
 

 

         MORZE NIESPODZIANEK  
  REJS STATKIEM LIBERTY OF THE SEAS 



 

 

CEL:  nagrodzenie najlepszych kontrahentów, podtrzymanie dobrych relacji biznesowych  

TERMIN: kwiecień, maj 

GRUPA: 10-100 osób, kontrahenci 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  6 dni 

CENA: od 6 200 zł/os. 



 

 

REJS STATKIEM LIBERTY OF THE SEAS 
 

Podczas rejsu na trasie Barcelona – Villefranche - La Spezia -  

Barcelona proponujemy Państwu zakwaterowanie na statku  

Liberty of the Seas klasy Freedom. Są to jedne z najnowocześniej-

szych statków, jakie pływają po morzach – 15 pokładów  

luksusowych kabin, zabaw i atrakcji – zapewnią tyle wrażeń,  

że trudno będzie zdecydować się na zejście na ląd.  

Liczba kabin: 1817, do wyboru 5 rodzajów kabin: wewnętrzne, 

wewnętrzne z widokiem na Royale Promenade, zewnętrzne  

z oknem, zewnętrzne z balkonem, apartamenty z balkonem  

Udogodnienia: Spa, wieczorne przedstawienia i musicale,  

3 baseny, park wodny H2O, Flowe Rider® – basen do nauki  

surfingu, ścianka do wspinaczki, ścieżka do joggingu i wiele innych  

Internet: jest dostępny za dodatkową opłatą 

TRASA REJSU 

 

Barcelona - Villefranche - La Spezia -  

Barcelona 

     ZAKWATEROWANIE 

Kliknij po więcej informacji 

http://bit.ly/1dEQitz
https://www.facebook.com/pages/Royal-Caribbean-Polska/169808969801698?fref=ts


 

 

     ZAKWATEROWANIE 



 

 

 
Na pokładzie statku znajduje się kilkanaście punktów gastronomicznych  

od restauracji serwujących dania a'la carte, po bary i kawiarnie. 

 

Na Liberty of the Seas znajdziemy:  

 3 poziomową restaurację główną 

 Windjammer Cafe – restaurację buffetową 

 Cafe Promenade – przekąski na Promenadzie (czynne 24h na dobę) 

 Sorrento’s Pizza 

 Portofino – kameralną restaurację włoską 

 Chops Grille – kameralną restauracją specjalizującą się w owocach  

morza i stekach 

 Johnny Rockets – tradycyjną restaurację amerykańską 

 Jade – restaurację azjatycką 

     WYŻYWIENIE 



 

 

     ATRAKCJE 

SPA 

 
SPA poza zabiegami oferuje szereg pokazów i edukacyjnych  

seminariów poświęconych zdrowiu, sprawności fizycznej  

oraz urodzie. Seminaria są prowadzone przez specjalistów,  

którzy udzielają cennych porad związanych z takim zagadnienia-

mi jak toksyny czy przemiana materii.  

Nasz kompleksowy program pozwoli poczuć więcej sił umysłu, 

ciała i ducha. 

SURFING 

 
Proponujemy Państwu sprawdzenie swoich sił na symulatorze 

surfingu.  

Przez symulator fal do surfowania FlowRider co minutę  

przepływa 27 000 litrów wody. To prawdziwe osiągnięcie myśli 

technicznej, dzięki któremu można popływać na desce lub wziąć 

kilka lekcji surfowania. 

Jest to rewelacyjna forma na spędzenie aktywnego popołudnia 

na statku.  

 

 



 

 

     ATRAKCJE 

WSPINACZKA 

 
Jedną z wielu sportowych atrakcji na statku jest możliwość  

wspinaczki na profesjonalnej ściance. Doświadczeni instruktorzy 

przeprowadzą krótkie szkolenie, opowiedzą jak bezpiecznie  

poruszać się po ściance, jak asekurować kolegów i radzić sobie  

ze sprzętem. Następnie każdy z uczestników będzie miał okazję 

wspiąć się na sam szczyt.  

Dla najbardziej sprawnych uczestników, którzy pokonają trasę  

w najkrótszym czasie będą przewidziane upominki.  

COSINO ROYALE 

 
Nic nie może się równać z odgłosem tasowania kart, układania 

żetonów i monet wypadających z automatu.  

Zaprosimy Państwa na wieczór w kasynie, gdzie będziecie mieli 

Państwo okazję spróbować swojego szczęścia w grach  

karcianych i ruletce.  

Na statku znajduje się kasyno niczym nieustępujące kasynom  

z Monte Carlo. Ten wieczór będzie ciekawym zakończeniem  

dnia pełnego atrakcji.  



 

 

     ATRAKCJE 

ZWIEDZANIE STATKU 

 

Zwiedzanie statku to doskonała możliwość poznania tych  

pomieszczeń, do których na co dzień pasażerowie nie mają  

wstępu.  

Zostaniecie Państwo oprowadzeni po kuchni, gdzie  

przygotowywane są posiłki dla kilku tysięcy gości. Zajrzycie  

Państwo do pomieszczenia, gdzie znajdują się komputery  

monitorujące pracę silników statku. Będzie także możliwość 

sprawdzenia, jak wyglądają kajuty załogi oraz pralnia  

z niesamowitymi maszynami. Na koniec nie zabraknie wizyty  

na mostku kapitańskim. 

ZWIEDZANIE FLORENCJI 

 

Podczas rejsu, będzie możliwość zejścia na ląd i zwiedzenia  

Florencji.  

Zabytkowe centrum miasta jest niewielkie, można więc pieszo 

zwiedzić wszystkie ciekawe miejsca, od Katedry Santa Maria del 

Fiore po Most Złotników i Galerię Uffizi. Oczywiście nie można 

też pominąć Gallerie dell’Accademia z rzeźbą Michała Anioła – 

Dawid. 



 

 

     TRANSPORT I TRASA REJSU 

TRANSPORT 

 

Przelot z Warszawy do Barcelony trwa 3 godziny  

6 minut. Linie lotnicze LOT obsługują to połączenie 

6 razy w tygodniu. 

Transfer z lotniska do portu w Barcelonie trwa  

20 minut. 

Na miejscu zapewniamy transfery busem. 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać trasę rejsu 

TRASA REJSU 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKzoR3ZoQU4Q.kIucCo3npqsE


 

 

Ofertę wyjazdu na rejs przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności 

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

