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Królowe Atlantyku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin : 19 – 26.04.2018 

Koszt: od 3500 zł za osobę w kabinie dwuosobowej 

Wylot z Gdańska 

Wyżywienie: All inclusive soft. 

 

Teneryfa • La Palma • Madera • Gran Canaria • La Gomera • Teneryfa 

Odkryj Wyspy Szczęśliwe z ITAKĄ! Piękny rejs prowadzi przez cztery Wyspy Kanaryjskie i Maderę. 

Najsłynniejsze miejsca Gran Canarii i Teneryfy, zielona, ekologiczna La Palma i przepiękna, maleńka La 

Gomera. Ogrody Madery, majestatyczne klify i egzotyczne owoce. Autorskie wycieczki fakultatywne 

pokażą największe atrakcje i mało znane zakątki wysp Archipelagu Makaronezji. 

 

1. DZIEŃ. (czwartek) TENERYFA  

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Reina Sofia. Transfer do portu w SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

Zaokrętowanie na statku wycieczkowym i powitanie przez Kapitana. Czas wolny na pokładzie, 

uczestnictwo w programie rozrywkowym oferowanym na statku. Zejście na ląd i samodzielne 

poznawanie atrakcji Santa Cruz de Tenerife, największego miasta wyspy. Jego sercem jest Plaza Espana, 

niedaleko znajduje się najstarszy na wyspie kościół - Matriz de la Concepcion i przyciągająca turystów 

uliczka handlowa Calle Castillo. Nocleg. 
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2. DZIEŃ. (piątek) TENERYFA  

Czas wolny na pokładzie, udział w programie rozrywkowym oferowanym na statku. Zejście na ląd i 

fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) uczestnictwo w wycieczkach: GRAN TOUR TENERYFA, 

VIVA EL NORTE, U STÓP TEIDE, TAGANANA & LA LAGUNA, LORO PARK, SIAM PARK lub TEIDE - ŚWIĘTA 

GÓRA GUANCZÓW. Ok. godz. 20.00 wypłynięcie z portu w kierunku La Palmy. Nocleg. 

 3. DZIEŃ. (sobota) LA PALMA  

Ok. godz. 8.00 zawinięcie do portu w SANTA CRUZ DE LA PALMA, urokliwej stolicy La Palmy, słynnej z 

kolorowych balkonów i kolonialnych kamienic przy głównej ulicy handlowej Calle O’Dal. Jedną z atrakcji 

jest renesansowa Plaza de España, gdzie znajduje się m. in. ratusz z XVI w. i budynek Uniwersytetu 

Otwartego. Czas wolny na pokładzie, udział w programie rozrywkowym na statku. Zejście na ląd i 

fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) uczestnictwo w wycieczkach: PARK NARODOWY 

CALDERA DE TABURIENTE, GRAN TOUR LA PALMA, SANTA CRUZ I CYGARA lub TRANSFER DO 

TAZACORTE. Ok. godz. 16.00 wypłynięcie z portu w kierunku Madery. Nocleg. 

 4. DZIEŃ. (niedziela) MADERA  

Ok. godz. 9.00 zawinięcie do portu w FUNCHAL, stolicy Madery, którą można zwiedzać pieszo lub 

słynną kolejką linową. Jest tu wiele ciekawych miejsc i kolorowy targ zadziwiający egzotycznymi 

owocami i kwiatami. Zejście na ląd i fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) uczestnictwo w 

wycieczkach: SMAKI MADERY, POCZTÓWKI Z MADERY, DUSZA MADERY lub OGRODY I LEWADY. Ok. 

godz. 18.00 wypłynięcie z portu w kierunku Gran Canarii. Nocleg. 

 5. DZIEŃ. (poniedziałek) GRAN CANARIA  

Ok. godz.16.00 zawinięcie do portu w LAS PALMAS, tętniącej życiem stolicy wyspy z piaszczystą plażą 

Las Canteras. Warto zobaczyć najstarszą dzielnicę Vegueta z przepiękną katedrą św. Anny i wybrać się 

do dzielnicy handlowej Triana. Czas wolny na pokładzie, uczestnictwo w programie rozrywkowym na 

statku lub zejście na ląd. Nocleg. 

