifikować się do procedury autoryzacji 
w  systemie ESTA, należy zalogować się na stronie internetowej systemu pod adresem https://esta.cbp.dhs.gov Podczas 
odprawy pracownicy linii lotniczych sprawdzą, czy pasażer podał wszystkie informacje wymagane przez system ESTA. 
Aby przejść odprawę przed zaokrętowaniem, pasażer musi dostarczyć wydrukowaną kopię potwierdzenia z systemu 
ESTA i przedstawić ją przed rozpoczęciem rejsu zawijającego do dowolnego portu na terenie Stanów Zjednoczonych lub 
kończącego się w takim porcie. Należy pamiętać, że Royal Caribbean nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odrzucenie 
wniosku w  systemie ESTA przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Wnioski odrzucone przez system 
ESTA należy przekazać do ambasady Stanów Zjednoczonych w celu złożenia wniosku o przyznanie wizy do Stanów 
Zjednoczonych. Uwaga: Niektóre osoby mogą nie kwalifikować się do wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych 
w ramach programu ruchu bezwizowego. Są to między innymi osoby, które były wcześniej aresztowane, nawet jeśli 
aresztowanie to nie doprowadziło do wyroku skazującego, a  także osoby posiadające wpis w rejestrach karnych. Jeśli 
mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy mogą podróżować w ramach programu ruchu bezwizowego, 
powinni w  tym celu skontaktować się z  informacją konsularną ambasady USA przed zarezerwowaniem wakacji w  Royal 
Caribbean. Jeśli nie są Państwo obywatelami kraju uczestniczącego w programie ruchu bezwizowego, powinni Państwo 
sprawdzić informacje dotyczące wymogów wizowych i  paszportowych w  ambasadach krajów, jakie będą Państwo 
odwiedzać podczas rejsu. Obejmuje to również wszystkie przystanki techniczne, takie jak port Prince Rupert. Firma 
Royal Caribbean nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład 
jakiegokolwiek samolotu lub do jakiegokolwiek kraju, a także w przypadku innych trudności i kosztów poniesionych na 
skutek nieposiadania właściwego paszportu i/lub wymaganej wizy. Większość podróżnych musi posiadać wizę wjazdową 
do Rosji, której uzyskanie zajmuje co najmniej kilka tygodni. Firma Royal Caribbean zwykle nie pośredniczy w uzyskiwaniu 
wiz wjazdowych, jednakże jeśli w ramach jednej z organizowanych przez nas wycieczek będą Państwo zwiedzać Rosję, 
wiza wjazdowa nie będzie w  tym przypadku wymagana. Jeśli jednakże pasażerowie pragną wybrać się na samodzielne 
zwiedzanie, muszą w tym celu uzyskać wizę wjazdową w ambasadzie rosyjskiej.

2.6 Wymogi zdrowotne 
Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania porady lekarza, co do najbardziej aktualnych wymogów zdrowotnych dla 
wszystkich miejsc docelowych wymienionych w niniejszej broszurze. Firma Royal Caribbean informuje, iż kobiety będące 
w 24. tygodniu ciąży w  chwili wypłynięcia lub które osiągną 24. tydzień ciąży w  trakcie rejsu nie mogą odbyć podróży. 
Kobiety w  ciąży zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające właściwy tydzień ciąży w momencie 
rozpoczęcia rejsu oraz potwierdzające, iż ciąża nie jest ciążą wysokiego ryzyka. Więcej szczegółów znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej. Chcąc zapewnić Państwu miły rejs, prosimy gości o  wypełnienie kwestionariusza podczas 
odprawy, aby dowiedzieć się, czy cierpią Państwo na choroby przewodu pokarmowego lub inne choroby, które łatwo się 
rozprzestrzeniają, lub wykazują ich objawy.
Na statku znajduje się punkt pomocy medycznej oraz dyżurny lekarz. Rekomendujemy skorzystanie z pomocy 
lekarskiej podczas rejsu w przypadku, gdy poczują Państwo jakiekolwiek dolegliwości, w szczególności zaś te, związane 
z przewodem pokarmowym jak biegunka czy wymioty. W takim przypadku prosimy o natychmiastowy kontakt 
z lekarzem pokładowym i ścisłe przestrzeganie jego zaleceń. W szczególnych przypadkach, jeśli stwierdzone objawy 
wskazują na chorobę łatwo rozprzestrzeniającą się, mogą zostać Państwo poproszeni o pozostanie w swojej kabinie 
i nadzorowani przez personel medyczny. Nie zastosowanie się do zaleceń lekarskich a tym samym złamanie Regulaminu 
Pobytu na Pokładzie (Guest Conduct Policy) może prowadzić do usunięcia Państwa z rejsu w najbliższym porcie, w którym 
statek się zatrzymuje.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Regulaminu Pobytu na Pokładzie (Guest Conduct Policy) prosimy 
udać się na stronę WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.

2.7 Odprawa 
Jeżeli odprawili się Państwo online (poprzez stronę internetową) na rejs RCCL, prosimy o zabranie wydrukowanego 
potwierdzenia odprawy SetSail Pass i dokumentów tożsamości do terminalu rejsowego. Następnie należy przejść do 
stanowisk SetSail, gdzie jeden z naszych agentów pomagających gościom sprawdzi Państwa dokumenty tożsamości 
i wyda kartę pokładową SeaPass, uprawniającą do wejścia na pokład statku. Jeśli nie zarejestrowali się Państwo online, 
prosimy o zabranie wypełnionych formularzy informacyjnych gościa, formularza obciążenia konta (umieszczonych 
w bilecie na rejs), biletów na rejs i dokumentów tożsamości do terminalu rejsowego, gdzie jeden z naszych agentów 
pomagających gościom dokona odprawy Państwa i pokieruje na statek. Aby zarejestrować się online, prosimy o wejście 
na stronę WWW.ROYALCARIBBEAN.COM, kliknięcie zakładki „Before You Board” (Przed wypłynięciem), a następnie 
„Online Check-in” (odprawa online). 

3. NA POKłADZIE STATKU
3.1 Posiłki
Na klasie Quantum wprowadzona została nowa forma posiłków tzw. Dynamic Dining podzielona na 18 dedykowanych 
restauracji. Niektóre z nich są wliczone w cenę, niektóre za dodatkową opłatą. Restauracja główna została podzielona 
na 5 restauracji dedykowanych, każda z odmiennym menu i indywidualną atmosferą. Bez stałych godzin, przypisanych 
stolików i oficjalnych wieczorów. Rezerwacji miejsc w restauracjach można dokonać na stronie www.royalcaribbean.com 
bądź na pokładzie statku podczas rejsu, jednak stanowczo rekomendujemy dokonanie wczesnej rezerwacji. 
Na pozostałych klasach statków mają Państwo wybór kilkunastu opcji miejsc siedzących w restauracji głównej. 
Prosimy o określenie preferowanego stolika i jego wielkości przy dokonywaniu rezerwacji. Nie przyjmujemy rezerwacji 
uzależnionych od dostępności preferowanego stolika przed wypłynięciem. Nie gwarantujemy spełnienia Państwa 
życzeń odnośnie preferowanych miejsc siedzących. Numer Państwa stolika zostanie potwierdzony w Państwa kabinie po 
rozpoczęciu rejsu. W dniach postoju statku w porcie godziny otwarcia restauracji mogą różnić się nieznacznie w zależności 
od czasu wyjazdu wycieczek na ląd. Standardowe godziny otwarcia restauracji głównej:
Śniadania  dowolność wyboru stolika
Obiad (lunch) dowolność wyboru stolika
Kolacja  Wczesna pora 18:00/18:15
 Późna pora 20:00/20:30
Jeśli preferują Państwo swobodniejszy strój i dowolność pory spożywania posiłków, na statku istnieje duży wybór 
alternatywnych restauracji na czas śniadań, obiadów i kolacji. Wszelkie informacje szczegółowe o porach posiłków 
w danych restauracjach można znaleźć w gazetce pokładowej („Cruise Compass”). Obsługa pokojowa dostępna jest 
całą dobę (dodatkowa opłata obowiązuje w godzinach nocnych od północy do 5:00 rano). Goście apartamentów mogą 
zamawiać z menu pokojowego każdy posiłek w ciągu dnia, który zostanie dostarczony do kabiny. Opłata nominalna 
obowiązuje za wejście do restauracji Giovanni’s Table i Portofino (na statkach klas Freedom, Voyager i Radiance) oraz 
Chops Grille ( na statkach klas Freedom i Radiance). Rezerwacji restauracji tematycznych można dokonać na stronie www.
royalcaribbean.com lub na pokładzie statku.
System My Time Dining (bez rezerwacji stolików) jest obecnie oferowany na pokładzie naszych statków zapewniając 
naszym gościom elastyczność wyboru czasu wieczornych posiłków. Możecie Państwo decydować, kiedy macie ochotę na 
główny posiłek pomiędzy 18:00 i 21:30 każdego wieczoru; podobnie tak jak w przypadku normalnej restauracji. Zalecamy 
więc wcześniejszą rezerwację, kiedy będą już Państwo na pokładzie lub wcześniej poprzez naszą stronę internetową. 
Przy wyborze opcji My Time Dining wymagane jest wcześniejsze opłacenie opłaty serwisowej. Dodatkowo, dostępna 
jest opcja My Family Time Dining (dla rodziny) podczas wybranych rejsów tylkodla najwcześniejszych czasów posiłków 
(w zależności od statku i rejsu). Oferta ta obejmuje przyspieszoną obsługę dla dzieci podczas posiłków w pierwszych 



