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Rejsy  
po świecie

Morze Śródziemne i Europa Północna • Karaiby • Alaska • Azja • Australia i Nowa Zelandia • Fidżi i Pacyfik Południowy
Hawaje i Tahiti • Kanał Panamski • Ameryka Południowa • Kanada i Nowa Anglia • rejsy transoceaniczne i transatlantyckie   

wyspy Galapagos
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Witamy na pokładzie

Niezależnie od tego, czy wybierzesz wygodny rejs po Europie, czy też 

odważysz się popłynąć dalej, dzięki naszym wspaniałym statkom twoja 

podróż będzie tak niezwykła jak miejsca, do których zawijamy. Dzięki 

wysmakowanemu designowi, luksusom i innowacyjnym rozwiązaniom na 

naszych statkach sprawimy, że czas spędzony z nami będziesz mógł śmiało 

nazwać wakacjami twojego życia. Nazwaliśmy to nowoczesnym luksusem. 

Jeśli nigdy nie płynąłeś z Celebrity Cruises, dołącz do nas i przekonaj się na 

własne oczy, dlaczego zdobyliśmy tak wiele nagród. Jeśli natomiast wracasz 

do nas po kolejny zasłużony wypoczynek, to witaj ponownie!

www.facebook.com/celebritycruises
Dołącz do nas na Facebooku:

SPIS TREŚCI
O Celebrity Cruises 2-3 
Co oferujemy 4-5
Na pokładzie statku Celebrity 6-23
Przed rejsem 24
Captain’s Club i pomocne wskazówki 25

   
   
Trasy i destynacje  
Europa 26-37
Karaiby 38-45
Alaska 46-49
Reszta świata  50-59

    
  
Flota i zakwaterowanie  60–75
Plany pokładów i udogodnienia 

    
Warunki rezerwacji  76-79

    
Plan rejsów 80-81

1. Witamy na pokładzie  2. Bergen, Norwegia  3. Przekąski mezze w restauracji Qsine®  4. The Alcoves w wLawn Club na statku Celebrity Silhouette®
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

WITAMY NA POKŁADZIE
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WIĘCEJ NIŻ TYLKO CHWILA

Przedstawiamy wyjątkowe wakacje – odkryj całoroczną 
destynację, która przypomina bardziej hotel butikowy 
niż statek wycieczkowy. Jest niczym luksusowy kurort 
spa, ale oferuje także znacznie więcej atrakcji. Wystarczy 
rozpakować się tylko raz, by odkryć dziesiątki ciekawych 
miejsc.

Nasze wygodne kabiny to marzenie każdego perfekcjonisty. 
A może skusisz się na jeszcze bardziej luksusową kabinę 
Concierge Class lub wzorowaną na spa kajutę AquaClass®? 
Albo pójdziesz na całość i zarezerwujesz szykowny 
apartament z osobistym kamerdynerem i całą masą 
dodatkowych udogodnień?

Nasze statki to raj dla smakoszy. Znajdziesz na nich nawet 
do 12 restauracji, a posiłki w wielu z nich wliczone są w cenę 
rejsu. Delektuj się najnowszymi trendami kulinarnymi 
w połączeniu z ogromnym wyborem doskonałych win. 
Codziennie możesz spróbować czegoś nowego.

Wyjątkowi ludzie, serwis na najwyższym poziomie. Na 
naszych statkach jeden członek personelu przypada 
zaledwie na dwóch pasażerów – wszystko po to, by 
zapewnić ci wyjątkową i nienachalną obsługę. Znamy się 
na rozpieszczaniu gości jak mało kto, umożliwiając im 
wspaniały relaks. 

Nowość dostępna wyłącznie na statku Celebrity Reflection® 
– trzy dodatkowe apartamenty zlokalizowane w oddzielnej 
części statku, które można zarezerwować w całości dla 
grupy do 26 osób. Warto odwiedzić także klub Lawn Club, 
w którym mieści się m.in. kółko artystyczne Art Studio, 
dwie kolejne restauracje oraz zacienione altanki z widokiem 
na ocean. To dopiero smakowita opcja!

Czujemy się niezmiernie zaszczyceni, gdy nasi goście postanawiają spędzić z nami 

swoje wakacje. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by z naszych rejsów wynieśli 

same niezapomniane doświadczenia. I nie chodzi tu tylko o wybrane chwile rejsu, 

ale o cały pobyt. Oferujemy ci przepyszną kuchnię w naszych restauracjach, 

obsługę na najwyższym poziomie, stylowo zaprojektowane kabiny i przestrzenie 

ogólnodostępne, niezrównane spa i rozrywki, jakich nie uświadczysz nigdzie indziej. 

Oczywiście nasi goście sami decydują, co chcą robić i kiedy. Gwarantujemy, że twój 

rejs z Celebrity Cruises przyniesie ci dziesiątki wspomnień, a każde będzie ciekawe 

i jedyne w swoim rodzaju.

Dlaczego  
Celebrity Cruises?

1. Statek Celebrity Solstice® w Sydney, Australia  2. Penang, Tajlandia  3. Niedźwiedź brunatny, Alaska  4. Santorini, Grecja
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

ZWIEDŹ ŚWIAT Z CELEBRITY
Świat stoi przed tobą otworem. Dołącz do nas!

Po raz kolejny wypływamy na pełne morze, oferując ci jeszcze większy wybór ekscytujących 
przygód, podróży tematycznych i nowych tras na lata 2015-16. Odwiedzimy ponad 260 
miejsc w 72 krajach i na siedmiu kontynentach, w tym nowe porty na Alasce, w Danii, 
Japonii, Rosji i Irlandii. 

Spełniając prośby naszych pasażerów, przygotowaliśmy jeszcze więcej noclegów na lądzie, 
z których wiele przypada podczas sławnych wydarzeń, takich jak festiwal filmowy w Cannes 
czy karnawał w Rio. Do tego kuszący wybór ciekawych wycieczek lądowych, stworzonych 
dla ciebie przez naszych doświadczonych specjalistów. 

śWIAT CZEKA
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Uwaga: miejsca i rozrywki różnią się w zależności od statku. Więcej informacji na stronach 62-63.
*Bezpłatne posiłki serwowane są w restauracji głównej, Oceanview Café, Spa Café i Mast Grill.  
W innych lokalach gastronomicznych obowiązuje opłata za posiłki.  
**Niektóre zajęcia są dodatkowo płatne.

Biorąc pod uwagę, jak wiele udogodnień jest wliczonych w cenę biletu, można śmiało powiedzieć, 

że luksusowe rejsy z Celebrity Cruises są wyjątkowo opłacalne. Co więcej, dzięki naszym 

niedrogim usługom dodatkowym możesz dopasować rejs do swoich potrzeb, aby całkowicie 

spełniał twoje oczekiwania. Poniżej prezentujemy listę atrakcji dostępnych w cenie biletu.

Co oferujemy

Zakwaterowanie
Ogromny wybór doskonale 
wyposażonych kabin i aparta-
mentów. Większość z nich posiada 
balkon, a we wszystkich znajdują 
się duże łóżka z bawełnianą 
bielizną pościelową i kołdrami 
puchowymi, płaskie telewizory, 
zestawy luksusowych kosmetyków 
i wiele innych udogodnień.

Rozrywka
Wspaniałe pokazy akrobatyczne, 
musicale, komedie z elementami 
groteski, koncerty na żywo i pokaz 
dmuchania szkła Hot Glass Show. 
Do tego wyjątkowe bary i lounge – 
tu nigdy nie jest nudno.

Znakomita kuchnia*
Restauracja główna oferuje do 29 
opcji menu, z których wiele zmienia 
się z dnia na dzień. Oczywiście na 
każdym statku znajduje się także 
wiele innych ciekawych lokali, 
takich jak kawiarnie, bary bufetowe, 
grill bary i bistra. Każdy znajdzie tu 
dla siebie coś pysznego.

Lawn Club i baseny
Oprócz odkrytych basenów, 
solarium dla dorosłych i jacuzzi 
nasi goście mogą także skorzystać 
z jedynego w swoim rodzaju klubu 
Lawn Club, który oferuje bogaty 
wybór atrakcji. Możesz tu urządzić 
sobie piknik, posłuchać koncertu na 
świeżym powietrzu, zagrać  
w krykieta i kręgle albo po prostu 
odprężyć się w promieniach słońca 
lub pod rozgwieżdżonym niebem.