 6. DZIEŃ. (wtorek) GRAN CANARIA  

Czas wolny na pokładzie, uczestnictwo w programie rozrywkowym oferowanym na statku. Zejście na 

ląd i fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) uczestnictwo w wycieczkach: GRAN TOUR GRAN 

CANARIA, TEROR & ARUCAS, VIVA LAS PALMAS, TRANSFER DO MASPALOMAS lub TRANSFER DO 

PUERTO DE MOGÁN. Ok. godz. 23.30 wypłynięcie z portu w kierunku La Gomery. Nocleg. 

 7. DZIEŃ. (środa) LA GOMERA  

Ok. godz. 10.30 zawinięcie do portu w SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, urokliwej stolicy wyspy z 

niewielką, miejską plażą i uliczkami pełnymi typowych kanaryjskich kamienic, gdzie przetrwały 

pamiątki z wizyty Krzysztofa Kolumba: kościół Wniebowzięcia i dom Kolumba. Czas wolny na pokładzie, 

udział w programie rozrywkowym na statku. Zejście na ląd i fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 

miejscu) udział w wycieczkach: GRAN TOUR LA GOMERA lub VIVA LA GOMERA. O godz. 20.30 

wypłynięcie z portu w kierunku Teneryfy. Nocleg. 
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8. DZIEŃ. (czwartek) TENERYFA  

Ok. godz. 5.30 zawinięcie do portu w SANTA CRUZ DE TENERIFE. Wyokrętowanie ze statku 

wycieczkowego zgodnie z godzinami wylotów do Polski. Transfer na lotnisko w Reina Sofia. Przelot do 

Polski. 

 

SOFT ALL INCLUSIVE: 

poranna kawa; śniadanie (7.30-9.30), obiad (13.00-14.30), kolacja (19.30-21.30) w formie bufetu lub 

serwowane w restauracji głównej lub w Lido Garden z werandą; do obiadu i kolacji limitowane wino 

(0,25 l/os. do obiadu i 0,25 l/os. do kolacji) lub 1 piwo lub napój bezalkoholowy i woda (0,5 l/os); 

popołudniowa herbata/kawa i przekąski w wyznaczonym miejscu; 3 określone napoje alkoholowe lub 

bezalkoholowe i 1 piwo lub 2 lampki wina serwowane w wyznaczonym barze dla osób od 18 lat (18.30-

22.00); po kolacji przekąski w wyznaczonym miejscu; dodatkowo w każdej kabinie codziennie butelka 

wody (1,5 l). 

 

Statek: Ocean Majesty : 

Elegancja, klasa i radość morskiej podróży. 

Cały majestat oceanu, malownicze porty i romantyczne zachody słońca najpiękniej widać z pokładu 

Ocean Majesty. Ten elegancki statek wycieczkowy zabierze Cię w rejs marzeń pod żaglami ITAKI. Ocean 

Majesty zbudowano "na ludzką miarę", jest bardziej kameralny niż gigantyczne wycieczkowce, a 

jednocześnie oferuje wszystkie wygody i wyjątkową atmosferę morskiej przygody. Profesjonalna i miła 

obsługa, komfortowe kabiny, rewelacyjna kuchnia to tylko wstęp do atrakcji na Ocean Majesty.   

Cena zawiera: 

• 7 noclegów na statku Ocean Majesty,  

• kabiny wewnętrzne 2-os. z łazienkami; dostępne także inne typy kabin  

• wyżywienie na statku: soft all inclusive  

• przelot: Gdańsk – Teneryfa - Gdańsk  

• transfer: lotnisko-port-lotnisko  

• opieka polskiego rezydenta  

• ubezpieczenie 20.000 euro 

Cena nie zawiera: 

• opłat portowych: 150 euro/os 

• zwyczajowe napiwki: 5 euro/ dzień/ os 

• Dopłat do kabin zewnętrznych 
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