godzinach otwarcia restauracji, a po zakończeniu posiłku – ich przeprowadzenie do klubu dla dzieci Adventure Ocean. Opcja ta 
jest dostępna tylko dla dzieci w wieku 3 – 11 lat w dniu rozpoczęcia rejsu. Opłaty za usługę/napiwki nie są obowiązkowe w opcji 
My Family Time Dining.
Jeżeli życzą sobie Państwo dokonać rezerwacji jednej z tych opcji, prosimy o kontakt z Państwa biurem sprzedaży.

3.2 Zasady dotyczące specjalnych usług/próśb
Pasażerowie niepełnosprawni i o ograniczonej sprawności ruchowej mogą liczyć na pomocy w korzystaniu z usług specjalnych. 
Poprzez współpracę z liniami lotniczymi, agentami portowymi, hotelami, firmami transportowymi dokładamy wszelkich 
starań, aby pasażerom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej zapewniać wygodę podczas odbywania 
podróży na lotniskach, w portach i na pokładzie statku oraz poczynić wcześniej niezbędne przygotowania, w tym o charakterze 
medycznym. Podobnie staramy się sprostać wymaganiom dotyczącym specjalnej diety wynikającej z medycznych bądź 
religijnych powodów np. posiłki koszerne, bezglutenowe i bezlaktozowe. 
Posiłki koszerne są dostępne jako produkty gotowe i oferowane wyłącznie w ramach kolacji. Należy pamiętać, iż spełnienie 
określonych preferencji żywieniowych pasażerów ogranicza się jedynie do głównej restauracji na wszystkich statkach. Royal 
Caribbean nie może zagwarantować, że posiłki podawane w innych punktach gastronomicznych na statku będą zgodne 
z konkretnymi wymaganiami dietetycznymi i nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej zgodności.
Prosimy o przedstawienie swoich wymagań związanych z transportem specjalnego sprzętu medycznego, zwierząt – 
przewodników, wózków inwalidzkich, pomocy na lotnisku/w porcie/na statku lub przy organizacji noclegu w momencie 
dokonywania rezerwacji. Wraz z pierwszym potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo formularz „Guest Special Needs” 
(specjalne życzenia gości) – dostępny również online – który należy wypełnić i zwrócić do nas nie później niż 90 dni przed 
rozpoczęciem podróży. Prosimy o przedstawienie swoich specjalnych życzeń w formie pisemnej, podając możliwie jak 
najwięcej szczegółów dotyczących konkretnych wymagań. W przypadku niemożności spełnienia poszczególnych wymagań 
zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani. Wszelkie prośby związane z zakwaterowaniem, odpowiednią dietą, 
potrzebami medycznymi, opieki przy odprawie i innych potrzeb należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej na 90 dni przed 
rozpoczęciem rejsu. 

3.3 Czy gwarantujecie spełnienie specjalnych życzeń? 
Niestety nie. Jeśli mają Państwo specjalne życzenie, prosimy o przekazanie go w formie pisemnej do Państwa biura podróży 
lub w momencie dokonywania rezerwacji. Firma Royal Caribbean i  jej podwykonawcy starają się spełniać rozsądne życzenia 
gości, ale nie możemy gwarantować, iż zawsze będziemy w stanie zaspokoić te potrzeby. Niespełnienie życzeń specjalnych 
z jakiegokolwiek powodu nie stanowi naruszenia umowy. Jeżeli specjalne życzenie może być spełnione tylko za dodatkową 
opłatą, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, za usługę tę zostanie wystawiona faktura 
przed rozpoczęciem rejsu lub będzie ona płatna na miejscu. Potwierdzenie przyjęcia życzenia specjalnego i jego przekazania 
do wykonawcy lub ujęcie życzenia na fakturze potwierdzającej lub innym dokumencie nie oznacza, iż życzenie to zostanie 
spełnione. Nie możemy oczywiście zaakceptować rezerwacji uzależnionej od spełnienia przez nas życzenia specjalnego 
pasażera chyba, że zostało to wyraźnie podane przez nas w  formie pisemnej w  trakcie dokonywania rezerwacji. Rezerwacje 
takie będą traktowane, jako zwykłe i przetwarzane wedle powyższych zasad.

3.4 Spożywanie alkoholu na pokładzie 
Minimalny wiek, od jakiego sprzedajemy i podajemy napoje alkoholowe na wszystkich statkach Royal Caribbean International 
zależy od miejsca rozpoczęcia danego rejsu (portu wypłynięcia). Dla statków, które rozpoczynają swoje rejsy w Europie, Azji, 
Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Południowej minimalny wiek, od którego można spożywać alkohol wynosi 18 lat. Dla 
statków, które rozpoczynają rejsy w Ameryce Północnej i Kanadzie wiek ten wynosi 21 lat. Na prywatnych terenach należących 
do Royal Caribbean International takich jak CocoCay czy Labadee oraz podczas postojów w portach znajdujących się na 
terytorium Stanów Zjednoczonych wiek ten wynosi 21 lat. Royal Caribbean zachowuje sobie prawo do zmiany obowiązującego 
limitu wieku, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku, gdy wymaga tego lokalne prawo lub gdy zaistnieją inne, 
wymagające tego okoliczności. Jeżeli w trakcie trwania rejsu pasażer osiągnie wymagany wiek minimalny, to powinien udać się 
z paszportem do recepcji na statku w celu uaktualnienia informacji związanych z możliwością spożywania alkoholu na statku. 
Podczas wejścia na pokład statku w  porcie początkowym goście mogą wnieść ze sobą dwie butelki wina na jedną kajutę. 
W przypadku konsumpcji wina w  miejscu publicznym obowiązuje opłata korkowa. Napoje alkoholowe zakupione w portach 
docelowych lub w  sklepie wolnocłowym na pokładzie statku będą przechowywane przez obsługę statku i dostarczone do 
Państwa kabiny ostatniego dnia rejsu Na wodach terytorialnych niektórych krajów znajdujących się na trasach rejsu sklepy 
pokładowe mogą być zamknięte lub mogą być nałożone inne restrykcje związane z zakupem towarów lub dodatkowym 
podatkiem VAT w zależności od regulacji VAT w danym kraju.

3.5 Jakie są opłaty za usługi na pokładzie?
Na wszystkich naszych statkach zwyczajowo obowiązuje pobieranie opłaty serwisowej, która jest przeznaczona na 
wynagradzanie członków załogi, zaangażowanych przy obsłudze kabiny i kelnerskiej przy posiłkach. Maksymalna kwota wynosi 
9,50€ dziennie na jednego gościa (dorosłego i dziecko) lub 11€ dla gości zakwaterowanych w apartamentach. Dla Państwa 
wygody oferujemy możliwość przedpłaty opłaty serwisowej przed rozpoczęciem wakacji – przy dokonywaniu rezerwacji. 
Przedpłata ta na życzenie Państwa może zostać anulowana z kalkulacji ceny rejsu, ale wówczas zostanie ona skalkulowana 
na powyższych zasadach dziennych i automatycznie dodana do Państwa rachunku pokładowego (Sea Pass). Ponadto do 
każdego rachunku za zakup napojów na pokładzie, doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 18%. Prosimy o zwrócenie 
uwagi, że wysokość opłat za usługi może być dostosowana podczas konkretnego rejsu lub usunięta przez pracownika Guest 
Service na statku. Wysokość opłaty serwisowej jest naliczana w momencie robienia rezerwacji. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podczas niektórych rejsów zawijających wyłącznie do portów Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani naliczać 
takie opłaty. Podatek VAT naliczany od niektórych towarów i usług na pokładzie podlega lokalnym przepisom podatkowym. 
Podatek od towarów i usług naliczany jest w miejscu sprzedaży i odprowadzany do odpowiedniego kraju. Obywatele spoza 
Unii Europejskiej mogą odzyskać VAT opłacony od towarów w momencie opuszczania terytorium Unii Europejskiej, najczęściej 
na lotnisku.