Centrum fitness
Nasze centrum odnowy biologicznej 
z oknami od podłogi do sufitu,  
z których rozciąga się widok na 
ocean, posiada ogromny wybór 
maszyn do ćwiczeń, takich jak 
bieżnie, orbitreki, rowery, maszyny 
do wiosłowania, a także sprzęt do 
ćwiczeń siłowych.

Kluby dla dzieci
Oferujemy programy dla dzieci 
dopasowane do każdego wieku, 
poczynając od najmłodszych 
podróżników. Boiska sportowe, 
putting greeny, zajęcia z rzemiosła, 
seanse filmowe, poszukiwanie skar-
bów, kółka gotowania, potańcówki 
dla nastolatków i gry na konsolę Xbox 
– to zaledwie ułamek tego, co młodzi 
żeglarze znajdą na naszych statkach.

Informacje o portach
Dowiedz się jak najwięcej  
o każdym miejscu, do jakiego 
zawija statek, dzięki ciekawym 
opowieściom naszych ekspertów, 
interaktywnym programom 
telewizyjnym i przewodniku po 
portach publikowanym w naszej 
gazetce. Nasz konsjerż turystyczny 
służy pomocą w wyborze  
wycieczek lądowych.

Zajęcia fitness**
Popraw swoją kondycję na 
zajęciach z profesjonalnymi 
instruktorami. Oferta obejmuje 
m.in. pilates, jogę, body pump, 
zajęcia zumby, indywidualne i wiele 
innych. 

1. Luksusowe kabiny i apartamenty  2. Wykwintne potrawy  3. Solarium tylko dla dorosłych  4. Nowoczesne centrum fitness  5. Czas na show  6. Relaks w klubie Lawn Club
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

CZEGO NIE ZAWIERA CENA BILETU?
• Lotów, hoteli i transferów
• Posiłków w restauracjach specjalnych
• Wycieczek lądowych
•  Napojów i pakietów restauracyjnych  

na pokładzie
• Opłat za pralnię
•  Zabiegów i pakietów w Canyon Ranch 

SpaClub®

• Opieki nad dziećmi
• Zakupów na pokładzie
• Opłat za telefon i Internet
•  Napiwków (jeśli nie zostały 

przedpłacone, zostaną automatycznie 
dodane do twojego konta SeaPass®)

• Ubezpieczenia w podróży

CO OfERujEMY
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Wszystko dla ciebie

SERWIS PODNIESIONY DO FORMY SZTUKI

Nie jesteśmy jasnowidzami, choć rozumiemy, dlaczego niektórzy goście tak 

sądzą. Wynika to z tego, że zawsze staramy się spełniać potrzeby gości, 

zanim jeszcze o nich pomyślą, a nasza obsługa jest intuicyjna i dyskretna. Jej 

przykładem mogą być osobiści kamerdynerzy w apartamentach i certyfikowani 

sommelierzy, starannie dobierający wino do posiłków gości. To także kubek 

gorącej czekolady czekający na ciebie po powrocie z wycieczki na lodowiec 

czy też przyjazny barman, który w mig zapamięta twoje imię i ulubiony koktajl. 

Wszystko to sprawia, że twój wypoczynek będzie po prostu idealny.

1. Obsługa restauracji  2. Przyjazny kamerdyner  3. Konsjerż turystyczny  4. Miksolog pokładowy

Nawet drobne detale mogą sprawić ogromną różnicę. 
Urlop to doskonała okazja do tego, by zostawić codzienne 
troski daleko w tyle. A dzięki jednemu członkowi personelu 
przypadającemu na dwóch gości jesteśmy w stanie 
zapewnić ci taki wypoczynek, o jakim zawsze marzyłeś. 
Troszczymy się o ciebie, gdy relaksujesz się w Lawn 
Club, jesz pyszny posiłek w restauracji lub wypoczywasz 
w jakikolwiek inny sposób.

Serdeczny personel kabinowy – nasze pokojówki są 
zawsze pod ręką i z uśmiechem wysprzątają twoją kabinę 
(dwa razy dziennie), uzupełnią minibar, a wieczorem 
pościelą łóżko. Oczywiście oferujemy także całodobową 
obsługę pokojową. Wszystkimi gośćmi zajmującymi 
apartamenty opiekuje się osobisty kamerdyner, który 
zapewnia im wszystko, czego potrzebują – od śniadania na 
balkonie po rozpakowywanie bagażu i dostarczanie prasy 
codziennej.

Certyfikowani znawcy win – możemy się poszczycić 
jednym z największych na świecie zespołów 
wykwalifikowanych sommelierów. Warto skorzystać z ich 
ogromnej wiedzy i spróbować czegoś nowego lub z ich 
pomocą dobrać idealne wino do posiłku.
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

KONSJERŻ TURYSTYCZNY
Im więcej wiesz, tym bardziej niesamowita jest twoja podróż

Jeśli zechcesz wziąć udział w jednej z naszych wycieczek lądowych, nasz 
pokładowy doradca turystyczny zadba o to, aby wszystko przebiegło bez 
jakichkolwiek problemów. Skorzystaj z jego bogatej wiedzy na temat wszystkich 
portów na trasie, aby uczynić swoją podróż jeszcze ciekawszą. Nasz konsjerż 
może, na przykład, zarezerwować dla ciebie stolik w dobrej restauracji lub 
zdobyć bilety na koncert w mieście, do którego zawija statek.

Nie zapomnij zapytać go o wycieczki Celebrity Exclusives lub prywatne wyprawy 
dostosowane do potrzeb gości. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na 
celebritycruises.com/exclusives

INTuICYjNY SERWIS
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Relaks i odpoczynek

POCZUJESZ SIĘ TU JAK W DOMU

Jesteśmy zdania, że miejsca na pokładzie, w których przebywają nasi goście, 

są jednym z najważniejszych elementów ich wypoczynku. Dlatego dołożyliśmy 

wszelkich starań, by kabiny na pokładach naszych statków były luksusowe, 

dobrze zaprojektowane i nawiązywały stylem do najlepszych hotelów 

butikowych. Udało nam się to osiągnąć za sprawą kojących kolorów, bogatych 

tekstur, a także licznych wysmakowanych detali oraz wygodnych balkonów, 

z których możesz obserwować świat zewnętrzny. Innymi słowy, zapewniamy ci 

nowoczesny luksus.

1. Kabina AquaClass®  2. Śniadanie na balkonie  3. Sala relaksacyjna (Relaxation Room) w Canyon Ranch SpaClub®  4. Relaks w kabinie z balkonem

Luksusowe kabiny – to doskonale wyposażone pokoje 
z wieloma udogodnieniami. Od wykwintnej bielizny 
pościelowej po całodobową obsługę, spełniającą każdą 
twoją zachciankę.

Wyjątkowe kabiny z balkonem – kabiny zaprojektowane 
z myślą o wymagających podróżnych. Ich atutem są 
przestronne balkony, a także kusząca lista udogodnień 
i dodatków. 

Kabiny klasy Concierge – usytuowane są 
w najatrakcyjniejszych częściach statku i oferują 
rozszerzony zestaw udogodnień oraz usług. Należą do 
nich specjalna poczekalnia podczas zejścia na ląd, usługa 
osobistego konsjerża, priorytetowa odprawa, ekspresowa 
dostawa bagażu, poduszkowe menu oraz preferencyjne 
miejsca w restauracji. Takie drobne szczegóły sprawiają 
ogromną różnicę.

Kabiny AquaClass® (wraz z wszystkimi udogodnieniami 
klasy Concierge) – te ustronne kabiny w stylu spa to 
połączenie spokoju i luksusu. Teraz możesz liczyć w nich 
na jeszcze więcej. Dzięki naszej współpracy z Canyon 
Ranch – wiodącą marką świata wellness – ekskluzywny 
Canyon Ranch SpaClub® jest tuż na wyciągnięcie ręki. 
Goście kabin AquaClass® mogą skorzystać z wielu 
darmowych zabiegów oferowanych w SpaClubie, a także 
z restauracji Blu*. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/accommodation

*Dostępne tylko na wybranych statkach. Więcej informacji  
na stronach 62-63.
**Posiłki w restauracji Blu są darmowe dla gości przebywających 
w kabinach AquaClass®. Goście apartamentów mogą korzystać 
z restauracji Blu, jedynie gdy są w niej dostępne miejsca i za opłatą 
w wysokości 5 USD od osoby.
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ODPRĘŻ SIĘ I NAŁADUJ BATERIE
Wakacje stworzone dla miłośników spa

Dlaczego AquaClass®? Jeśli uwielbiasz wizyty w spa, to rejs jednym z naszych statków 
jest idealną okazją do tego, by odprężyć ciało i duszę w wyjątkowo zacisznej atmosferze. 
Pasażerowie kabin AquaClass® mają do dyspozycji udogodnienia związane ze spa oraz 
nieograniczony dostęp do Canyon Ranch SpaClubu®, Ogrodu Perskiego (Persian Room) 
oraz pomieszczenia relaksacyjnego (Relaxation Room)*. Mogą także skorzystać z usług 
konsjerża spa*, który pomoże im dobrać i zarezerwować odpowiednie zabiegi.

