
Spraw aby każda chwila na lądzie była 
niezapomnianym przeżyciem z MSC Excursions. 

 

Cały świat do odkrycia 
MSC Cruises odkrywa niektóre z najbardziej fascynujących miejsc na świecie, obejmujących 73 różne 

kraje i ponad 200 portów. Nasze wycieczki fakultatywne są zaproszeniem do zanurzenia się w 

lokalnych kulturach, dźwiękach, smakach i aromatach w każdym zakątku świata. 

Wzbogacające, relaksujące przygody 
Wycieczki MSC oferują możliwośd poznania miejsc odwiedzonych podczas rejsu w towarzystwie 

doświadczonego, profesjonalnego personelu. Nasi pracownicy dbają o każdy szczegół, dzięki czemu 

można odpocząd i cieszyd się każdą chwilą na lądzie. 

Zarezerwuj wcześniej 
Aby mied pewne miejsce w wybranych wycieczkach w najlepszej możliwej cenie i przeznaczyd więcej 

czasu na skorzystanie z rejsu, zalecamy rezerwację z wyprzedzeniem. 

Aby to zrobid, porozmawiaj ze swoim biurem podróży lub odwiedź stronę www.msccruises.com, 

gdzie znajdziesz szczegółowe informacje i filmy wideo o naszych najpopularniejszych wycieczkach lub 

pobierz program wycieczek fakultatywnych dla twojego rejsu. 

Multipack wycieczkowy 
Aby zaoszczędzid więcej czasu na zwiedzanie i spędzenie przyjemnych chwil na lądzie, skorzystaj z 

naszej formuły Explorer? Ten specjalny pakiet oferuje trzy najlepsze wycieczki dostępne na każdym 

rejsie po atrakcyjnej cenie, jak w poniższym przykładzie. Ta oferta jest ograniczona i dotyczy tylko 

wybranych wyjazdów. 

 

Pakiety Explorer Formuły nie mogą byd modyfikowane ani zwracane w przypadku anulowania jednej 

lub więcej wycieczek przez MSC Cruises, a oferta nie dotyczy innych wycieczek niż te, które są 

zawarte w pakiecie. 



Formuła Explorer jest dostępna w wybranych odlotach w następujących miejscach docelowych: MSC 

Grand Voyages; Śródziemnomorski; Północna Europa; Kuba, Karaiby i Południowe Karaiby; Dubaj, 

Abu Dhabi i Indie; Ameryka Południowa. 

 

Indywidualne wycieczki 
Co powiesz na ekskluzywną wycieczkę tylko dla rodziny lub przyjaciół, wraz z własnym kierowcą i 

przewodnikiem? Personel biura wycieczek z przyjemnością udzieli pomocy i porad dotyczących czasu 

spędzanego na lądzie dostosowanych do Twoich potrzeb i preferencji. 

 

Rodzice w podróży ... dzieci w klubie dziecięcym! 
Dzięki przedłużonym godzinom otwarcia Klubu Dziecięcego rodzice, którzy chcą samodzielnie wybrad 

się na wycieczkę fakultatywną, mają możliwośd pozostawienia swoich dzieci w przyjaznych, 

doświadczonych rękach naszego zespołu ds. Rozrywki dzieci. Ta usługa jest dostępna dla dzieci w 

wieku od 3 do 11 lat. Aby dowiedzied się więcej lub zarezerwowad usługę, odwiedź Mini lub Junior 

Clubs na pokładzie podczas rejsu. 

 

Nie wliczone w cenę 
Zarezerwuj wcześniej 

Wybierając wycieczkę 
Oferujemy szeroką gamę różnych wycieczek po wybrzeżu w celu spełnienia każdego wymagania, z 

pełnym programem wycieczek dostępnych na pokładzie. Aby ułatwid Ci znalezienie idealnych 

wycieczek, ułożyliśmy je w następujące łatwe do zrozumienia kategorie. 

 

 Zwiedzanie miasta 
Poznaj centrum miasta podczas wycieczki z przewodnikiem i rozkoszuj się tutejszą scenerią 

wygodnym autokarem. 

 



 Kultura i historia 
Dowiedz się wszystkiego o historii i kulturze miejsca docelowego, odwiedzając miejsca, 

których nie można przeoczyd. 

 
 

 

 

 Malownicza trasa 
Podziwiaj miejsce docelowe w całkowitym komforcie, korzystając z malowniczej wycieczki 

autokarowej, która zapewnia najlepsze widoki i główne atrakcje. 

 
 

 

 

 

 Rodzinna zabawa 
Zabierz swoje dzieci w podróż odkrywczą, ze specjalnym programem dla dzieci. 

 



 

 Aktywność i przygody 
Wyrusz na brzeg w poszukiwaniu przygód! Możliwości uprawiania sportu i zabawy - od                

trekkingu i snorkelingu po spływy kajakowe i przygody samochodowe 4x4. 

 

 

 Cuda natury 
               Zanurz się w spektakularnej scenerii i odkryj fascynującą florę i faunę miejsca docelowego. 