3.6 Co należy zrobić w ciągu ostatniej nocy rejsu?
Do północy spakować bagaż i umieścić go przed drzwiami kabiny. Steward kabinowy wyda Państwu po jednej kolorowej 
plakietce na każdą sztukę bagażu. Należy wpisać imię, nazwisko i adres domowy na każdej plakietce oraz usunąć z toreb 
wszystkie luźne paski. Przedmioty kruche i wartościowe (takie jak biżuteria, aparaty fotograficzne, lekarstwa itd.) należy zabrać 
ze sobą do bagażu podręcznego.
W gestii Państwa leży obowiązek zabrania wszelkich rzeczy osobistych przy opuszczaniu statku. W przypadku pozostawienia 
rzeczy na statku po jego opuszczeniu nie ponosimy odpowiedzialności za ich zaginięcie lub uszkodzenie.

3.7 Czy można palić papierosy na pokładzie statku?
Palenie papierosów w kabinach jest zabronione w jakichkolwiek kabinach statków floty RCCL. Na pokładzie statku można palić 
papierosy w wyznaczonych miejscach. Przepisy dotyczące palenia tytoniu na pokładzie statku Oasis of the Seas: Palenie tytoniu 
jest tylko dozwolone w wyznaczonych miejscach oraz na pokładzie od strony prawej burty statku (prosimy o skontaktowanie 
się z recepcją w celu uzyskania szczegółowych informacji). Palenie tytoniu jest zabronione w każdej restauracji, teatrze, holu 
lub korytarzu. Palenie jest także zabronione w kabinach oraz na Promenadzie Oasis Class lub prywatnych balkonach Central 
Park. Karta SeaPass uczestników rejsu zostanie obciążona kwotą kary w wysokości 250 US$ w przypadku naruszenia zakazu 
palenia tytoniu w kabinach lub na prywatnych balkonach na Promenadzie i Central Parku na pokładzie statków klasy Oasis. 
Należy stosownie przechowywać papierosy, cygara oraz tytoń i nigdy nie wolno wyrzucać ich za burtę. Uczestnik rejsu musi 
mieć skończone 18 lat, aby móc kupić, posiadać i palić tytoń na pokładzie. 

4. INfORMACJE DODATKOWE
 4.1 Jakie są zasady dotyczące podróży grupowej? 
Prosimy skontaktować się z  biurem sprzedaży w  sprawie informacji na temat depozytu, płatności, rezygnacji i innych 
warunków. Warunki rezerwacji dla osób podróżujących w grupie są inne niż dla osób podróżujących indywidualnie.

4.2 Pasażerowie niepełnosprawni 
Pasażerowie niepełnosprawni i  o  ograniczonej sprawności ruchowej mogą liczyć na naszą pomoc w  korzystaniu z  usług 
specjalnych. Poprzez współpracę z  liniami lotniczymi, agentami portowymi, hotelami, firmami transportowymi dokładamy 
wszelkich starań, aby pasażerom niepełnosprawnym i  o  ograniczonej sprawności ruchowej zapewniać wygodę podczas 
odbywania podróży na lotniskach, w  portach i  na pokładzie statku oraz poczynić wcześniej niezbędne przygotowania, w tym 
te o charakterze medycznym. Prosimy o przedstawienie swoich wymagań związanych z  transportem specjalnego sprzętu 
medycznego, zwierząt przewodników, wózków inwalidzkich, pomocy na lotnisku/w  porcie/na statku lub przy organizacji 
noclegu w momencie dokonywania rezerwacji. Wraz z pierwszym potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo formularz 
„Guest Special Needs” (specjalne życzenia gości), dostępny również online, który należy wypełnić i zwrócić do nas nie później 

niż 90 dni przed rozpoczęciem podróży. Prosimy o  przedstawienie swoich specjalnych życzeń w  formie pisemnej, podając 
możliwie jak najwięcej szczegółów dotyczących konkretnych wymagań. Uczestnicy rejsu muszą być gotowi do podróży 
zarówno pod względem fizycznym, jak i  medycznym, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samych ani innych osób. Przy 
dokonywaniu rezerwacji (lub tak szybko, jak to możliwe, jeśli dana sytuacja wystąpi po jej dokonaniu) pasażerowie powinni 
powiadomić biuro sprzedaży na piśmie o swoim stanie zdrowia lub stanie fizycznym, który może wymagać opieki lub zabiegów 
lekarskich podczas rejsu lub który może wpłynąć lub wpłynie w jakikolwiek sposób na przebieg rejsu (w tym na korzystanie 
z jakichkolwiek usług lub udogodnień). Należy podać możliwie wyczerpujące informacje. Na naszych statkach posiadamy 
ograniczoną liczbę kabin odpowiednio wyposażonych i przystosowanych dla potrzeb gości o ograniczonych możliwościach 
ruchowych lub z innymi niepełnosprawnościami, dla których pobyt w standardowej kabinie mógłby stanowić utrudnienie. 
Pasażerowie rezerwujący ten rodzaj kabin muszą wypełnić, podpisać i zwrócić do nas specjalny formularz (Guests Special 
Needs) potwierdzający medyczne powody rezerwacji takiej kabiny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanej 
kabiny specjalnej na kabinę standardową lub anulowania rezerwacji, jeżeli przyczyny medyczne nie uzasadniają konieczności 
korzystania z kabiny specjalnej. Dalsze informacje udzielane są pod adresem special_needs@rccl. Należy pamiętać, że niektóre 
porty zawinięcia mogą nie posiadać infrastruktury przystosowanej dla osób niepełnosprawnych lub środków transportu 
potrzebnych do zejścia z pokładu statku. Pasażerowie korzystający z  wózków muszą zadbać o  zabranie własnego składanego 
wózka i mogą nie mieć dostępu do niektórych obszarów statku. W  niektórych sytuacjach (na przykład, gdy wykorzystywane 
są statki pomocnicze) goście używający wózków mogą nie być w  stanie zejść na ląd w niektórych portach zawinięcia. Royal 
Caribbean zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w  rejsie zgodnie z unijnymi regulacjami 1177/2010, które obejmują 
możliwość odmowy ze względu na wymogi bezpieczeństwa ustanowione przez międzynarodowe, unijne i  narodowe prawo i  
stosowne instytucje, w  zakresie niemożliwości zaokrętowania na statkach ze względu na techniczne uwarunkowania statków 
lub infrastruktury portowej.