Jako gość kabiny AquaClass® możesz delektować się pysznymi śniadaniami i kolacjami 
w ekskluzywnej i kameralnej restauracji Blu**. Poznaj jej zdrowe menu, w którym 
znajdziesz dania obfitujące w ciekawe i oryginalne smaki.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

POBYT W PRZESTRONNEj KABINIE
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APARTAMENTY SUITE CLASS:  
KLASA SAMA W SOBIE

Niespodzianki  
w apartamentach
Jeśli pragniesz doświadczyć najwyższego poziomu nowoczesnego luksusu, 

polecamy ci zakwaterowanie w nowych i bezwstydnie luksusowych 

apartamentach Suite Class. Tworząc je, podnieśliśmy poprzeczkę wyżej niż 

kiedykolwiek wcześniej, oferując ich gościom m.in. specjalne przywileje, 

dedykowaną prywatną restaurację, luksusowy salonik VIP, darmowe napoje, 

nieograniczony dostęp do restauracji specjalnych i osobistego kamerdynera. 

Opcja ta łączy w sobie niewiarygodną elastyczność, dostęp do miejsc 

niedostępnych dla innych gości oraz wyjątkową obsługę. Nie czekaj, zarezerwuj 

jeden z naszych apartamentów Suite Class dostępnych od kwietnia 2015.

1. Nieograniczone posiłki w restauracjach specjalnych. Restauracja Blu, Celebrity Solstice®  2. Łazienka w apartamencie Penthouse, Celebrity Reflection®   
3. Apartament Reflection Suite, Celebrity Reflection®  4. Apartament Reflection Suite, Celebrity Reflection®

Wymarzone apartamenty dla ciebie i twoich bliskich. 
Większość z nich posiada oddzielne sypialnie, a okna od 
podłogi do sufitu oferują spektakularne widoki. Możesz 
wybrać luksusowy Sky Suite lub jedyny w swoim rodzaju 
Reflection Suite, z którego okien rozciągają się oszałamiające 
widoki na ocean. Do tego dołączamy długą listę udogodnień 
dostępnych tylko dla gości naszych apartamentów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na 
celebritycruises.com/suiteclass

Wyjątkowe korzyści* – goście zakwaterowani  
w apartamentach Penthouse, Royal i Reflection otrzymują:
• bezpłatny pakiet napojów (wybór pasażera),
•  nieograniczone posiłki w restauracjach specjalnych  

(w zależności od dostępności miejsc),
• nieograniczony dostęp do Internetu,
•  bezpłatny prywatny barek z piwem, napojami 

bezalkoholowymi i wodą (uzupełniany codziennie),
• darmową butelkę alkoholu oraz dodatki do drinków.

Posiłki w apartamencie – wybierz danie z jednej z naszych 
restauracji specjalnych, a twój osobisty kamerdyner przyniesie 
ci je do twojego apartamentu lub na balkon.

Apartamenty Suite Class są niedostępne na statku Celebrity Xpedition®.
*Tylko w apartamentach Celebrity, Signature, Royal, Penthouse  
i Reflection.



3

4

 |  11

4

EKSKLUZYWNE, INTYMNE, LUKSUSOWE
Pobyt w apartamencie to masa przywilejów

Prywatne posiłki – oddzielna restauracja zarezerwowana jedynie dla gości 
apartamentów Suite Class o każdej porze dnia i nocy. Specjalnie stworzone menu 
ze specjałami inspirowanymi miejscami, które odwiedzasz – niedostępne w innych 
restauracjach. Co więcej, szef kuchni chętnie przygotuje potrawy dostosowane do 
twoich osobistych gustów.

VIP Lounge* – zyskujesz dostęp do nowego prywatnego saloniku z bogatym wyborem 
napojów i potrawami stworzonymi przez naszego wielokrotnie nagradzanego szefa 
kuchni. Twój osobisty konsjerż zarezerwuje dla ciebie stolik w restauracji specjalnej, 
wycieczki lądowe lub samochód w wypożyczalni.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

APARTAMENTY SuITE CLASS
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1. Posiłek na świeżym powietrzu  2. Restauracja specjalna Murano, Celebrity Solstice®  3. Wieża win Grand Epernay’s, Celebrity Solstice®  4. Restauracja specjalna Murano, 
Celebrity Silhouette®

WIĘCEJ NIŻ JEDZENIE

Jesteśmy zdania, że wspaniały posiłek nie może oddziaływać tylko na jeden lub dwa 

zmysły, ale powinien wpływać na wszystkie z nich. Bez obaw, wiemy, jak zachwycić 

pod tym względem każdego pasażera. Nasze statki oferują bogaty wybór lokali 

gastronomicznych zlokalizowanych w różnych ciekawych miejscach, dzięki czemu 

podczas rejsu z Celebrity Cruises poczujesz się, jakbyś wstąpił do kulinarnego raju. 

Świeże składniki, niezwykłe kombinacje, pomysłowe kompozycje i perfekcyjnie 

dopasowane wina – to wszystko oszołomi twoje zmysły i sprawi, że zapragniesz 

jeszcze więcej.

Przepyszna odmiana

Restauracja główna – centralny punkt statku z dwupiętrową 
wieżą win Tihany*. Nasi kucharze pracują tu przez całą 
dobę, przygotowując dla gości wysmakowane i estetycznie 
przybrane potrawy. Restauracja ta oferuje do 29 różnych 
menu, z których wiele zmienia się z dnia na dzień. A co  
z obsługą? Cóż, nie ma lepszej.

Kuchnia współczesna i nieformalna – do siedmiu różnych 
lokali gastronomicznych oferujących urozmaiconą kuchnię. 
Wybierz się w rejs po światowej kuchni w Oceanview Café 
otwartej na śniadania, lunche, kolacje i późnowieczorne 
posiłki. Warto również sprawdzić twórczą, zdrową kuchnię 
oferowaną w Spa Café. Na pewno znajdziesz też sporo 
wymówek, by zajrzeć do Café al Bacio & Gelateria na pyszne 
espresso, świeże wypieki i lody domowej roboty. Głodomory 
nie zapomną także smaku przepysznych hamburgerów 
serwowanych przy basenie. 
A może by tak na sushi?

Restauracje specjalne – na statkach Celebrity Cruises nie 
brakuje restauracji tematycznych, urządzonych w stylu bistro 
lub kawiarni i specjalizujących się w różnorodnych kuchniach 
– od francuskiej przez śródziemnomorską po egzotyczną 
azjatycką i ultranowoczesną. A może w plenerze? Upiecz 
własne marynowane mięso i owoce morza w Lawn Club Grill* 
z widokiem na świeżo skoszony trawnik. Dzięki nam każdego 
dnia możesz spróbować czegoś przepysznie odmiennego, 
serwowanego w niezwykłych miejscach przez wyjątkowy 
personel.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/dining

*Jedynie na wybranych statkach. Więcej informacji na stronach 62-63.
**Opcja Celebrity Select Dining jest zależna od dostępności. Konieczne jest 
wcześniejsze opłacenie opłaty serwisowej, aby móc skorzystać z tej opcji.

Oferujemy wygodne i przystępne cenowo pakiety napojów. 
Więcej szczegółów na stronie celebritycruises.com/beveragepackages
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

ELASTYCZNE OPCJE POSIŁKÓW
Wybierz, z kim i kiedy chcesz zjeść swój posiłek

Celebrity Select Dining – zamiast tradycyjnych posiłków (spożywanych 
przy wyznaczonych stolikach w restauracji głównej codziennie o tej 
samej porze) możesz sam zdecydować, kiedy i z kim chcesz zjeść swój 
posiłek, wybierając podczas rezerwacji rejsu opcję Celebrity Select 
Dining**.

