Mallorca Dreams, S.L.
Kontakt: Gaspar Coll
Tel: 607 836 174
info@mallorcadreams.com
Rezerwacja: 676 431 683

Naszą podróż zaczynamy przed południem. Przyjemny rejs dobrze wyposażoną łodzią, niewielką grupą
uczestników i trzema postojami na kąpiel w czystym morzu.
Po pierwszej orzeźwiającej kąpieli w turkusowym basenie, zapraszamy na małe śniadanie. Rejs kontynuujemy,
podziwiając piękne wybrzeża bez głośnych hoteli, czyste plaże, jasny piasek i przejrzystą wodę .
Obiad złożony z sałatek, tradycyjnych majorkińskich specjałów, owoców i napoji zostanie podany podczas
przerwy w spokojniej zatoce.
Polecamy zabrać ze sobą okulary do nurkowania, by móc podziwiać piękne widoki, jakie znajdują się pod taflą
wody. Pozwól odpocząć swojemu ciału i duszy, rozkoszuj się widokami, które zapewnia Ci podwodny świat.
Ten niezapomniany dzień zakończymy późnym popołudniem, w punkcie wyjścia, czyli w porcie Cala Ratjada.
Przeżyj to sam! Niech ten rejs będzie niezapomnianym przeżyciem podczas Twojego urlopu!
Nasze menu:
Po pierwszej kąpieli
- Typowe majorkińskie śniadanie, złożone z kanapek z serem, salami, pomidorami
Po drugiej kąpieli
- Ryba z ryżem
- Oberżyny wypełnione mięsem
- Kurczak gotowany z dodatkiem szampana
- Sałatka z ryżem lub kluski
- Sałatka z pomidorów
- Owoce cały czas
Nasze napoje (chłodzone):
- Woda
- Piwo, cola i lemoniada z dystrybutora
- Białe i czerwone wino
- Szampan
Kawa i wyroby spirytusowe nie zawierają się w cenie.

Ceny i ustalenia na rok

Dorośli:
Dzieci od 0 do 12 roku życia:

78,00 Euro
40,00 Euro

Miejsce wyjazdu:
Godzina wyjazdu:
Godzina powrotu:

Port w Cala Ratjada
11:00
17:00

Ważne:
Mallorca Dreams ma prawo do zmiany kierunku rejsu lub całkowitego go odwołania. Może się tak
zadziać w przypadku złych warunków pogodowych, na które nie mamy wpływu. W przypadku
odwołania wycieczki danego dnia proponujemy następujące rozwiązania:
1) Zwrot pieniędzy
2) Zmiana daty rejsu
Goście, którzy rezygnują z wycieczki w dniu rejsu ponoszą koszt wysokości 15% zapłaconej sumy.

UWAGA
• Mallorca Dreams spełnia wszystkie prawne normy bezpieczeństwa na pokładzie oraz w stosunku do
pasażerów. Posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające podróżowanie łodzią. Nasza
załoga posiada duże doświadczenie i najnowsze informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
podczas podróży, a także niezbędne uprawnienia do wykonywania rejsów.
• Mallorca Dreams nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które moją zajść na pokładzie z
wyłącznej winy pasażera, na które nie mielibyśmy wpływu. Rozumie się pod tym przebywanie w
zabronionych miejscach czy niebezpiecznie zachowanie podczas rejsu. Zabroniony jest wstęp do
kajuty kapitana
Mówimy po: HISZPAŃSKU, NIEMIECKU, ANGIELSKU, WŁOSKU I FRANCUSKU