4.3 Ograniczenia wiekowe
Na rejsach rozpoczynających się w Europie, Azji, Ameryce Południowej, Australii czy Nowej Zelandii, osoby poniżej 18 lat 
nie mogą samodzielnie wypływać w rejs lub zajmować kabiny, chyba, że towarzyszy im rodzic bądź opiekun lub osoba 
upoważniona, która skończyła 18 lat. Dla rejsów rozpoczynających się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie minimalnym 
wiekiem do samodzielnego rozpoczęcia podróży jest 21 lat.. Osoby niepełnoletnie w wieku 17 lat i poniżej w dniu rozpoczęcia 
rejsu powinny przedłożyć upoważnienie do odbycia rejsu od rodzica/opiekuna prawnego przetłumaczone na język angielski 
zgodnie z wymogami armatora i potwierdzone notarialnie. Dla osób w wieku 18, 19 lub 20 lat w dniu rozpoczęcia rejsu 
takie upoważnienie nie jest wymagane. Osoby dorosłe niebędące rodzicami bądź opiekunami prawnymi podróżujących 
z nimi dzieci muszą przedstawić ważny paszport dziecka oraz wymagane wizy (lub uwierzytelnioną kopię aktu urodzenia 
dziecka) oraz oryginał potwierdzonego notarialnie pisma w języku angielskim, zgodnie z wymogami armatora, podpisanego 
przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Pismo te musi uprawniać podróżującą osobę dorosłą do 
zabrania osób niepełnoletnich na dany rejs oraz musi ją uprawniać do opieki nad dzieckiem, do podpisywania wymaganych 
zezwoleń na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych i oświadczeń o zwolnieniu z odpowiedzialności i do wyrażania 
zgody na wykonanie koniecznych zabiegów medycznych na rzecz dziecka, które w opinii lekarza leczącego muszą zostać 
bezzwłocznie wykonane. Pismo te może być potwierdzone prawnie lub notarialnie przez radcę prawnego, notariusza, 
urzędnika upoważnionego do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą za opłatą. W przypadku, gdy taki dowód nie zostanie 
przedłożony, nie zezwoli się, aby dane osoby niepełnoletnie weszły na statek lub uczestniczyły w rejsie. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki bądź straty poniesione w rezultacie tej sytuacji przez daną osobę 
niepełnoletnią, osoby płacące za rejs (jeśli nie są nimi osoby niepełnoletnie), lub przez jakąkolwiek osobę podróżującą z osobą 
niepełnoletnią, która zdecyduje się nie kontynuować wakacji w rezultacie niewywiązania się z wymogu przedstawienia 
upoważnienia zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. Organizator nie wypłaci odszkodowania ani nie zwróci 
poniesionych kosztów osobom niepełnoletnim, którym nie zezwolono na wejście na statek, osobom, które kupiły bilet na 
rejs wycieczkowy dla osoby niepełnoletniej (jeśli kupującymi nie są osoby niepełnoletnie), ani osobom podróżującym z daną 
osobą niepełnoletnią, które same zdecydowały się na niekontynuowanie rejsu w rezultacie niewywiązania się z wymogu 
przedstawienia upoważnienia. Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni podróżujący z dzieckiem posiadającym inne 
nazwisko niż dani rodzice/opiekunowie prawni muszą przedstawić oficjalny dokument, taki jak pełny odpis aktu urodzenia/
dokumenty poświadczające rozwód, itp., w celu udowodnienia, że są rodzicami/opiekunami prawnymi danych dzieci. 
Indywidualne kabiny mogą być rezerwowane przez pary małżeńskie, których wiek minimalny wynosi 16 lat (należy przedstawić 
akt ślubu przy dokonywaniu rezerwacji). Na pokładzie znajdują się obiekty, do których wstęp podlega ograniczeniom 
wiekowym. Osoby korzystające z Elemis® AquaSpa® muszą mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe informacje dotyczące obiektów 
na pokładzie, do których wstęp podlega ograniczeniom wiekowym zawarte są w Programie Codziennym (Daily Programme), 
który jest dostępny w recepcji. Minimalny wiek dla niemowląt uczestniczących w rejsie wynosi sześć (6) miesięcy w dniu 
rozpoczęcia rejsu i dwanaście (12) miesięcy w dniu wypłynięcia statku na rejsy transatlantyckie, transpacyficzne, na Hawaje, do 
Australii i wybrane rejsy w Ameryce Południowej i inne wybrane rejsy na przykład rejsy, podczas których co najmniej trzy dni 
pod rząd spędzane są na morzu lub których długość przekracza 12 dni. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości jest naszym 
najważniejszym priorytetem. Z tego powodu, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości pokładowych punktów obsługi 
medycznej, wyposażenia i personelu, Organizator nie uznaje żadnych oświadczeń o zwolnieniu z odpowiedzialności, zrzeczeń 
od odpowiedzialności, wniosków o odstępstwa od tej zasady.

4.4 Rejsy przyspieszone i opóźnione oraz zmiany w planie podróży 
Niestety nie możemy zagwarantować, iż statki będą zawijać do każdego portu podanego w  programie i  pokonają wszystkie 
punkty na trasie. Sporadycznie trasa może ulegać zmianie. Firma Royal Caribbean oraz kapitan statku mają prawo pominąć 
jakikolwiek port, zawijać do innych portów, zbaczać z  oryginalnie zaplanowanej trasy, a  także wykorzystywać statki i porty 
zastępcze. Może to wynikać z wielu przesłanek, takich jak panujące warunki morskie i pogodowe, nagłe wypadki wśród 
pasażerów, udzielanie pomocy innym statkom lub niemożność rozwinięcia przez statek właściwej prędkości na skutek 
nieprzewidzianych problemów mechanicznych lub technicznych. Zwykle zmiany trasy mają na względzie ochronę interesów 
i bezpieczeństwa naszych gości. Patrz również punkt 4.5.
Zmiany trasy rejsu mogą stać się niezbędne w zależności od różnych czynników: pogodowych, sytuacji na morzu, 
niemożliwości osiągnięcia przez statek założonej prędkości rejsu w wyników problemów mechanicznych bądź technicznych. 
Bardzo rzadko, ze względu na siły wyższe (patrz punkt 4.12) Royal Caribbean może zmienić lub zakończyć rejs po wypłynięciu, 
ale przed terminem planowanego zakończenia rejsu. Taka sytuacja jest mało prawdopodobna, ale jeśli taka sytuacja będzie 
miała miejsce, Organizator nie będzie w stanie zrobić zwrotów wpłaconych pieniędzy, zapłacić rekompensaty lub zwrotu 
kosztów wynikający z wynikłej sytuacji. 

4.5 Zmiana lub odwołanie rejsu
Sporadycznie jesteśmy zmuszeni dokonywać zmian i  poprawiać błędy w broszurze oraz inne szczegóły dotyczące rejsu, 
zarówno przed, jak i po zatwierdzeniu rezerwacji. W ostateczności, choć zdarza się to bardzo rzadko, możemy anulować 
potwierdzoną rezerwację. Choć zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do ww. sytuacji, musimy zastrzec 
sobie do tego prawo. O wszystkich istotnych zmianach lub anulowaniu rejsu zostaną Państwo powiadomieni tak szybko, jak 
to tylko możliwe. Jeśli pozwoli na to czas pozostały do wypłynięcia, będą mieli Państwo następujący wybór: (a) (w przypadku 
istotnych zmian) zaakceptowanie zmiany uzgodnionych warunków lub (b) wykupienie innego rejsu oferowanego prze 
naszą firmę o  porównywalnym standardzie, co rejs zarezerwowany pierwotnie. Zaoferujemy Państwu co najmniej jedną 
alternatywną opcję o  porównywalnym lub wyższym standardzie, za którą nie zapłacą Państwo więcej niż za wakacje 
zarezerwowane pierwotnie. Jeśli rejs będzie tańszy niż rejs, który zarezerwowaliście pierwotnie, zwrócimy różnicę w cenie. Jeśli 
nie zaakceptują Państwo rejsu, który dla Was wybierzemy, mogą Państwo wybrać jeden z  pozostałych dostępnych rejsów. 
W  takim przypadku należy zapłacić stosowną cenę za dany rejs. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nowy rejs jest droższy, 
będzie trzeba do niego dopłacić, a  jeśli tańszy, otrzymają Państwo zwrot nadpłaconej kwoty. (c) rezygnacja lub akceptacja 
anulowania rezerwacji; w  tym przypadku pasażer otrzyma zwrot całości uiszczonych nam kwot. Należy pamiętać, że powyższe 
opcje nie są dostępne, gdy dokonane zmiany są mało istotne.

4.6 Jakie zmiany uznawane są za istotne? 
Istotną zmianą jest modyfikacja zatwierdzonego rejsu, która, naszym zdaniem, znacząco wpłynie na jego przebieg. Poniżej 
podane są przykłady istotnych i nieistotnych zmian. Zmiana istotna: zamiana dwóch dni pobytu w  odwiedzanych portach 
na dwa dni na morzu. Zmiana nieistotna: zmiana jednego portu docelowego na inny port, zmiana jednego dnia w porcie 
zawinięcia na jeden dzień żeglugi, zmiana godzin przypłynięcia do portów zawinięcia, ale statek zawija do wszystkich 
zaplanowanych portów, zmiana w kolejności odwiedzanych portów. Bardzo rzadko, ze względu na siły wyższe (patrz pkt. 4.12), 
możemy zmienić lub zakończyć rejs po wypłynięciu, ale przed terminem jego planowanego zakończenia. Taka sytuacja jest 
mało prawdopodobna, ale jeśli będzie miała ona miejsce, Royal Caribbean nie będzie mogła dokonać zwrotów wpłaconych 
pieniędzy (dopóki nie otrzymamy zwrotów od naszych podwykonawców), zapłacić Państwu rekompensaty lub zwrócić koszty 
wynikające z wynikłej sytuacji.