Zarezerwuj stolik przed rejsem (zawsze możesz to zmienić już na 
pokładzie), a my dopasujemy się do twoich planów. Dzięki Celebrity 
Select Dining możesz udać się na posiłek o określonej przez siebie porze 
lub po prostu przyjść na kolację w dowolnej chwili.
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MUZYKA, TANIEC, ŚMIECH

Gorąca rozrywka
Wychodząc z założenia, że nie warto ograniczać zabawy do jednego miejsca, 

oferujemy naszym gościom ogromny wybór rozrywek i stylowych lokali na każdą 

okazję. Zachwycimy cię wyjątkowymi występami muzyków i zespołów tanecznych, 

nierzadko pochodzących z intrygujących miejsc, które odwiedzasz dzięki nam. Do tego 

eleganckie saloniki i kluby nocne, markowe sklepy bezcłowe i bary z różnorodnymi 

nowinkami – wszystko to dostępne jedynie na statkach Celebrity Cruises. Szukasz 

czegoś pikantniejszego? Na pewno zainteresują cię nasze zabawne i niezwykle seksowne 

przedstawienia komediowe. Szukasz czegoś bardziej spektakularnego? Nie ma sprawy. 

Udaj się do naszego teatru głównego na wieczorne pokazy akrobatyczne, pełne energii 

produkcje własne i musicale. Wszystko to tuż za progiem twojej kabiny.

1. Martini Bar, Celebrity Solstice®  2. Hipnotyzujące pokazy akrobatyczne  3. Występy na żywo w Lawn Club, Celebrity Silhouette®  4. „Sin City Comedy”

Zajmij miejsce w pierwszym rzędzie, by cieszyć się 
rozrywkami, jakich nie widziałeś nigdy wcześniej. 
Zabawa rano, w południe i wieczorem.

Bary, saloniki i kluby – spróbuj kawioru serwowanego 
w zmrożonym lodem Martini Barze, rozkosznego wina 
w barze winnym z nowoczesnym samoobsługowym 
systemem podawania win Enomatic® lub wybierz się do 
szykownych klubów nocnych oraz innych kameralnych 
miejsc. Zaangażuj swoje zmysły dzięki sztuce miksologii 
molekularnej lub daj im odpocząć w wygodnym Sunset 
Barze. Wszystko zależy od twoich upodobań.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/loungebars

Rozrywka bez granic – zapierające dech w piersiach 
pokazy akrobatyczne, niezapomniane musicale, recitale 
muzyki klasycznej w wykonaniu mistrzów, komedie ze 
szczyptą burleski, kasyna i występy na żywo artystów 
reprezentujących różne gatunki muzyki. Z nami każdy 
wieczór będzie niezapomniany.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/onboardentertainment

*Dostępne tylko na wybranych statkach. Więcej informacji  
na stronach 62-63.
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RUTYNA? NIE U NAS
Autentyczna. Pikantna. Innowacyjna. Energiczna

Odlotowa „Sin City Comedy”* – połączenie występów znanych 
artystów standupowych i uwodzicielskich tancerek wykonujących 
taniec w stylu burleski. Efekt? Jedyne w swoim rodzaju pikantne show 
dwukrotnie uhonorowane prestiżową nagrodą Best of Las Vegas 
Award. I najważniejsze: teraz możesz obejrzeć je na statku Celebrity 
Cruises! Nie czekaj, zarezerwuj bilet już teraz!

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

ROZRYWKI NA POKŁADZIE
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Activities

CZYSTA, RADOSNA ZABAWA

Zabawa i zero pracy
Na statkach Celebrity Cruises jest tak wiele atrakcji, że wypada żałować, iż dzień 

nie jest dłuższy, by skorzystać z każdej z nich. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma 

znanymi firmami możemy zapewnić ci niezwykłe przeżycia, które są pouczające 

i zapewniają sporo nieskrępowanej zabawy. Jednym z przykładów jest degustacja wina 

w kieliszkach Riedel® Crystal, podczas której goście uczą się, jak dobierać szkło do 

wina. Polecamy również ciekawe wykłady zapraszanych przez nas na pokład ekspertów, 

którzy opowiadają pasażerom o kulturze okolicznych regionów. Po wykładzie możesz 

odprężyć się na trawniku, grając z przyjaciółmi w kule, udać się na wycieczkę po 

nieznanych miejscach na statku lub wziąć udział w szalonej sesji tańca zumba. Jedno 

jest pewne – na wakacjach spędzonych z nami zapomnisz o nudzie.

1. Celebrity iLounge, Celebrity Silhouette®  2. Degustacja wina, Celebrity Silhouette®  3. Zajęcia zumby  4. Gra w kule w Lawn Clubie

Rano i wieczorem – na pokładach naszych statków 
znajdziesz setki zajęć, które wzbudzą twoją ciekawość. 
Ale pamiętaj: tu nikt do niczego cię nie zmusza – niczym 
prawdziwego celebrytę.

Wyjątkowy Lawn Club – nasze statki klasy Solstice są 
pierwszymi na świecie jednostkami pływającymi, gdzie na 
górnych pokładach rośnie prawdziwa trawa. Dzięki temu 
nasi goście mogą cieszyć się zielonymi trawnikami, które są 
idealnym miejscem na piknik… na środku oceanu. A może 
masz ochotę wybrać się na wieczorny koncert pod gołym 
niebem? Wystarczy, że przyjdziesz – my zadbamy o ser, 
wino i koce.

hot Glass Show* – na jakim innym statku masz 
okazję zobaczyć pokaz dmuchania szkła w specjalnie 
zbudowanym w tym celu studiu? Tylko na naszym, tuż 
obok trawnika. Oglądaj z zapartym tchem, jak specjaliści 
z Corning Museum of Glass tworzą na twoich oczach 
misterne szklane cuda, tłumacząc gościom całą procedurę 
krok po kroku.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/activities

*Dostępne na statkach Celebrity Solstice®, Celebrity Equinox®, 
Celebrity Eclipse®.
**Obowiązują dodatkowe opłaty. 
Apple, MacBook Pro oraz iMac są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Apple Inc.
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CHWYTAJ KAŻDY DZIEŃ. BEZ WYJĄTKU
Niezapomniane przeżycia dla ciała i umysłu  

Dołącz do pokolenia zumby – nasze energetyzujące zajęcia zumby** prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów sprawią, że pokochasz salsę, sambę, hip-hop i inne tańce. 
Możesz też wziąć udział w Zumba Gold® (zajęciach dla starszych osób) lub Aqua Zumba® 
(ćwiczeniach zumby na basenie) i pokazać niedowiarkom, że też potrafisz!

Celebrity iLounge – dajemy ci dostęp do najnowszej technologii oraz porad udzielanych przez 
Specjalistów Apple’a®. Możesz tu odebrać i wysłać pocztę e-mail na najnowszym MacBooku 
Pro® i iMac®, sprawdzić w Internecie, jakie atrakcje czekają cię w kolejnym porcie, nauczyć 
się, jak pisać bloga o podróżach, i przetestować (ewentualnie kupić) najnowszego iPhone’a®, 
iPada® lub MacBooka Air®.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

ZAjęCIA NA POKŁADZIE
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Błoga rewitalizacja
Firma Canyon Ranch® jest powszechnie uważana za światowego lidera w dziedzinie 

zdrowego stylu życia, a jej wielokrotnie nagradzane kurorty spa są oazami ciszy  

i spokoju. My również pragniemy, aby nasi goście mieli dostęp do spa na światowym 

poziomie, dlatego połączyliśmy siły z Canyon Ranch, tworząc Canyon Ranch 

SpaClub® – największy i najbardziej kompleksowy klub spa na morzu. Każdy zabieg 

i każda terapia przeprowadzone w tym miejscu mają na celu ukojenie duszy i ciała 

w sposób, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Oprócz tego Canyon Ranch 

SpaClub® oferuje wiele udogodnień i jedyne w swoim rodzaju zaplecze odnowy 

biologicznej, dzięki któremu utrzymasz ciało w wysokiej kondycji. 

SPA I NIE TYLKO

Firma Canyon Ranch® jest rekordzistą, bo aż 
jedenastokrotnym laureatem prestiżowej nagrody dla 
najlepszego spa dla podróżnych  
(Traveler Best Destination Spa Award), 
przyznawanej przez wydawnictwo Condé Nast.

Ekskluzywne oferty Canyon Ranch® – wypróbuj zabiegi 
oferowane w Canyon Ranch®, z których 20 stworzono 
specjalnie z myślą o Celebrity Cruises. Warto także 
skorzystać ze spersonalizowanych zabiegów na twarz i ciało, 
takich jak pielęgnacja skóry, masaże (indywidualne i dla 
dwojga), masaż tajski, energoterapia Reiki oraz okłady na 
ciało. Do tego akupunktura, opieka chiropraktyka, wykłady 
dotyczące zdrowego stylu życia oraz salon kosmetyczny  
z pełnym zakresem usług.

