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Magyar nyelvű 
aszisztanciával az utazás teljes időtartama alatt!

Kalandok a Karib-tenger szigetein Miamitól Miamiig

Luxus hajó, trópusi meleg, egzotikus állatok, maya piramisok, ...
… és egy életre szóló élmény

2023.

1. nap: Indulás Budapestről reggel menetrendszerinti repülővel, átszállással az Amerikai Egyesült Államokba, Miamiba. – Transzfer a Miami Beachre a hotelbe. – A szállás elfoglalása után séta a beach-en és az Ocean Drive-on.
2-3. nap: Miamiban fakultatív program: séta a Lincoln Roadra az „art deco” stílusban épült házak, szállodák és a pálmafák között, vásárlási, kávézási lehetőséggel. – Városnézés, városnéző busszal, hajó kirándulás. Strandolás a beach-en, az Atlanti Óceán partján. – Este buli az Ocean Drive szórakozóhelyein hatalmas koktélok társaságában.
4. nap: Délelőtt szabadprogram. – Délután transzfer a kikötőbe, beszállás a hajóba, kabinok elfoglalása. – Este kihajózás Miami kikötőjéből.
5. nap: Egész nap a tengeren, amikor felfedezhetjük a hajót és kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát.
6. nap: Délelőtt a hajó kiköt Jamaikán, Ocho Rios-ban – Ajánlott fakultatív program: Kirándulás busszal a Dunner’s folyó vízeséséhez, amely a tengerbe ömlik (séta/mászás a mederben a vízesésen felfelé), majd delfinekkel úszás vagy simogatás a tengerben. – Este kihajózás Falmouth kikötőjéből.
7. nap: Reggel a hajó lehorgonyoz a Kajmán-szigetek Grand Cayman szigeténél, Georgetown városa előtt. – Ajánlott fakultatív program: látogatás a teknősfarmon, látogatás a Tortuga Rum Cake foctory-ban (rum és rumos sütemény kóstolási, vásárlási lehetőséggel) vagy rájákkal való találkozás a tengerben, majd strandolás a fehérhomokos a Hét mérföldes Seven Miles Beach-en. – Este kihajózás Georgetown kikötőjéből.
8. nap: Délelőtt a hajó kiköt Mexikóban, Cozumel szigetén, a szigettel azonos nevű településen.  – Ajánlott fakultatív program: Kirándulás a szigeten busszal a maya romokhoz, majd strandolás vagy kirándulás a szárazföldre Tulumba a tenger fölé épült restaurált maya romvároshoz.
9. nap: Egész nap a tengeren, amikor tovább ismerkedhetünk a hajóval – eddig még úgy is csak töredékét láttuk, mert olyan nagy – és kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát a bároktól a napozóteraszokig. 
10. nap: Reggel a hajó lehorgonyoz a Bahamákon, az MSC Ocean Cay MSC Marine Reserve privát szigeténél, ahol egész napunkat a pihenéssel töltjük .
11. nap: Reggel a hajó kiköt Miamiban, majd kiszállás a hajóból. – Ajánlott fakultatív program: Utazás autóbusszal a Everglades Nemzeti Parkba, ahol airboat-tal kirándulunk a mocsárvilágban, amely különleges madarak és aligátorok élőhelye. – Délután transzfer Miami repülőtérre, majd este indulás menetrendszerinti járattal, átszállással Budapestre.
12. nap: Érkezés Budapestre a délutáni, esti órákban.


Utazás:
	menetrendszerinti repülővel Budapest – Miami – Budapest útvonalon

az MSC Seashore hajójával Miamitól Miamiig
és különböző transzfer taxikkal, hajókkal, buszokkal.
Étkezés: kétszeri étkezés a repülőn oda-vissza úton, all inclisive ellátás a hajón. Miamiban önellátós számtalan étkezési lehetőséggel.

Szállás:
	3 éjszaka 3*-os hotelben Miami Beach-en, 2 ágyas szobákban

7 éjszaka a hajón, 2 fős belső kabinokban
utolsó éjszaka a repülőn
Ár: kalkulásás alatt Ft/fő-től, amely tartalmazza a következő szolgáltatásokat:

1 ágyas felárért és gyerekkedvezményért, kérem érdeklődjön irodánkban
	3 éjszaka szállás Miamiban 2 ágyas szobákban

Miami-ban a transzfereket
8 nap 7 éjszakás hajó utat
elhelyezés belső bella típusú kabinban 2 fős elhelyezéssel
kikötői illetéket
 a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül).
 a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát
 részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
 csomaghordás ki-és beszálláskor
 magyar nyelvű asszisztencia
a repülőjegy és a vízum intézését
Az ár nem tartalmazza:
	repülőjegy árát

Miamiban az étkezéseket
vízumot (kötelező, de elegendő az ESTA)
kötelező borravalót a hajóút végén (felnőtt és gyermek 12 éves kor felett: 12,5 USD-tól euró/fő/nap, gyermekek 2-11,99 éves korig: 6,5 USD/fő/nap-tól)
az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital, ásványvizek, bizonyos kávék és bizonyos üdítőitalok)
 Miamiban a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
orvosi ellátást
biztosítást (irodánkban megköthető)
Fontos: Az utazáshoz útlevél és vízum szükséges!

Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