4.7 Czy można nie wpuścić pasażera na pokład statku?
Tak, jeśli w opinii kapitana statku lub lekarza uczestnik rejsu jest z jakiegokolwiek powodu niezdolny do podróży, tzn. stwarza 
ryzyko lub zagrożenie dla siebie lub innych osób bądź zachowuje się w taki sposób, który może spowodować zagrożenie, 
zaniepokojenie bądź niebezpieczeństwo dla osób trzecich lub szkody materialne. W takiej sytuacji jesteśmy uprawnieni bez 



uprzedniego zawiadomienia do odmówienia wpuszczenia danego uczestnika na pokład statku i do przerwania jego/
jej rejsu wycieczkowego w dowolnym momencie rejsu. Osoba taka może zostać pozostawiona w porcie lub miejscu, do 
którego zawija statek, bez ponoszenia przez nas żadnej odpowiedzialności. Osoba ta będzie musiała pokryć wszelkie 
wynikające z  tej sytuacji koszty, wydatki bądź straty i  nasza firma nie wypłaci jej żadnego odszkodowania ani nie 
zwróci poniesionych kosztów. W przypadku przerwania rejsu w ten sposób nasza firma nie będzie ponosić jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wobec tej osoby. W  przypadku stawienia się do odprawy pasażerów z  widocznymi objawami chorób 
przewodu pokarmowego lub innych chorób, które łatwo się rozprzestrzeniają, po konsultacji z  naszym personelem 
medycznym możemy poprosić taką osobę o przełożenie rejsu na inny termin. Takie samo prawo do odmówienia dalszej 
podróży bądź skorzystania z  jakichkolwiek usług ma zastosowanie w  przypadku, gdy pasażer jest niezdolny do podróży 
lub zachowuje się niewłaściwie w  inny sposób, jak wyjaśniono powyżej, podczas innych etapów rejsu. W przypadku, gdy 
Royal Caribbean nie wyrazi zgody na przyjęcie pasażera na statek ze względu na to, iż nie powiadomił on nas o  swojej 
niesprawności fizycznej lub umysłowej, która wymaga szczególnej opieki, zwrotowi będzie podlegać jedynie opłata za 
rejs. Patrz punkt 3.1. 
Na każdym statku firmy Royal Caribbean zobowiązujemy się do zapewnienia każdemu gościowi rejsu najwyższej jakości 
podróży. W celu pełniejszego zagwarantowania Państwu takich wakacji stworzyliśmy specjalny Regulamin Pobytu na 
Pokładzie (Guest Conduct Policies), który jest dostępny do wglądu na pokładzie. WAŻNE: naruszenie zasad zachowania 
gości firmy Royal Caribbean International. będzie skutkować stosownymi działaniami korygującymi, włącznie z konfiskatą 
niewłaściwych materiałów bądź przedmiotów i usunięciem danego gościa ze statku. Zasady te mogą ulec zmianie bez 
uprzedniego powiadomienia i  bez ponoszenia odpowiedzialności ze strony Royal Caribbean  International. Firma Royal 
Caribbean International może wprowadzić dodatkowe zasady, niewymienione w niniejszym regulaminie.

4.8 Reklamacje
REKLAMACJE
W przypadku, kiedy Uczestnik ma zastrzeżenia podczas wycieczek na lądzie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie 
pracowników recepcji i dostawcy danych usług (jeśli nie jest to nasza firma). Umożliwi to Organizatorowi podjęcie kroków 
zaradczych i rozwiązanie danej kwestii, którą Uczestnik zgłasza. Wszelkie skargi ustne należy przedstawić na piśmie 
i przekazać danemu dostawcy oraz Organizatorowi w miarę możliwości jak najszybciej. Jeśli dany problem nie może 
zostać rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika i Uczestnik życzy sobie, aby skarga była dalej rozpatrywana, 
należy przesłać do Organizatora pisemne zażalenie po powrocie na adres podany poniżej. W piśmie, które Organizator 
musi otrzymać w ciągu 30 dni od daty powrotu Uczestnika z rejsu, chyba że inne ograniczenie czasowe ma zastosowanie 
w stosunku do roszczenia Uczestnika – patrz punkty 2.1,2.3, 2.4 i 4.10. ,prosimy podać numer rezerwacji oraz wszystkie 
szczegóły dotyczące zażalenia. W przypadku, gdy zażalenie jest wystosowane w imieniu innych członków grupy, 
należy w korespondencji wyraźnie podać ich nazwiska, imiona i numery rezerwacji włącznie z ich upoważnieniem dla 
osoby składającej do występowania ze skargą w ich imieniu. W przypadku niespełnienia wymogów tego postępowania 
reklamacyjnego, prawo Uczestnika do roszczenia potencjalnego odszkodowania może zostać zakwestionowane bądź 
nawet utracone. W przypadku wystąpienia przyczyny do skargi podczas podróży należy natychmiast powiadomić 
pracownika recepcji na pokładzie statku oraz dostawcę usługi będącej przedmiotem skargi (jeśli nie jest nim nasza firma). 
Jeśli problem nie może zostać rozwiązany w sposób satysfakcjonujący, a Uczestnik oczekuje, aby skarga była dalej 
rozpatrywana, należy ją przedstawić w formie pisemnej, podając numer rezerwacji oraz szczegóły skargi w ciągu 30 dni 
od powrotu z rejsu. Jeśli skarga składana jest w imieniu innych członków grupy podróżujących razem z Uczestnikiem, 
należy wyraźnie podać w korespondencji ich imiona, nazwiska i numery rezerwacji oraz dołączyć upoważnienie osoby 
składającej do występowania ze skargą w ich imieniu. Z przykrością informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności 
za skargę lub roszczenie, o której nie zostaniemy powiadomieni w sposób zgodny z powyższą procedurą. Niezależnie od 
przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, RCCL w czasie trwania imprezy udzieli poszkodowanemu 
Uczestnikowi pomocy w miarę posiadanych w danych okolicznościach możliwości.

4.9. Odpowiedzialność firmy
Z zastrzeżeniem punktu 4.10 powyżej, zobowiązujemy się do zapewnienia, iż wszelkie usługi związane z rejsem 
wycieczkowym, których zorganizowanie, dostarczenie lub wykonanie uzgodniono w ramach umowy z Uczestnikiem, 
zostaną zorganizowane, wykonane lub dostarczone z należytą fachowością i starannością. Oznacza to, iż z zastrzeżeniem 
tych warunków rezerwacji, ponosimy odpowiedzialność za, na przykład, śmierć lub uszkodzenia ciała lub niewykonanie 
bądź niepełne wykonanie uzgodnionych warunków wakacji wynikające z naszej winy: naszych pracowników, agentów 
lub dostawców polegającej na niezachowaniu należytej fachowości i staranności odnoszących się do zorganizowania, 
dostarczenie lub wykonania, odpowiednio uzgodnionej usługi. Uprzejmie informujemy, iż Uczestnik jest odpowiedzialny 
za wykazanie braku zachowania należytej fachowości i staranności z naszej strony, jeśli życzy sobie dochodzić roszczeń 
od naszej firmy. Nie odpowiadamy za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć, straty (na przykład utraty dobrego 
samopoczucia), szkody, wydatki, koszty lub inne kwoty bądź jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wynikające z poniższych 
sytuacji:
- działanie(a) lub zaniechanie(a) działania Uczestnika lub jakiegokolwiek członka jego grupy, lub
- działanie(a) lub zaniechanie(a) osób trzecich niezwiązanych z dostarczaniem usług, w przypadku, gdy nie można ich było
przewidzieć ani uniknąć, lub
- działania siły wyższej, zgodnie z definicją podaną w punkcie 4.12.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi nie stanowiące części umowy. Dotyczy to, na przykład, dodatkowych 
usług bądź udogodnień, które zobowiązał się dostarczyć hotel lub inny dostawca, w przypadku, gdy dane usługi lub 
udogodnienia nie zostały przedstawione w naszej broszurze i nie zobowiązaliśmy się ich zapewnić. W przypadku, gdy 
dana usługa stanowiąca podstawę roszczenia lub skargi została dostarczona zgodnie z obowiązującym w danym okresie 
lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi takich usług, usługi te uważa się za należycie wykonane. Może to mieć 
miejsce nawet w przypadku, gdy dane usługi nie zostały dostarczone zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi 
w USA, i które obowiązywałyby w przypadku, gdyby dane usługi zostały dostarczone na terytorium USA. Wyjątek od tej 
zasady stanowi sytuacja, gdzie dane roszczenie bądź skarga dotyczy braku elementu systemu bezpieczeństwa, co może 
prowadzić do odmowy uczestnictwa w danym rejsie wycieczkowym przez rozsądnego Uczestnika rejsu.