 

 

 Coś specjalnego 
Dlaczego nie rozwijad swoich zainteresowao w nowych miejscach? Od gastronomicznych wycieczek i 

wycieczek z przewodnikiem po wizyty religijne, istnieje świat rozrywek do odkrycia. 

 

 



 Morze i słońce 
Zafunduj sobie czysty relaks, odpoczywaj na pięknej plaży lub podziwiaj przepiękne widoki podczas 

rejsu łodzią. 

 

 

Dostosowane wycieczki  MSC Yacht Club 
Oprócz naszych zorganizowanych wycieczek goście MSC Yacht Club (na pokładzie MSC Seaview, MSC 

Seaside, MSC Meraviglia, MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida i MSC Fantasia) mają możliwośd 

zaprojektowania własnych, szytych na miarę, wycieczek z szoferem do wyboru samochód  lub mini 

van. 

Goście mogą skorzystad z obszernych drukowanych informacji  oraz osobistej porady naszych 

Butlerów i Concierge Service. 

 

Przydatne informacje 

 

 

Organizatorzy wycieczek i przewodnicy 
Wycieczki oferowane podczas rejsu są opcjonalne i świadczone przez niezależnych zewnętrznych 

wykonawców. W niektórych miejscach (na przykład na Karaibach) dostępnośd przewodników 

posługujących się językiem innym niż angielski będzie potwierdzana tylko na pokładzie. 

Wycieczki mogą odbywad się w 5 językach (ENG-DEU-FRA-ESP-ITA) i zależą od dostępności 

przewodników. Ostateczny język zostanie potwierdzony na pokładzie podczas rejsu. 

 



 

Co obejmuje wycieczka a co nie 
Cena każdej wycieczki obejmuje transport, wizyty docelowych miejsc  i / lub w muzeach, posiłki i 

napoje, jak wyszczególniono w opisie każdej wycieczki. 

Niektóre stanowiska archeologiczne, muzea i ciekawe miejsca pobierają opłaty za korzystanie z 

filmów i aparatów fotograficznych. Te dodatki nie są wliczone w cenę wycieczki; dalsze szczegóły 

będą podane na pokładzie. 

 

Płatność i anulacja 
Wycieczki są obciążane bezpośrednio wybraną metodą płatności. Wycieczki można modyfikowad lub 

anulowad na pokładzie do 48 godzin przed przybyciem do portu, w którym zaplanowano wycieczkę. 

Wycieczki obejmujące loty, pociągi, imprezy specjalne, pobyty na lądzie, pobyt w hotelu i prywatne 

uroczystości są wykluczone. Mogą także obowiązywad inne ograniczenia. 

 

Zmiany i zwroty 
Trasy wycieczek i ceny mogą ulec zmianie ze względu na zmiany kosztów i zdarzenia losowe bez 

wcześniejszego powiadomienia przez MSC Cruises. MSC Cruises nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek zmiany wynikające z lokalnych świąt, dni, w których witryny są zamknięte i / lub innych 

lokalnych wydarzeo, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają pierwotną trasę. 

Cena wycieczki, program oraz czas odjazdu / powrotu zostaną potwierdzone na pokładzie podczas 

rejsu. 

Wycieczka ma miejsce, gdy osiągnięta zostanie minimalna liczba uczestników. W przypadku, gdy 

minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, wycieczka może zostad anulowana, a pieniądze 

zwrócone. Niektóre wycieczki mają ograniczoną liczbę uczestników. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że tylko 

minimalna ilośd osób zarezerwowała wycieczkę, może byd wymóg aby grupy gości różnych 

narodowości lub mówiących w różnych językach, podróżowali razem w tym samym autokarze. 

 

Odzież 
Serdecznie zachęcamy gości do noszenia odpowiednich ubrao. W przypadku wizyt w miejscach kultu 

religijnego oznacza to zakryte kolana i ramiona, bez krótkich bluzek. Podczas wycieczek po plaży 

pamiętaj o przynoszeniu strojów kąpielowych i ręczników. 



 

Goście niepełnosprawni 

lub ograniczonej sprawności ruchowej 
Wycieczki obejmujące zwiedzanie stanowisk archeologicznych lub długie odcinki pieszo mogą nie byd 

odpowiednie dla niektórych osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Możesz poprosid o prywatne wycieczki, jeśli są dostępne. Zalecamy sprawdzenie dostępności przed 

dokonaniem rezerwacji. 

Oferujemy szeroką gamę wycieczek dla osób niepełnosprawnych - po prostu szukaj ikony obok opisu. 

Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich musi towarzyszyd osoba do pomocy, aby wsiadad 

i wysiadad z autokaru. Wózki inwalidzkie muszą byd składane, ponieważ autokary nie są wyposażone 

w rampy lub podnośniki. 

Po wejściu na pokład, prosimy o natychmiastowy kontakt z pracownikami biura Excursions Desk, aby 

mogli pomóc w dokonaniu niezbędnych ustaleo. 