Oaza spokoju – wygrzewaj się w delikatnie podgrzanej 
słonej wodzie w solarium dla dorosłych. Zrelaksuj się na 
podgrzewanych leżakach mozaikowych w pomieszczeniu 
relaksacyjnym (Relaxation Room)*, podziwiając spokojny 
oceaniczny krajobraz, lub odśwież się po wycieczce na ląd 
w Ogrodzie Perskim** oferującym kojącą zmysły parową 
aromaterapię.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/spa

*Dostępne tylko na wybranych statkach. Więcej informacji  
na stronach 62-63.
**Dostępne za dodatkową opłatą. Bezpłatny dla gości zakwaterowanych 
w apartamentach i kabinach i AquaClass®.

1. Masaż pleców w Canyon Ranch SpaClub®  2. Ogród Perski, Celebrity Solstice®  3. Zajęcia pilatesu  4. Solarium tylko dla dorosłych
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NIEZAPOMNIANE CHWILE
Rozpieść i ożyw swoje ciało

Ogród Perski** – już tysiące lat temu ludzie wiedzieli, że ruch wody i zmiana temperatury 
przynoszą ulgę w przypadku dolegliwości mięśni i stawów, usuwają toksyny z organizmu  
i ułatwiają odprężenie. Od kłębów aromatycznej pary po prysznice sensoryczne i lodową fontannę 
– rozkoszuj się zabiegami, które odmładzają i odprężają.

Chcesz popracować nad kondycją? Centrum odnowy biologicznej w SpaClubie wyposażone jest 
w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń i oferuje wiele wyspecjalizowanych zajęć, w tym jogę, 
pilates oraz trening indywidualny. Możesz tu skonsultować się z naszymi ekspertami, którzy 
określą, w jakiej jesteś formie, i doradzą optymalną dietę i ćwiczenia.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

CANYON RANCh® I CENTRuM fITNESS
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Rodzinne gry i zabawy

SZCZĘŚLIWE DZIECI = SZCZĘŚLIWI RODZICE

Dobrze wiemy, że gdy twoje dzieci wyśmienicie się bawią, ty też możesz miło spędzić czas. 

Dlatego podczas rejsu zatroszczymy się o twojego małego podróżnika i zagwarantujemy, że 

nigdy nie będzie się nudzić. Oto kilka przykładów atrakcji, na jakie mogą liczyć mali żeglarze: 

boiska sportowe, putting greeny, zajęcia z rzemiosła, seanse filmowe, poszukiwanie skarbów, 

kółka gotowania, potańcówki dla nastolatków i gry na konsolę Xbox. Do tego lunche, 

kolacje i piżamowe przyjęcia dla najmłodszych, dzięki którym mamusie i tatusiowie będą 

mogli znaleźć czas tylko dla siebie. Teraz każdy będzie mógł wypocząć, tak jak przystało na 

prawdziwie rodzinne wakacje.

1. Wspólne gotowanie z Mistrzem Grilla  2. Koszykówka na górnym pokładzie  3. Turniej gier na konsolę Xbox  4. Partia krykieta na trawniku

Dzieci podróżują za darmo!
Na wybranych rejsach europejskich w roku 2015 
jedno lub dwoje dzieci w wieku do 12 lat płynie za 
darmo. Należy jedynie uiścić podatki, wymagane 
opłaty i napiwki. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dokonaj więc rezerwacji już dziś. Rejsy objęte tą 
ofertą są zaznaczone takim znakiem.

Oferujemy programy dla dzieci dopasowane do każdego 
wieku, poczynając od najmłodszych podróżników. 
Większość programów jest dostosowana do konkretnych 
grup wiekowych i są one nadzorowane przez osoby mające 
doświadczenie w pracy z dziećmi.

Cztery grupy wiekowe* – nasze programy są podzielone w ten 
sposób, aby twoje dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach 
dostosowanych do ich wieku. Żeglarze (Shipmates), wiek 3-5 
lat, Kadeci (Cadets), wiek 6-8 lat, chorąży (Ensigns), wiek 
9-11 lat, i Nastolatki (X Club Teens), wiek 12-17.

Program Toddler Time (3 lata i mniej) – zapewnia maluchom 
i ich rodzicom możliwość wspólnej zabawy produktami 
i zabawkami dostarczonymi przez zespół Fun Factory. Rodzice 
muszą towarzyszyć maluchom w zajęciach i imprezach.
Program fun factory (wiek 3-11 lat) – autonomiczny 
świat fantasy dla młodszych gości, wypełniony grami, 
zajęciami praktycznymi, grami wideo, filmami, warsztatami 
plastycznymi i rzemieślniczymi oraz opowiadaniem bajek.

Program X Club (dla nastolatków) – ulubione miejsce pobytu 
dla nastolatków (pod opieką) ze strefą gier i parkietem do 
tańca. W ofercie znajduje się wiele imprez towarzyskich, 
konsole do gier, różnorodne dyscypliny sportowe i dużo 
więcej.
Wycieczki VIP dla dzieci* – specjalne wycieczki dla dzieci 
łącznie ze zwiedzaniem ciekawych miejsc na statku, torbami 
pełnymi niespodzianek, a także upustem w wysokości 40% 
na indywidualne lunche, kolacje i piżamowe przyjęcia.

Karty SeaPass® – zapewniają dzieciom płatne przywileje, 
które ich rodzice mogą kontrolować.
Opieka nad dziećmi** – dostępna zarówno w klubie Fun Factory, jak 
i kabinach. Opieka w kabinach nad maksymalnie trojgiem dzieci – dwóch 
opiekunów (w zależności od dostępności). Aby zapewnić sobie tę usługę, 
prosimy o zarezerwowanie jej z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. 
Na czas opieki nad dzieckiem na pokładzie musi znajdować się co najmniej 
jeden rodzic lub opiekun. Uwaga: usługa ta jest świadczona według 
kolejności zgłoszeń. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na 
celebritycruises.com/youth
*Prawo wejścia bez opieki rodziców do pomieszczeń i obiektów, w których 
realizowane są programy dla dzieci i młodzieży, mają jedynie te dzieci, 
które ukończyły już 3 lata, korzystają samodzielnie z toalety, nie noszą 
już pieluszek i nie domagają się trzymania na rękach. Rodziny mogą 
wypożyczać zabawki dla swoich dzieci.

**Pobierana jest dodatkowa opłata.
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GOTOWY? TO GRAMY!
Wszystko podłączone i działa, jak należy

Najnowsze gry – na naszych statkach znajdziesz najnowsze konsole Xbox i konsole 
przenośne. Wszystko po to, by zagwarantować tobie i twoim pociechom jak najlepszą 
rozrywkę. Każdy członek rodziny, od najmłodszego po najstarszego, znajdzie tu coś dla siebie 
– rozgrywki jednoosobowe, turnieje gier na Xbox i wieczorne partyjki tematyczne.

iTake dla miłośników filmów – Światła! Kamera! Akcja! Celebrity iLounge jest mekką 
dla ambitnych młodych reżyserów. Wyposażeni w kamerę iTake mogą filmować swoje 
przygody i zmontować je za pomocą oprogramowania iMovie. Tak przygotowane krótkie, 
pięciominutowe filmy mogą zaprezentować na pokładowym festiwalu filmowym.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

ZAjęCIA DLA MŁODZIEżY I CAŁYCh RODZIN
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Przygody na lądzie
Nasze wycieczki lądowe są tak zróżnicowane jak 260 miejsc, do których zawijamy. Należą 

one do pięciu kategorii: Destination Highlights, Cultural Connections, Family Tour Challenges, 

Private Journeys i Celebrity Exclusives. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie i twojej rodziny. 

Możesz wzlecieć pod niebo Toskanii w balonie na ogrzane powietrze lub udać się helikopterem 

na przepyszny lunch w prowansalskiej gospodzie. Możesz też chłonąć egzotyczne widoki 

i zapachy na bazarach Stambułu, nurkować z rurką wśród norweskich łososi, podziwiać 

wspaniałe Machu Picchu w Peru lub wybrać się na przejażdżkę na słoniu w Phuket w Tajlandii. 

Za mało? Zawsze możesz zatrzymać się na dłużej na Alasce lub w kanadyjskich górach Rockies 

dzięki wycieczkom zwanym Cruisetours, które łączą w sobie rejs i kilkudniową wyprawę po 

lądzie (do wyboru przed rejsem lub po nim). Wybór jest przeogromny.

