
 

 

– KARAIBY Z MARTYNIKĄ – 
– REJS Z POLSKIM PILOTEM – 

Wylot z Berlina, wypłynięcie z Fort de France (Martynika) 
Termin: 18/01/2020 – 26/01/2020, w tym rejs 8 dni, 7 nocy, pełne wyżywienie 

 

 

MARTYNIKA–GWADELUPA–ST. LUCIA–BARBADOS–GRENADA–TRINIDAD I TOBAGO–ST. VINCENT I GRENADYNY 

Dzień Program rejsu Wpłynięcie Wypłynięcie 18/01/2020 – 25/01/2020 
Sob. 18.01. FORT DE FRANCE, MARTYNIKA --- 23:00 Przelot Berlin – Fort de France 

Nd. 19.01. POINTE-A-PITRE, GWADELUPA 08:00 19:00 18/01/2020 10:05-19:50 

Pon. 20.01. CASTRIES, ST. LUCIA 09:00 18:00 Przelot Fort de France – Berlin 

Wt. 21.01. BRIDGETOWN, BARBADOS 08:00 20:00 25/01/2020 22:10 –17:00 
 

Śr. 22.01. ST. GEORGE, GRENADA 
 

08:00 
 

18:00 Ceny grupowe w promocji 
 

Czw. 23.01. 
 

PORT OF SPAIN, TRYNIDAD I TOBAGO 
 

09:00 
 

18:00 
 

 
Kabina z oknem Fantastica – 9 549 zł/os. 
Kabina z balkonem Bella – 9 949 zł/os. 

 
Pt. 24.01. 

KINGSTOWN, ST. VINCENT I 
GRENADYNY 

 
09:00 

 
18:00 

 
Sob. 25.01. 

 
FORT DE FRANCE, MARTYNIKA 

 
08:00 

 
--- 

CENA ZAWIERA: samolot bezpośredni znakomitymi liniami AIR FRANCE: BERLIN – FORT DE FRANCE – BERLIN; ubezpieczenia NNW i KL i 
bagażu oraz TFG; zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów; serwis bagażowy i kabinowy; wyżywienie – 3 główne 
posiłki, podwieczorek, bufet i przekąski o północy; korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; udział we 
wszystkich imprezach organizowanych na statku); opłaty portowe; transfery lotniskowe oraz opieka polskiego pilota; całodniową 
wycieczkę na Martynice (wraz z degustacjami). 
CENA NIE OBEJMUJE: wycieczek fakultatywnych; pakietów ALL Inclusive (3 pakiety do wyboru); napiwki 10 €/os/noc. 



 

 

– KARAIBY Z MARTYNIKĄ – PROGRAM REJSU – 

DZIEŃ 1 – 18/01/2020 
Zbiórka na lotnisku w Berlinie i przelot na Martynikę. Po przylocie zaokrętowanie na statku MSC Preziosa. 

 

DZIEŃ 2 – 19/01/2020 
POINTE-A-PITRE, GWADELUPA 

Wycieczka fakultatywna „Śladem kawy”. W trakcie tej 
wycieczki odwiedzimy XVIII-wieczną plantację kawy, gdzie 
będziemy mogli sami przekonać się, jak smakuje espresso na 
Gwadelupie. Wygodnym busem przemierzymy wyspę, obserwując 
życie lokalnej ludności w małych wioskach i podziwiając piękny las 
deszczowy, a po drodze spróbujemy pysznego, lokalnego rumu. Na 
koniec dotrzemy do ukrytej, mieniącej się w 10 kolorach błękitu 
zatoki, gdzie zatrzymamy się na chwilę odpoczynku. Cena wycieczki 
zostanie podana w późniejszym terminie. 

 
 
 

DZIEŃ 3 – 20/01/2020 
CASTRIES, SAINT LUCIA 

Wycieczka fakultatywna „St. Lucia i jej skarby”. 
Kilkugodzinna wycieczka pozwoli nam na poznanie wyspy i jej 
najważniejszych miejsc. Przepiękna zatoka Marigot Bay, która 
podobno dała schronienie flocie statków francuskich, wyprawa na 
wulkan i kąpiel błotna, wejście do pięknego ogrodu botanicznego, w 
którym rosną niesamowite, tropikalne kwiaty. Być na Karaibach i nie 
zobaczyć plantacji bananów? To również będzie punkt obowiązkowy 
na naszej trasie! Tego dnia czeka nas wiele atrakcji! Cena od 395 zł. 