4.10 Limit odpowiedzialności firmy
Do rejsu wakacyjnego oraz do wejścia na pokład statku i zejścia z niego mają zastosowanie przepisy konwencji 
w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z roku 1974 uzupełnianymi lub zmienianymi w różnym czasie 
przez inne stosowne przepisy, w tym Rozporządzenie (WE) nr 392/2009, które implementuje Protokół z 2002 r. do 
Konwencji Ateńskiej (dalej zwanej “Konwencją Ateńską”). Konwencja Ateńska ustala maksymalną kwotę, którą ma 
obowiązek wypłacić przewoźnik w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała bądź zagubienia lub uszkodzenia bagażu 
oraz zawiera specjalne postanowienia dotyczące przedmiotów wartościowych. W przypadku rezerwacji dokonanych 
na trasach rozpoczynających lub kończących się w państwie członkowskim Unii Europejskiej nasza odpowiedzialność 
względem Państwa w przypadku śmierci lub obrażeń ciała bądź utraty lub uszkodzenia bagażu jest ograniczona zgodnie 
z postanowieniami Konwencji Ateńskiej. Zgodnie z Konwencją Ateńską za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku wypadku 
morskiego nasza odpowiedzialność ogranicza się do 250 000 jednostek obliczeniowych (SDR - special drawing rights 
tzn. specjalnych praw ciągnienia), chyba że wypadek nastąpił na skutek działań wojennych, wojny domowej, zjawisk 
przyrodniczych o charakterze wyjątkowym, terroryzmu lub innych wyjątkowych sytuacji określanych w Konwencji 
Ateńskiej. Limit ten zwiększa się do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR) w przypadku udowodnienia zaniedbania 
z naszej strony. Nasza odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku wypadku innego niż morski jest 
ograniczona do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR). Maksymalna wartość roszczeń dotyczących bagażu i rzeczy 
wartościowych została podana w innych punktach niniejszych warunków. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podczas imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, 
względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

4.11 Odpowiedzialność uczestnika
Na Uczestniku ciąży obowiązek zapoznania się z aktualną broszurą przy dokonywaniu rezerwacji rejsu. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za pomyłki bądź nieprawidłowe lub niedokładne informacje wynikające z korzystania z nieaktualnej 
broszury. Na Uczestniku spoczywa odpowiedzialność za posiadanie przez niego i wszystkie osoby z nim podróżujące 
niezbędnych dowodów osobistych (do krajów Unii Europejskiej) paszportów (do krajów spoza Unii Europejskiej), wiz 
i innych dokumentów podróży oraz za ich ważność i poprawność.

4.12 Ograniczenie odpowiedzialności w sytuacjach siły wyższej 
Z wyjątkiem innych przypadków niż ujęte w warunkach uczestnictwa, nie bierzemy na siebie, żadnej odpowiedzialności 
i nie wypłacamy, żadnych odszkodowań, w sytuacji kiedy rejs lub inna usługa oferowana przez Organizatora i realizowana 
przez RCCL nie może dojść do skutku w wyniku siły wyższej, na którą nie mamy wpływu. Siła wyższa, to wszystkie 
zdarzenia, na które nie mamy wpływu i są poza naszą kontrolą. Oznacza to, że RCCL lub każdy inny dostawca usługi 
w sytuacji, gdy wątpliwe stają się prognozy lub nieuniknione są pewne zdarzenia, RCCL kieruje się rozsądkiem 

i podejmuje konkretne decyzje w jak najszybszym czasie. Do sytuacji takich należą wojny, zagrożenie wojną, akty terroru 
lub możliwość ich wystąpienia, zamieszki, naturalne i nuklearne klęski, pożary, niekorzystne warunki atmosferyczne 
stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa statku i uczestników rejsu, zagrożenie dla zdrowia, epidemie i wszystkie 
podobne zdarzenia, na które nie mamy żadnego wpływu.

4.13 Jakie inne warunki mają zastosowanie do rejsu?
Linie lotnicze i inni dostawcy usług dysponują własnymi warunkami świadczenia usług mającymi zastosowanie do rejsu. 
Niektóre z tych warunków mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność linii lotniczych lub dostawców, często zgodnie 
z postanowieniami umów międzynarodowych. Kopie odpowiednich części tych warunków są dostępne na życzenie.

4.14 Dokładność cen i broszury
Zasady i procedury firmy Royal Caribbean International ulegają ciągłym zmianom. W chwili druku wszystkie zasady 
i procedury zawarte w niniejszej broszurze są prawidłowe. Uwaga: informacje i ceny zawarte w broszurze mogły ulec 
zmianie przed dokonaniem przez Państwa rezerwacji. Choć dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności 
broszury i cen w chwili druku, to czasami zdarzają się w niej błędy. Dlatego też należy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich 
szczegółów dotyczących wybranego rejsu w biurze sprzedaży przy dokonywaniu rezerwacji.

4.15 Wycieczki i rozrywki na lądzie
Opisy zawarte w broszurach mogą wymieniać rozrywki dostępne w odwiedzanych portach. Nie mamy wpływu na 
te rozrywki oraz nie organizujemy, nie nadzorujemy i nie kontrolujemy ich w żaden sposób. Są one dostarczane 
przez całkowicie od nas niezależnych lokalnych dostawców. Wycieczki na nabrzeże mogą nie być dostępne dla gości 
niepełnosprawnych. Nie stanowią one części umowy z naszą firmą nawet w przypadku, gdy sugerujemy skorzystanie 
z określonych dostawców lub obiektów rozrywkowych i/lub w jakikolwiek sposób pomagamy w uzyskaniu rezerwacji. 
W konsekwencji nie ponosimy odpowiedzialności związanej z takimi rozrywkami, a oświadczenie o odpowiedzialności 
zawarte w punkcie 4.9 naszych warunków rezerwacji nie ma do nich zastosowania. Nie możemy zagwarantować ciągłej 
dokładności informacji podawanej w związku z takimi sposobami spędzania czasu lub ogólnie odwiedzanymi ośrodkami/
miejscami (z wyjątkiem sytuacji, gdy są one związane z usługami stanowiącymi część umowy) oraz dojścia do skutku 
określonej wycieczki lub rozrywki nie stanowiącej części umowy, ponieważ usługi te nie są kontrolowane przez nas. Jeśli 
uważają Państwo, że jakaś rozrywka nie wymieniona w naszej broszurze i nie stanowiąca części umowy jest niezwykle 
istotna do udanego spędzenia przez Państwa wakacji, prosimy nas o tym powiadomić, a my poinformujemy Państwa 
o obecnej sytuacji. Jeśli otrzymamy wiadomość o istotnych zmianach informacji dotyczących obszarów/obiektów i/lub 
innych rozrywek na świeżym powietrzu, które wedle rozsądnych szacunków mogłyby wpłynąć na podjęcie przez Państwo 
decyzji o zarezerwowaniu w naszej firmie wakacji, przekażemy Państwu te informacje przy dokonywaniu rezerwacji.