WYBIERZ SWOJĄ PASJĘ

1. Spływ pontonem, Alaska  2. Wiatry Toskanii, wycieczka Celebrity Exclusives  3., 4. Smak Prowansji z Alainem Ducasse’em, wycieczka Celebrity Exclusives

Celebrity Exclusives – kameralne egzotyczne przygody dla 
małych grup (średnio 2-4 osób w zależności od typu wycieczki). 
Nasz konsjerż turystyczny może dostosować te ekskluzywne 
wyprawy do indywidualnych potrzeb gości.

Private journeys (podróże prywatne) – wycieczki na życzenie 
dla pojedynczych osób lub małych grup łącznie z prywatnym 
transportem i przewodnikiem.

family Tour Challenges – stworzone specjalnie dla rodzin  
z dziećmi w wieku 12-17 lat tak, aby wzbudziły zainteresowanie 
każdego członka grupy.

Cultural Connections – byłeś tu już wcześniej? Teraz więc czas 
zobaczyć to miejsce z nowej strony i poznać jego niezwykłe 
widoki, dźwięki i smaki.

Destination highlights – jesteś tu po raz pierwszy? Dzięki 
tym wycieczkom zobaczysz wszystkie najważniejsze atrakcje, 
których nie można ominąć.

Cruisetours na Alaskę i w kanadyjskie góry Rockies – wyjątkowe 
kilkudniowe wycieczki lądowe z przewodnikiem, dostępne przed 
rejsem i po rejsie na trasach po Alasce. Towarzyszyć ci będzie 
doświadczony opiekun, który z przyjemnością zadba  
o walory rozrywkowe i edukacyjne twojej wyprawy. Zajmiemy 
się wszystkimi detalami.

Wycieczki lądowe są bardzo popularne. Nie czekaj z rezerwacją na 
ostatnią chwilę.
Aby uzyskać więcej informacji lub dokonać rezerwacji online, wejdź na 
celebritycruises.com/excursions
Wycieczki, których częścią są loty, imprezy okolicznościowe, 
zakwaterowanie na lądzie lub w hotelu, mogą być objęte opłatą za 
anulowanie rezerwacji.

*W mało prawdopodobnym przypadku sporego opóźnienia wycieczki 
zorganizujemy dla ciebie bezpłatny powrót na statek w najwcześniejszym 
możliwym terminie. Gwarancja ta nie obejmuje wycieczek organizowanych 
przez pasażerów na własną rękę.
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BEZPROBLEMOWE I WYGODNE
Oto trzy powody, dla których warto zarezerwować u nas wycieczkę:

Gwarancja pierwszeństwa przy zejściu na ląd
Uczestnicy naszych wycieczek schodzą na ląd jako pierwsi.

Brak kary za anulowanie wycieczki
Zmiana w planach? Nie ma problemu.

Gwarancja powrotu na statek
Jeśli twoja wycieczka ma opóźnienie, nie odpłyniemy bez ciebie*.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

WYCIECZKI LąDOWE I KILKuDNIOWE
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o wyjątkowej wizycie w spa? A może chciałbyś 
zarezerwować kolację dla dwojga w jednej 
z naszych restauracji tematycznych?

Wszystkie dodatkowe upominki, pakiety 
napojów, zabiegi spa, posiłki specjalne itp. 
możesz zarezerwować w zakładce „Already 
Booked” na naszej stronie internetowej.

Opcje te są bardzo popularne, więc aby uniknąć 
rozczarowania, radzimy wykupienie pożądanej 
opcji tak szybko, jak to tylko możliwe.

5. Wydrukuj dokumenty rejsowe

Aby wejść na statek, musisz mieć podpisaną 
przepustkę Xpress Pass. Warto również 
wydrukować broszurę „Guest Ticket Booklet” 
(e-doc.), która zawiera wszystkie szczegóły 
twojej rezerwacji, vouchery na transfery oraz 
do hoteli, a także informacje dotyczące lotów, 
jakie zarezerwowałeś w Celebrity Cruises.

Ten dokument elektroniczny jest dostępny do 
druku po wpłaceniu pełnej kwoty za wakacje 
(najwcześniej 45 dni przed początkiem rejsu).

Przed wydrukowaniem Xpress Passu należy 
przejść odprawę online.

1. Podaj dane z paszportu 

Przed podróżą musisz podać nam swoje dane 
paszportowe oraz dane wszystkich osób, z którymi 
wybierasz się w rejs. Upewnij się, że posiadasz 
następujące informacje dotyczące wszystkich członków 
twojej grupy:
• numer paszportu,
• kraj wydania,
• data ważności paszportu,
•  imię i nazwisko (tak jak 

widnieje w paszporcie,  
łącznie z drugim imieniem  
– jeśli jest podane),

• płeć,
• data urodzenia,
• narodowość.

2. Odpraw się online 

Aby przyspieszyć proces wejścia na pokład, zalecamy 
przeprowadzenie procedury odprawy przez Internet. 
Można to zrobić w każdej chwili od momentu dokonania 
rezerwacji do trzech dni przed wypłynięciem, chociaż 
zalecamy, by zrobić to jak najszybciej po dokonaniu 
rezerwacji. Cały proces zajmuje 15-20 minut i aby go 
sfinalizować, musisz mieć przy sobie dane paszportowe. 
Sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) 
na naszej stronie zawiera szczegółowe wskazówki 
dotyczące odprawy online.

3. Zarezerwuj wycieczki lądowe 

Wycieczki lądowe to świetny sposób na to, by lepiej 
poznać miasta portowe, do których będziecie zawijać. 
Warto jednak pamiętać, że wycieczki te są bardzo 
popularne, a liczba miejsc ograniczona, więc najlepiej 
dokonać rezerwacji jak najwcześniej. Po zalogowaniu 
na naszej stronie znajdziesz na niej wiele przydatnych 
informacji dotyczących portów, do których zawiniecie, 
i wycieczek dostępnych w naszej ofercie.

Wycieczki lądowe są zwykle dostępne do rezerwacji na 
pięć miesięcy przed rejsem. Pięć dni przed początkiem 
rejsu można będzie je zarezerwować jedynie na 
pokładzie statku, więc zalecamy dokonanie wstępnej 
rezerwacji, aby potwierdzić opcje, które cię interesują.

Więcej informacji o wycieczkach lądowych znajdziesz na stronach 22-23.

4. Zarezerwuj dodatki 

Jeśli chcesz uczcić na pokładzie jakąś szczególną 
okazję lub po prostu masz ochotę na coś wyjątkowego, 
nasza oferta na pewno przypadnie ci do gustu. 
Może chcesz zaskoczyć bliską ci osobę wyjątkowym 
wystrojem kabiny lub bukietem kwiatów? Albo marzysz 

1. Odpraw się online  2. Zarezerwuj wycieczki lądowe  
3. Bezpłatna herbata, kawa espresso, latte i cappuccino dla członków Elite Plus 

klubu Captain’s Club  4. Zarezerwuj stolik w restauracji specjalnej
Aby dobrze przygotować się do rejsu, odwiedź stronę 
celebritycruises.com

Po zarezerwowaniu rejsu musisz jeszcze dokonać kilku formalności. Wystarczy w tym celu 

wejść na naszą stronę www.celebritycruises.com i kliknąć na zakładkę „Already Booked”. Jeśli 

chcesz zapewnić sobie bogaty wybór wycieczek lądowych, zabiegów w spa lub stolików  

w restauracji specjalnej, najlepiej zarezerwuj je dużo wcześniej. Możesz tu również wybrać 

jeden z naszych dogodnych pakietów napojów lub posiłków specjalnych, a także rozmaite 

prezenty. Wszystkie te drobiazgi sprawią, że twoje wakacje będą jeszcze bardziej wyjątkowe.