 
 
 

DZIEŃ 4 – 21/01/2020 
BRIDGETOWN, BARBADOS 

Barbados oznacza „brodate drzewa”, wszystko dlatego, że 
odmiana drzew figowych, która rosła na wyspie przypominała 
portugalskim kolonizatorom brody. Wycieczka fakultatywna 
„Esencja Barbadosu”. Smaki wyspy poznamy w trakcie wycieczki do 
destylarni rumu. Usłyszymy historię rumu Mount Gay, który jest 
prawdopodobnie najstarszą marką tego trunku na świecie. Nie 
obędzie się bez degustacji, a zwieńczeniem wycieczki będzie pobyt 
na rajskiej plaży, gdzie będziemy mogli nasycić się w pełni urokami 
Barbadosu przy pysznym drinku. Cena od 345 zł. 



 

DZIEŃ 5 – 22/01/2020 
SAINT GEORGE, GRANADA 

Niewiele osób o tym wie, ale to właśnie na tej wyspie 
uprawiane są przyprawy, takie jak gałka muszkatołowa, cynamon, 
goździki czy też imbir. Wycieczka fakultatywna „Smaki i zapachy 
Granady". W trakcie naszej wycieczki zwiedzimy najważniejsze zakątki 
wyspy, począwszy od plantacji gałki muszkatołowej, by następnie 
przenieść się do malowniczego wodospadu Concord. Po drodze 
zatrzymamy się na pyszny obiad. Najważniejszym punktem będzie 
wizyta w Parku Narodowym Grand Etang Rainforst, gdzie znajduje się 
jezioro wulkaniczne. Cena od 424 zł. 

 
 

DZIEŃ 6 – 23/01/2020 
PORT OF SPAIN, TRINIDAD I TOBAGO 

Na tej wyspie przywita nas rytm muzyki Calypso, która 
powstała na bazie ballad afrykańskich. Trinidad i Tobago zachwyci 
swoją kolonialną zabudową, plantacjami kawy i kakaowców oraz 
bogactwem fauny i flory. Nazwa wyspy w starożytności oznaczała 
„krainę kolibrów’’. Można tutaj zaobserwować ponad 400 gatunków 
ptaków i ponad 700 gatunków motyli. Trinidad ma wszystko – plaże, 
miejsce do nurkowania oraz ścieżki do trekkingu, wszechobecne 
palmy, a jednak, na szczęście wyspy nadal pozostały nietknięte przez 
masową turystykę. 

 

DZIEŃ 7 – 24/01/2020 
KINGSTOWN, SAINT VINCENT I GRENADYNY 

Dziewicza natura, piękna rafa i świetne warunki do 
nurkowania. Na tych wyspach nie pozostaje nic innego, jak 
zrelaksować się i poddać jej urokom. Ciekawostką jest, że na jednej z 
wysepek, Tobago Cays, kręcono film „Piraci z Karaibów”. Leżąc na 
jednej z niebiańskich plaż, poczujemy się niczym rozbitkowie na 
bezludnej wyspie. 

 
 

 

DZIEŃ 8 – 25/01/2020 
FORT-DE-FRANCE, MARTYNIKA 

Po porannym wyokrętowaniu udamy się na wycieczkę po 
Martynice. Martynika zwana jest również małą Francją, a to 
wszystko przez replikę słynnej paryskiej budowli Sacré-Coeur, 
którą oczywiście odwiedzimy. Przewodnik zabierze nas do 
pięknego wodospadu Saunt du Gendarme. Droga do niego 
wiedzie przez piękne lasy deszczowe. Wizyta na Martynice to 
również okazja do zobaczenia miasta Saint-Pierre, które w 1902 
roku zostało zniszczone przez erupcję wulkanu. Na naszym szlaku 
zboczymy też do destylarni rumu Depaz, a nasz  przewodnik 
uraczy nas przekąskami w postaci lokalnych specjałów (m.in. 
pyszne wino bananowe, gorąca czekolada, słodkie ciasteczka z 
dżemem figowym). Cena zostanie podana w późniejszym 
terminie. Po wycieczce przejazd na lotnisko i wylot do Berlina. 

 

DZIEŃ 9 – 26/01/2020 
POWRÓT DO NIEMIEC 

Przylot do Berlina w godzinach wieczornych. 



 

UWAGI: 
 Od podróżujących w region Karaibów nie są wymagane obowiązkowe szczepienia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 20 osób. 

 Plan lotu oraz kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 Na zapytanie kabiny 1-osobowe, 3-osobowe lub 4-osobowe. 
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