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Informacje ogólne i praktyczne:
Przy rezerwacji konkretnej trasy, możemy jesz-
cze przed wyjazdem zdecydować się na odpo-
wiednie wycieczki, w których weźmiemy udział 
na lądzie. Ponieważ jest to jednak związane  
z dodatkowymi kosztami, warto poinformo-
wać się wcześniej, czy istnieje możliwość zwie-
dzania danego miasta na własną rękę i jaka 
jest odległość od przystani do centrum miasta.  
Ceny za wycieczkę kształtują się np. na trasie 
„Metropolie Bałtyku” od 53,00 EUR do 115,00 
EUR za osobę. Warto tutaj skorzystać z pa-
kietu składającego się np. z 3 wycieczek za 
139,00 EUR, co stanowi korzystną alternatywę.
Ponadto przy rezerwacji warto wykupić tzw. 
pakiet napoi, które będą konsumowane pod-
czas rejsu. W zależności od potrzeb możemy 
wykupić np. pakiet all inclusive w cenie 13,00 
EUR/ osobę i dzień i 8,00 EUR/ dziecko i dzień 
(możliwość rezerwacji tylko w momencie 
wykupienia kabiny) co oznacza: wino, piwo, 

napoje gazowane, woda mineralna lub pakiet 
tylko z wodą mineralną w cenie 25,00 EUR  
za 13 litrowych butelek wody, pakiet za wina, 
piwo lub napoje gazowane. Dodatkowo  
do dyspozycji gości udostępnione są całodo-
bowo bezpłatne automaty z kawą i herbatą. 
Również przed wyjazdem powinniśmy za-
stanowić się nad najlepszym dla nas dojaz-
dem do portu. Costa oferuje kilka możliwości 
dojazdu: autokarem, samolotem lub dojazd 
własny z miejscem parkingowym przy 
porcie. Dodatkowy serwis to indywidualny 
odbiór pasażerów z domu, w połączeniu  
z przejazdem autokarem. Serwis taki kosztu-
je 35,00 EUR/ osobę i jest szczególnie poleca-
ny dla osób starszych lub z małymi dziećmi. 
Dodatkowo w biurze podróży można dokonać 
rejestracji pasażera na statek, co zaoszczędzi 
nam oczekiwania w porcie.
Po przyjeździe do portu zostają sprawnie 
załatwione wszelkie formalności. Wszyscy  
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pasażerowie otrzymują indywidualną kar-
tę pobytową, która jest jednocześnie klu-
czem do kabiny, kartą płatniczą oraz doku-
mentem tożsamości upoważniającym do 
opuszczania i ponownego wejścia na statek.  
Na karcie umieszczone są również informa-
cje dotyczące miejsca zbiórki w momencie 
ewakuacji statku. 
Po wejściu na statek zaskakuje nas przepych  
i elegancja z jaką został wyposażony. Podświe-
tlane, oszklone, panoramiczne windy umoż-
liwiają szybkie przemieszczanie się z pokładu 
na pokład (1-9). Ich nazwy nawiązują do naj-
słynniejszych filmów włoskiego mistrza kina 
Federico Felliniego. Zdjęcia z tamtego okresu 
oraz rysunki z filmów Felliniego są tematem 
przewodnim wystroju salonów i barów (12 ba-
rów łącznie z „Cognac & Cigar Bar oraz Barem 
Winnym). W „Caffe Florian”, która jest kopią 
wenecjańskiego oryginału możemy przenieść 
się w świat minionej epoki a w restauracji klu-
bowej zobaczyć dzieło artysty Luciano Vistosi, 
schody szklane łączące restaurację z innymi 
poziomami statku. 
Ponadto do dyspozycji gości udostępnione zo-
stały 4 inne restauracje, teatr, kasyno, dyskote-
ka, shopping center, biblioteka oraz wspaniale 
wyposażone centrum spa z siłownią, sauną, 
turecką łaźnią, solarium, hydromasażami itd.
Na statku pomyślano również o dzieciach i mło-
dzieży. Specjalny program dla najmłodszych, 
dla dzieci w wieku 3-12 lat (MINI & MAXI CLUB) 
oraz dla nastolatków jest jedną z wielu atrakcji 
oferowanych przez Costę. Niestety czasami 
nasze pociechy są tak zajęte, że nie możemy je 
namówić na wspólną kolację lub inne, naszym 
zdaniem wyjątkowe atrakcje. Program dla 
dzieci rozpoczyna się o godz. 09.30, a kończy  
o 23.30, co w pierwszym momencie wydaje 
nam się długo lecz biorąc pod uwagę specyfi-
kę białych nocy (nasz rejs do St. Petersburga) 
staje się czymś w zupełności do zaakcepto-
wania, tym bardziej że zachód słońca nastę-
puje dopiero o godz. 23.22. Warto czasami  