Przed rejsem
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ZBIERAJ PUNKTY 
 NA PODSTAWIE KATEGORII KABINY  

I LICZBY DNI NA POKŁADZIE

KATEGORIA LICZBA PuNKTóW 
KABINY ZA NOC

Wewnętrzna/z widokiem na ocean 2

Z balkonem 3

Klasa Concierge/AquaClass® 5

Apartamenty Sky 8

Apartamenty Celebrity/Signature/Royal 12

Apartamenty Reflection/Penthouse 18

Firma Celebrity Cruises wie, jak odwdzięczyć się 
swoim gościom za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Poniżej 
przedstawiamy kilka korzyści z udziału w programie 
Captain’s Club*:

• zaproszenia na ekskluzywne imprezy na pokładzie,

•  zniżki na pokładzie i oferty specjalne oraz bezpłatne 
usługi i udogodnienia podczas każdego rejsu,

• atrakcyjne członkowskie oferty na przyszłe rejsy,

•  upgrade’y do wyższej kategorii kabin aż do AquaClass® 
(przed rejsem, jeśli dostępne, i na określonych 
warunkach),

• dedykowane centrum obsługi dla członków klubu,

• zniżki na Internet i pralnie podczas rejsu,

• bezpłatne seminaria na temat win,

• pierwszeństwo w wyborze wycieczek,

• bezpłatne lody z Gelaterii.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na  
celebritycruises.com/captainsclub

Każdy rejs z Celebrity Cruises jest sam w sobie 

cennym doświadczeniem, ale zależy nam na tym, 

by nasi stali goście poczuli się jeszcze bardziej 

docenieni. Im częściej pływasz z nami, tym więcej 

zyskujesz. Członkostwo w programie Captain’s Club 

jest bezpłatne, a korzyści wynikające z uczestnictwa 

można czerpać jeszcze przed rejsem*. Punkty Club 

Points naliczane są na podstawie kategorii kabiny 

i liczby spędzonych w niej dni – im wyższa kategoria, 

tym więcej zyskujesz. Chcesz uzyskać wyższy status 

członkowski? Nie ma sprawy – w Captain’s Club to 

wyjątkowo łatwe.

*Rejestrując się w programie przed rejsem, możesz liczyć na korzyści 
związane ze statusem nowego członka (Preview Member).

Korzyści wynikłe z udziału w programie różnią się w zależności od sta-
tusu członkowskiego i mogą ulec zmianie.

IM WIĘCEJ ŻEGLUJESZ,  
TYM WIĘKSZE KORZYŚCI

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.
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WNIKNIJ GŁĘBIEJ. POZNAJ WIĘCEJ
Wycieczki lądowe Ilu z nas może pochwalić się tym, że 
spędziło wakacje w Efezie, poznając historię starożytnej 
Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa, albo w Stambule, zgłębiając 
rozwój tego niesamowitego miasta na przestrzeni  
15 wieków? Pokażemy ci zabytki i miejsca, które wyznaczają 
początek (lub koniec) kilku cywilizacji. Dzięki nam 
zasmakujesz również romantycznej atmosfery, najlepszej 
mody i nocnego życia. Zobaczysz francuskie winnice, dzieła 
nowoczesnej techniki i niezwykłe cuda natury. Poniżej 
podajemy kilka przykładów.

Rodzinne wyzwanie – nauka pływania gondolą (Wenecja, Włochy)
Zostań gondolierem na jeden dzień. Po krótkiej lekcji w jednym 
z najstarszych klubów wioślarskich Wenecji wejdziesz na pokład 
gondoli z dwoma instruktorami oraz pięcioma pasażerami i udacie 
się wspólnie na spokojną wenecką lagunę, gdzie czeka cię dzień 
pełen wrażeń.

Morze Martwe (Aszdod, Izrael)
Obowiązkowa wycieczka dla wielbicieli Ziemi Świętej z kąpielą 
w Morzu Martwym położonym w 389-metrowej depresji. 
Uczestnicy wycieczki mają także dostęp do ośrodka położonego 
nad jeziorem, gdzie czekają na nich kąpiele termo-mineralne, pokoje 
relaksacyjne, baseny oraz malownicza plaża. Dzięki ogromnemu 
zasoleniu wód Morza Martwego na jego powierzchni bez trudu 
unoszą się nawet najcięższe osoby.

Wielki Petersburg i Ermitaż (Petersburg, Rosja)
Ta całodzienna wycieczka to okazja do tego, by poznać z bliska 
najciekawsze miejsca Złotego Miasta, w tym słynący z malowniczej 
architektury Plac Pałacowy, Twierdzę Pietropawłowską, a także 
muzeum Ermitaż. Po obiedzie przyjdzie czas na zwiedzenie 
ogromnej Katedry pw. św. Izaaka, słynnego krążownika Aurora 
(który dał sygnał początku rewolucji październikowej). W czasie 
wolnym warto zakupić w mieście kilka tradycyjnych rosyjskich 
pamiątek.

Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować jedną wyprawę, wejdź na 
celebritycruises.com/excursions

HOTELE
Przedłuż swoje wakacje przed rejsem lub po nim:
Amsterdam  Movenpick Hotel
1 noc od 167 € za osobę
Ateny  Hilton Athens
1 noc od 163 € za osobę

Stambuł  Grand Hyatt Istanbul
1 noc od 191 € za osobę

1. Pałac Katarzyny w pobliżu Petersburga, Rosja.  2. Morze Martwe, Izrael  3. Koloseum, Rzym  4. Burano, Wenecja, Włochy

Europa oferuje ogromną ilość atrakcji, które aż proszą się, by poznać 

je z bliska. Dlatego osobiście wybraliśmy najciekawsze z nich, 

upewniając się, że rozpalą one twoją ciekawość do granic możliwości. 

Zapewniliśmy pasażerom także mnóstwo czasu na lądzie, aby 

mogli osobiście dokonać wszystkich tych niezwykłych odkryć, które 

sprawiają, że podróże z Celebrity Cruises są po prostu niezapomniane.

Zadziwiająco 
różnorodne

2

1

Aby uzyskać więcej informacji, 
wejdź na celebritycruises.com
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NOWOŚĆ W CELEBRITY
Smak Prowansji z Alainem Ducasse’em (Nicea, Francja)  
Twoja kulinarna przygoda zacznie się 30-minutowym lotem helikopterem do słynnej prowansalskiej 
oberży La Bastide de Moustiers. Jej właściciel Alain Ducasse przeszedł do historii jako pierwszy szef 
kuchni, którego restauracje mieszczące się w trzech różnych miastach zdobyły najwięcej (bo aż trzy) 
gwiazdek przewodnika Michelin. Podczas lotu goście będą podziwiać najwspanialsze miejsca Riwiery 
Francuskiej, a po wylądowaniu czeka ich przepyszny czterodaniowy obiad.

To prawdziwa uczta dla zmysłów i popis kunsztu Alaina Ducasse’a. Po obiedzie warto wybrać się na 
spacer po okolicy pełnej drzewek oliwnych i malowniczych ogrodów, a następnie zwiedzić uroczą 
średniowieczną wioskę Moustiers Sainte-Marie.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na celebritycruises.com/exclusives

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.



Dzieci podróżują za darmo! Więcej informacji na stronie 20. (  Nocleg lub wypłynięcie po północy.

1

Rejsy po Morzu Śródziemnym

Grecja i Turcja NOWOŚĆ!
Rejs 7-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
13 czerwca • 11 lipca

Mykonos
Kusadasi

Rodossantorini

stambuł

Pireus

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Ateny (Pireus), Grecja       Początek rejsu 18:00

 2  Na morzu    

 3  Rodos, Grecja  08:00  17:00

 4  Mykonos, Grecja  08:00  17:00

 5  santorini, Grecja  07:00  18:00

  6  Efez (Kusadasi), Turcja  08:00  18:00

  7  stambuł, Turcja   (  13:00

  8  stambuł, Turcja Zejście na ląd 
    przed południem

Włochy i rejon Morza Śródziemnego
Rejs 7-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
27 czerwca
Podobny 7-dniowy rejs wypływa 25 lipca 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

LivornoVillefranche

Ajaccio

Porto
TorresPalma De 

Mallorca

CivitavecchiaBarcelona

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia),  

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 Florencja/Piza (Livorno), Włochy 07:00 19:00 

 3 Nicea (Villefranche), Francja 07:00 19:00 

 4 Ajaccio, Korsyka 08:00 18:00 

 5 Porto Torres (sardynia), Włochy 07:00 17:00

 6 Na morzu    

 7 Palma De Mallorca, Hiszpania 08:00 17:00 

 8 Barcelona,   Hiszpania 07:00

Grecja i Włochy
Rejs 7-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
20 czerwca • 18 lipca*
*Późne wypłynięcie z Mykonos w Grecji.

stambuł

Mykonos

Pireus

Valletta

Katania

Civitavecchia
salerno

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 stambuł, Turcja                   Początek rejsu 19:00