4.16 Jakie są zasady dotyczące bezpieczeństwa?
Najwyższym priorytetem firmy Royal Caribbean International jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wszystkim 
gościom. W celu zapewnienia efektywnego i znaczącego poczucia bezpieczeństwa oraz w celu zachowania zgodności 
z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i wskazaniami dotyczącymi bezpieczeństwa firma Royal 
Caribbean ustanowiła ścisłe procedury bezpieczeństwa w używanych przez nią terminalach portowych oraz na pokładzie 
wszystkich należących do niej statków. Powzięte środki bezpieczeństwa obejmują weryfikowanie wszystkich gości i ich 
bagażu osobistego przed wejściem na pokład. Z góry dziękujemy Państwu za współpracę przy dokonywaniu weryfikacji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W celu przetworzenia rezerwacji niezbędne jest zebranie od Państwa określonych danych osobowych. Dane te obejmują, 
tam gdzie jest to stosowne, imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy członków grupy oraz specjalne wymogi, na przykład 
dotyczące niepełnosprawności lub stanu fizycznego, które mogą mieć wpływ na wybrane uzgodnione warunki wakacji, 
a także ograniczenia dotyczące diety, które mogą ujawnić przekonania religijne danej osoby. Oprócz powyższych danych 
może również zajść potrzeba zbierania innych danych osobowych, takich jak narodowość, obywatelstwo, płeć i dane 
paszportowe. W przypadku, gdy konieczne jest podanie danych osobowych, zostaną Państwo o tym poinformowani 
przed podaniem danych. Państwa dane osobowe muszą zostać przekazane tym firmom i organizacjom, którym są one 
niezbędne do zorganizowania Państwa wakacji (na przykład linii lotniczej, hotelowi, innym dostawcom). Możemy być 
również zobowiązani do ujawnienia Państwa danych na podstawie przepisów prawa lub przez odpowiednie strony 
trzecie (takie jak urzędy imigracyjne) i z różnych powodów, na przykład w interesie bezpieczeństwa narodowego. 
Firmy, organizacje i strony trzecie, o których mowa powyżej, mogą mieć siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, 
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, jeśli spędzają Państwo wakacje poza tymi krajami lub jeśli w wakacje zaangażowani 
są dostawcy mający siedzibę poza tymi krajami. Za Państwa zgodą zebrane dane osobowe będą przechowywane 
i wykorzystywane do przyszłych celów marketingowych (na przykład wysyłania katalogów lub szczegółów promocji) 
jednak będą mogli Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych w dowolnym momencie poprzez 
zgłoszenie Państwa decyzji swojemu agentowi podróży lub bezpośrednio do armatora, jeśli rezerwacji dokonali Państwo 
bezpośrednio u niego. Wszystkie dane podawane w związku z rezerwacją (w tym dotyczące niepełnosprawności, stanu 
fizycznego lub przekonań religijnych) zostaną zachowane w tajemnicy. Do celów marketingowych będą wykorzystywane 
jedynie imiona, nazwiska i dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane w sposób podany 
powyżej, chyba że co innego zostanie z Państwem uzgodnione. W celu ochrony wyżej wymienionych danych stosujemy 
odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich zmiany. 
Dysponują Państwo ogólnym uprawnieniem do składania zapytań (listownie lub pocztą e-mail) o to, które z Państwa 
danych są przechowywane lub przetwarzane, w jaki sposób zebrano dane, celu oraz komu mogą być lub zostały 
ujawnione. Zobowiązujemy się udzielić odpowiedzi na piśmie na zapytanie w ciągu 30 dni od otrzymania zapytania. 
W pewnych ograniczonych okolicznościach, tj. gdy spowodowałoby to ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnice 
państwową, zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia lub zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa, istotne 
naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób, jesteśmy uprawnieni do odmowy odpowiedzi 
na zapytanie. Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas są niedokładne lub nieprawidłowe, 
prosimy o kontaktowanie się z nami.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom, RCCL wykorzystuje system monitoringu telewizyjnego podczas rejsów. 
Zapisy monitoringu przechowywane są przez 3 miesiące. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
z biurem sprzedaży. Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem 
of the Seas, Brilliance of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the 
Seas, Harmony of the Seas, Independence of the Seas, Jewel of the Seas, Legend of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty 
of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, 
Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Splendour of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of 
the Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latté-tudes, royalcaribbean 
online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPass℠, VitalityS℠ i Royal Caribbean Cruise Line są znakami handlowymi lub 
usługowymi firmy Royal Caribbean Cruises Ltd.
Niniejsza broszura i jej treść zastępują wszystkie poprzednie wydania broszury. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań 
w celu zapewnienia dokładności broszury w chwili druku, czasami zdarzają się w niej niestety błędy, a informacje w niej 
zawarte mogą ulec zmianie od chwili druku.
Statki pływają pod banderą Bahamów.
Royal Caribbean Cruises Ltd wykonujący obowiązki jako Royal Caribbean International jest liberyjską firmą z siedzibą przy 
1050 Caribbean Way, Miami, Floryda, 33132, USA.
Zarówno RCL Cruises Ltd jak i RCL (UK) Ltd są brytyjskimi przedsiębiorstwami zależnymi od Royal Caribbean Cruises Ltd 
i operatorami kilku statków floty Royal Caribbean International zarejestrowaną jak następuje:
RCL Cruises Ltd (zarejestrowaną pod numerem 07366612) zarejestrowaną w Anglii w Companies House pod adresem 
Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom.
RCL (UK) Ltd (zarejestrowaną pod numerem 04458603) zarejestrowaną w Anglii w Companies House pod adresem 
Building 2, Aviator Park, Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2PG, United Kingdom.
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PLAN REJSÓW 2016-2017
TRASA CZAS TRWANIA  STATEK DATY WYPŁYNIĘCIA STRONA
EUROPA REJSY TRWAJĄCE  5 - 16 NOCY   
Dubaj  Rejs 7-nocny Vision of the Seas® 4 Sty 2016 do 27 Mar 2017 25

Kanał Sueski – Barcelona do Dubaju Rejs 16-nocny Ovation of the SeasSM 10 Maj 2016 25

Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 5-nocny Harmony of the SeasSM 7 Cze 2016 2016 26

Francja i Belgia Rejs 5-nocny Ovation of the SeasSM 17 Kwi 2016  26

Francja i Hiszpania  Rejs 7-nocny Ovation of the SeasSM 22 Kwi 2016 do 22 Paź 2016 26

Z Southampton do Hiszpanii Rejs 7-nocny Harmony of the SeasSM 29 Maj 2016 27

Śródziemnomorskie plaże Rejs 14-nocny Independence of the Seas® 18 Cze 2016 do 30 Lip 201 27

Włoskie Morze Śródziemne  Rejs 14-nocny Independence of the Seas® 4 Cze 2016 i 13 Sie 2016 27

Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 7-nocny Harmony of the SeasSM 7 Cze 2016 do 13 Paź 2016 28

Grecja i Adriatyk  Rej 10-nocny  Rhapsody of the Seas® 24 Kwi 2016 do 7 Paź 2016  28

Grecja i Turcja Rejs 11-nocny Rhapsody of the Seas® 23 Maj 2016 do 15 Sie 2013 28

Grecja, Turcja i Chorwacja  Rejs 11-nocny Rhapsody of the Seas® 13 Cze 2016 do 26 Wrz 2016 29

Śródziemnomorska Wenecja  Rejs 12-nocny  Brilliance of the Seas® 7 Cze 2016 do 5 Paź 2016 29

Śródziemnomorskie Wyspy Greckie Rejs  12-nocny Brilliance of the Seas® 26 Maj 2016 do 23 Wrz 2016  29

Chorwacja i Grecja Rejs 6-nocny Vision of the Seas® 9 Lip 2016 30

Wyspy Greckie Rejs 7-nocny Jewel of the Seas® 19 Cze 2016 do 28 Sie 2016 30

Wyspy Greckie  Rejs 7-nocny  Vision of the Seas®  7 Maj 2016 do 19 Lis 2016  30

Wyspy Greckie i Turcja  Rejs 7-nocny Jewel of the Seas® 26 Cze 2016 do 21 Sie 2016 31

Grecja i Turcja  Rejs 7-nocny  Vision of the Seas® 14 Maj 2016 do 12 Lis 201 31

Wyspy Greckie Rejs 9-nocny Jewel of the Seas® 23 Maj 2016 do  27 Paź 2016 31

Fiordy Norweskie Rejs 7-nocny Serenade of the Seas® 15 Maj 2016 do 20 Sie 2016 32

Skandynawia i Rosja Rejs 7-nocny Serenade of the Seas® 26 Cze 2016 do 17 Lip 2016 32

Skandynawia i Rosja Rejs 7-nocny  Serenade of the Seas® 22 Maj 2016 do 13 Sie 2016 32

Koło podbiegunowe Rejs 11-nocny Serenade of the Seas®  5 Cze 2016  33

Bałtyk Rejs 12-nocny Navigator of the Seas® 16 Cze 2016 do 28 Cze 2016 33

Skandynawia I Rosja  Rejs 13-nocny Serenade of the Seas®  16 Cze 2016 do 24 Lip 2016 33

KARAIBY REJSY TRWAJĄCE  3 - 12 NOCY
Karaiby Zachodnie  Rejs 7-nocny Harmony of the SeasSM 2 Sty 2016 do 22 Kwi 2017 35

Karaiby Wschodnie Rejs 7-nocny Oasis of the Seas® 9 Sty 2016 do 30 Kwi 201 35

Karaiby Wschodnie Rejs 7-nocny  Allure of the Seas®  5 Cze 2016 do 28 Sie 2016 35

Bahamy Rejs 3-nocny Enchantment of the Seas®  8 Sty 2016 do 28 Kwi 2017 37

Bahamy  Rejs 4-nocny Enchantment of the Seas® 4 Sty 2016 do 24 Kwi 2017  37

Bahamy  Rejs 3-nocny Majesty of the Seas® 8 Sty 2016 do 28 Kwi 2017 37

Bahamy Rejs 4-nocny Majesty of the Seas® 4 Sty 2016 do 24 Kwi 2017 37

Karaiby Zachodnie  Rejs 5-nocny Independence of the Seas® 2 Sty 2016 do 13 Kwi 2017  37

Karaiby Zachodnie  Rejs 5-nocny Independence of the Seas® 11 Sty 2016 do 3 Kwi 2017 37