BILETY LOTNICZE
I AUTOKAROWE NASZE USŁUGI OFERTY TURYSTYCZNE

Więcej informacji na temat Malty, aktualne oferty wraz z cenami otrzymają Państwo 
w naszej Agencji Turystycznej BAVARIA. Serdecznie zapraszamy!

skorzystać z oferty Squ-
ok Clubu, bo tak nazy-
wane jest to szczegól-
ne miejsce, które przez 
dzieci jest przedkłada-
ne nad inne turystycz-
ne atrakcje i zostawić 
dzieci na czas trwania 

wycieczki na statku pod opieką personelu. 
Co prawda sami nie skorzystaliśmy z moż-
liwości bezstresowego zwiedzania miast, 
uważając że dzieci powinny wziąć udział 

Rejs „Metropolie Bałtyku” rozpoczyna się 
w Warnemünde, miejscowości, w której  
w 2005 roku został wybudowany port pa-
sażerski.
W drodze do Warnemünde warto wstą-
pić do Rostocku z jego odrestaurowanymi,  
historycznymi budowlami, które nawiązują 
do poprzednich stuleci.
Wypłynięcie statku z portu odbywa się w nie-
zwykłej atmosferze, wszystkie towarzyszące  
statki żegnają pływający kolos, a Costa Atlan-
tica odpowiada specjalnymi sygnałami. 
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część 1

Metropolie 
Bałtyku
Komfortowo wyposażone kabiny, wykwintne posiłki 
oraz możliwość aktywnego wypoczynku coraz częściej 
spotykają się z aprobatą dużej rzeszy turystów. I wbrew 
opinii niektórych, iż niniejsza forma przeznaczona jest ra-
czej dla seniorów, mogę zapewnić, iż na statku spotkamy 
również pary oraz rodziny z dziećmi.

Podczas tego cyklu postaram się przekazać swoje własne wrażenia  
z ostatniej podróży, zwrócić uwagę na pewne osobliwości pobytu  
na statku oraz poinformować o najważniejszych kwestiach związanych 
z tego typu turystyką.

Podróże statkiem 
stały się w ostatnich 

latach popularną 
formą spędzania 

wolnego czasu 
oraz doskonałą 

alternatywą poznania 
najdalszych 

zakątków świata.

w kulturalnym poznawaniu świata, ale nie 
zawsze nasze zapewnienia o atrakcyjności 
wybranej przez nas trasy były wystarczają-
cym argumentem wywołującym aprobatę 
u maxi-fana.

Nasza trasa prowadzi nas najpierw do 
Kopenhagi – stolicy Dani.
W kolejnym wydaniu moje-miasto: Kopen-
haga i Stockholm.

Zachęcam do poznania 
niniejszej formy turystyki i podaję poniżej 
cztery terminy rejsu „Metropolie Bałtyku” 
7 dni od/do Warnemünde na rok 2011.

09.07.2011     23.07.2011     06.08.2011     20.08.2011

1. sobota  Warnemünde (Niemcy)
2. niedziela  Kopenhagen (Dania)
3. poniedziałek  odpoczynek na morzu
4. wtorek  Stockholm (Szwecja)
5. środa  Tallin ( Estonia)
6. czwartek  St. Petersburg (Rosja)
7. piątek  odpoczynek na morzu
8. sobota  Warnemünde (Niemcy)

Aktualna cena 

od 1.419, 00 EUR / osobę 
(dzieci do 18 roku życia gratis,) 

od 929,00 EUR – przy rezerwacji 
cztery miesiące przed rejsem + 20 % zniżki 
na pakiety wina i minibar oraz serwis 
pralniczy + 25 % na zabiegi SPA.