Karaiby Zachodnie Rejs 6-nocny Navigator of the Seas® 3 Sty 2016 do 24 Kwi 2016 38

Karaiby Zachodnie Rejs 6-nocny Freedom of the Seas® 5 Lis 2016 do 9 Kwi 2017  38

Karaiby Zachodnie Rejs 7-nocny Freedom of the Seas® 3 Sty 2016 do 28 Sie 2016 39

Karaiby Zachodnie Rejs 7-nocny Allure of the Seas® 10 Sty 2016 do 16 Kwi 2017 39

Karaiby Zachodnie  Rejs 7-nocny Oasis of the Seas® 2 Sty 2016 do 23 Kwi 2017 39

Karaiby Wschodnie Rejs 7-nocny Allure of the Seas® 3 Sty 2016 do 23 Kwi 2017 40

Karaiby Wschodnie  Rejs 7-nocny Oasis of the Seas® 5 Cze 2016 do 3 Wrz 2016 40

Karaiby Wschodnie  Rejs 7-nocny Harmony of the SeasSM 9 Sty 2016 do 29 Kwi 2017 41

Karaiby Wschodnie Rejs 7-nocny Oasis of the Seas® 10 Sty 2016 do 30 Kwi 2017  41

Karaiby Wschodnie Rejs 8-nocny Freedom of the Seas® 9 Sty 2016 do 15 Kwi 2017 41

Karaiby Południowe Rejs 7-nocny Adventure of the Seas® 7 Maj 2016 do 22 Kwi 2017 42

Karaiby Południowe  Rejs 7-nocny Adventure of the Seas® 3 Sty 2016 do 15 Kwi 2017 42

Karaiby Południowe Rejs 7-nocny  Adventure of the Seas®  2 Sty 2016 do 23 Kwi 2016  42



NAJKORZYSTNIEJSZE CENY NA DANY DZIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
ROYALCARIBBEANCRUISES.COM LUB UZYSKAĆ W BIURZE PODRÓŻY

TRASA CZAS TRWANIA  STATEK DATY WYPŁYNIĘCIA STRONA
Karaiby C.D. 
Karaiby Południowe Rejs 7-nocny Adventure of the Seas® 16 Kwi 2016 do 30 Kwi 2016 43

Karaiby Południowe Rejs 7-nocny Adventure of the Seas® 28 Maj 2016 do 25 Lut 2017 43

Karaiby Południowe Rejs 7-nocny Jewel of the Seas®  Lis 2016 do 9 Kwi 201 43

Karaiby Południowe Rejs 9-nocny Navigator of the Seas® 9 Gru 2016 do 14 Kwi 2017  44

Karaiby Południowe Rejs 10-nocny Serenade of the Seas® 15 Sty 2016 do 7 Kwi 2017 44

Karaiby Południowe Rejs 11-nocny Serenade of the Seas® 2 Sty 2016 do 27 Mar 2017  45

Karaiby Zachodnie  Rejs 12-nocny Anthem of the SeasSM 25 Sty 2016 do 29 Paź 2016 45

Karaiby Południowe Rejs 12-nocny Anthem of the SeasSM 27 Lis 2016 do 17 Kwi 2017  45

ALASKA REJSY TRWAJĄCE 7 NOCY
Lodowiec Sawyer, Alaska Rejs 7-nocny Explorer of the Seas® 20 Maj 2016 do 9 Wrz 2016 47

Alaska Południowa  Rejs 7-nocny Radiance of the Seas® 15 Maj 2016 do 2 Wrz 2016 47

Alaska Północna Rejs 7-nocny Radiance of the Seas® 20 Maj 2016 do 26 Sie 2016 47

OBIE AMERYKI REJSY TRWAJĄCE 7 - 14 NOCY
Kanada i Nowa Anglia  Rejs 7-nocny Serenade of the Seas® 13 Wrz 2016 do 23 Paź 2016  49

Hawaje Rejs 11-nocny Radiance of the Seas® 20 Kwi 2016 do 9 Wrz 2016 49

Wokół Przylądka Horn Rejs 14-nocny Rhapsody of the Seas® 28 Lut 2016 do 13 Mar 2016  49

AZJA REJSY TRWAJĄCE 7 - 14 NOCY
Indie i  Azja Południowa Rejs 14-nocny Ovation of the SeasSM 26 Maj 2016 50

Egzotyczna Azja Rejs 12-nocny Ovation of the SeasSM  12 Cze 2016 50

Japonia Rejs 7-nocny  Ovation of the SeasSM  16 Paź 2016 50

Japonia i Wyspa Czedżu Rejs 10-nocny Voyager of the Seas® 22 Maj 2016 do 6 Wrz 2016 51

Japonia Rejs 10-nocny Quantum of the Seas®  21 Cze 2016 do 4 Gru 2016 51

Z Szanghaju do Singapuru Rejs 9-nocny Mariner of the Seas® 4 Mar 2016 do 7 Paź 2016 51

POŁUDNIOWY PACYFIK, AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA REJSY TRWAJĄCE 9 - 17 NOCY
Południowy Pacyfik Rejs 9-nocny Explorer of the Seas® 21 Mar 2016 do 14 Lut 2017 52

Południowy Pacyfik Rejs 10-nocny Explorer of the Seas®  7 Sty 2016 do 22 Lut 2017 52

Południowy Pacyfik i Fidżi  Rejs 11-nocny Explorer of the Seas®  11 Gru 2016 do 30 Mar 2017 52

Południowy Pacyfik i Fidżi Rejs 12-nocny  Explorer of the Seas® 3 Gru 2016 do 9 Kwi 2017 52

Południowy Pacyfik i Fidżi  Rejs 11-nocny Voyager of the Seas® 30 Sty 2016 do 26 Mar 2017 52

Południowy Pacyfik i Fidżi Rejs 12-nocny Voyager of the Seas® 13 Mar 2016 do 6 Kwi 2017  52

Nowa Zelandia Rejs 14-nocny Radiance of the Seas® 8 Sty 2016 do 28 Mar 2017  53

Australia Północna Rejs 16-nocny Radiance of the Seas® 12 Mar 2016 do 9 Lut 2017 53

Australia Południowa i Nowa Zelandia Rejs 17-nocny Radiance of the Seas® 18 Lut 2016 do 22 Kwi 2017  53

PODRÓŻE OCEANICZNE REJSY TRWAJĄCE  12 - 16 NOCY
Podróż oceaniczna z Brazylii do Hiszpanii Rejs 14-nocny  Rhapsody of the Seas® 10 Kwi 2016  sprawdź stronę www

Z Florydy Południowej do Hiszpanii- Rejs Transatlantycki Rejs 14-nocny Vision of the Seas® 16 Kwi 2016 sprawdź stronę www

Z Florydy Południowej do Hiszpanii - Rejs Transatlantycki Rejs 14-nocny  Brilliance of the Seas® 26 Kwi 2016 sprawdź stronę www

Z Florydy do Włoch  Rejs 15-nocny Jewel of the Seas® 28 Kwi 2016 sprawdź stronę www

Podróż oceaniczna – Północny Atlantyk Rejs 16-nocny Serenade of the Seas® 29 Kwi 2016 sprawdź stronę www

Karaibski rejs Transatlantycki Rejs 13-nocny  Independence of the Seas® Maj 2016 sprawdź stronę www

Z Florydy Południowej do Southampton  Rejs 13-nocny Navigator of the Seas® 8 Maj 2016 sprawdź stronę www

Podróż oceaniczna - Skandynawia i Islandia Rejs 16-nocny Serenade of the Seas® 28 Sie 2016 sprawdź stronę www

Z Hiszpanii na Florydę Południową - Rejs Transatlantycki Rejs 14-nocny Brilliance of the Seas® 17 Paź 2016 sprawdź stronę www

Z Barcelony na Florydę Rejs 13-nocny Harmony of the Seas® 23 Paź 2016 sprawdź stronę www

Z Rzymu do Port Canaveral  Rejs 14-nocny  Rhapsody of the Seas® 27 Paź 2016 sprawdź stronę www

Karaibski rejs Transatlantycki Rejs 15-nocny Independence of the Seas® 30 Paź 2016 sprawdź stronę www

Z Rzymu do San Juan Rejs 12-nocny Jewel of the Seas® 6 Lis 2016 sprawdź stronę www

Z Southampton na Florydę Południową  Rejs 13-nocny Navigator of the Seas® 10 Lis 2016 sprawdź stronę www

Kanał Sueski  Rejs 16-nocny Vision of the Seas® 26 Lis 2016 sprawdź stronę www