 2 Mykonos, Grecja  13:00 21:00

 3 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 4 Na morzu   

 5 Valletta, Malta 08:00 18:00 

 6 Katania (sycylia), Włochy 08:00 17:00

 7 Wybrzeże Amalfi (salerno),  

  Włochy 07:00 18:30

 7 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 26.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1035 € 3105 €
Z widokiem na ocean 1178 € 3534 €
Z balkonem 1305 € 3915 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1435 € 4305 €
AquaClass® (z balkonem)  1648 € 4944 €
Apartament 2808 € 8145 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 984 € 3282 €
Z widokiem na ocean 1129 € 3717 €
Z balkonem 1259 € 4092 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1384 € 4467 €
AquaClass® (z balkonem)  1599 € 5127 €
Apartament 2754 € 8322 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 966 € 3228 €
Z widokiem na ocean 1107 € 3648 €
Z balkonem 1236 € 4038 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1366 € 4401 €
AquaClass® (z balkonem)  1576 € 5058 €
Apartament 2736 € 8269 €
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1. Sztuki Gaudiego w Barcelonie, Hiszpania  2. Mykonos, Grecja  3. Villefranche, Francja

2 3

Włochy i wyspy greckie    NOWOŚĆ!
Rejs 12-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
26 sierpnia • 15 października
Podobny 11-dniowy rejs wypływa 2 czerwca 2015.  
Statek zawija do różnych portów.
Podobny 13-dniowy rejs wypływa 1 sierpnia 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

Barcelona Civitavecchia
salerno

santorini

Mykonos
Pireus

Valletta

Włochy i wyspy greckie    NOWOŚĆ!
Rejs 13-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
19 września
Podobny 12-dniowy rejs klasyczny po Morzu 
Śródziemnym odpływa 7 września 2015 z Barcelony 
(Hiszpania) do Stambułu (Turcja). Statek zawija do 
różnych portów.

Kusadasi

stambuł

Mykonos

Pireus

Civitavecchia

DubrownikLa spezia
Villefranche

Tulon
Barcelona

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 stambuł, Turcja   ( Wejście na pokład po południu

 2 stambuł, Turcja                    Początek rejsu 13:00

 3 Efez (Kusadasi), Turcja 08:00 18:00

 4 Mykonos, Grecja 08:00 17:00

 5 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 6 Na morzu    

 7 Dubrownik, Chorwacja   ( 08:00

 8 Dubrownik, Chorwacja  17:00

 9 Na morzu    

 10 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00 19:00 

 11 Florencja/Piza (La spezia), 

  Włochy 07:00 19:00 

 12 Nicea (Villefranche), Francja 08:00 17:00 

 13 Prowansja (Tulon), Francja 08:00 17:00

 14 Barcelona,   Hiszpania 07:00

Hiszpania i Portugalia NOWOŚĆ!
Rejs 13-dniowy 
Celebrity EquinoxSM

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
2 października

Barcelona

Cartagena
Malaga

Kadyks

Gibraltar

Lizbona Palma
De Mallorca

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Barcelona,   Hiszpania   (               Wejście na pokład
          po południu

 2  Barcelona,    

  Hiszpania                               Początek rejsu 17:00

 3  Palma De Mallorca, Hiszpania  08:00  17:00

 4  Cartagena, Hiszpania  08:00  17:00

 5  Gibraltar, Wielka Brytania  09:00  18:00

 6  Na morzu    

 7  Lizbona, Portugalia   (  08:00  

 8  Lizbona, Portugalia   17:00

 9  Na morzu    

 10  sewilla (Kadyks), Hiszpania  08:00  17:00

 11  Malaga, Hiszpania   (  08:00

 12  Malaga, Hiszpania   17:00

 13  Na morzu    

 14  Barcelona,   Hiszpania  07:00 

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Barcelona,   Hiszpania          Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu

 3 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00 19:00

 4 Wybrzeże Amalfi (salerno),  

  Włochy 07:00 18:30

 5 Na morzu

 6 santorini, Grecja 09:00 19:00

 7 Efez (Kusadasi), Turcja 07:00 18:00

 8 Mykonos, Grecja 07:00 18:00

 9 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 10 Na morzu

 11 Valletta, Malta 07:00 17:00

 12 Na morzu

 13 Barcelona,   Hiszpania 07:00

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1285 € 4935 €
Z widokiem na ocean 1465 € 5700 €
Z balkonem 1625 € 6180 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1825 € 6780 €
AquaClass® (z balkonem)  2005 € 7320 €
Apartament 3180 € 10725 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1486 € 4458 €
Z widokiem na ocean 1666 € 4998 €
Z balkonem 1826 € 5478 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2026 € 6078 €
AquaClass® (z balkonem)  2206 € 6618 €
Apartament 3386 € 9807 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1514 € 4542 €
Z widokiem na ocean 1764 € 5292 €
Z balkonem 1924 € 5772 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2124 € 6372 €
AquaClass® (z balkonem)  2304 € 6912 €
Apartament 3546 € 10332 €



Dzieci podróżują za darmo! Więcej informacji na stronie 20.(   Nocleg lub wypłynięcie po północy.

1

Rejsy po Morzu Śródziemnym

Grecja i Turcja NOWOŚĆ!
Rejs 7-dniowy 
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
9, 23 sierpnia

Wyspy greckie
Rejs 7-dniowy 
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
2, 16 sierpnia

Włochy i Wybrzeże Dalmacji NOWOŚĆ!
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
28 maja
Podobny 12-dniowy rejs wypływa 16 maja 2015  
i kończy się w Wenecji (Włochy). Statek zawija do 
różnych portów.
Podobny 11-dniowy rejs wypływa 30 sierpnia 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

Wenecja

Dubrownik

Mykonos

Korfu

Kusadasi

Wenecja

Kotor

Pireus

Katakolon santorini

Wenecja
Koper

Rawenna
Dubrownik

Zadar

Kotor

split

Civitavecchia

Neapol

Katania

Valletta

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Wenecja, Włochy               Początek rejsu 17:00

 2 Dubrownik, Chorwacja 12:00 19:00

 3 Na morzu    

 4 Efez (Kusadasi), Turcja 10:00 20:00

 5 Mykonos, Grecja 07:00 15:00

 6 Korfu, Grecja 13:30 20:30

 7 Na morzu    

 8 Wenecja, Włochy 07:00  

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Wenecja, Włochy              Początek rejsu 17:00

 2 Kotor, Czarnogóra 14:00 22:00

 3 Na morzu    

 4 santorini, Grecja 07:00 17:00

 5 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 6 Katakolon, Grecja 09:00 17:00

 7 Na morzu    

 8 Wenecja, Włochy 07:00  

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Wenecja, Włochy    (                  Wejście na pokład
           po południu

 2 Wenecja, Włochy                Początek rejsu 17:00

 3 Koper, słowenia 07:00 18:00

 4 Rawenna, Włochy 07:00 19:00

 5 Zadar, Chorwacja 08:00 18:00

 6 split, Chorwacja 08:00 18:00

 7 Kotor, Czarnogóra 08:00 18:00

 8 Dubrownik, Chorwacja 08:00 18:00

 9 Na morzu   

 10 Valletta, Malta 08:00 18:00

 11 Katania (sycylia), Włochy 07:00 17:00 

 12 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00 18:30

 13 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00  

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli 
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 26. 

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1054 € 3372 €
Z widokiem na ocean 1200 € 3810 €
Z balkonem 1470 € 4620 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1630 € 5112 €
AquaClass® (z balkonem)  1740 € 5430 €
Apartament 2900 € 8670 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 984 € 3375 €
Z widokiem na ocean 1125 € 3822 €
Z balkonem 1395 € 4632 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1564 € 5112 €
AquaClass® (z balkonem)  1674 € 5442 €
Apartament 2824 € 8664 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1613 € 4839 €
Z widokiem na ocean 1793 € 5379 €
Z balkonem 2173 € 6519 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2367 € 7101 €
AquaClass® (z balkonem)  2513 € 7539 €
Apartament 3833 € 11169 €
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1. Dubrownik, Chorwacja  2. Stambuł, Turcja  3. Jaskółcze Gniazdo, Jałta, Ukraina

2 3

Turcja i Morze Czarne NOWOŚĆ!
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
21 czerwca • 5 lipca*
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę. Statek zawija 
do różnych portów. 
Rejs z 5 lipca obejmuje obchody święta Festa del 
Redentore w Wenecji.

Wenecja

Dubrownik

stambuł

Kusadasi

santorini

Koper
odessa sewastopol

jałta

soczi

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Wenecja, Włochy               Początek rejsu 22:00

 2  Koper, słowenia  07:00  16:00

 3  Dubrownik, Chorwacja  10:00 19:00

 4  Na morzu    

 5  santorini, Grecja  08:00  18:00

 6  Efez (Kusadasi), Turcja  07:00  17:00

 7  Cieśnina Bosfor (na morzu)     

 8  odessa, ukraina    ( 13:00  

 9  odessa, ukraina    17:00

 10  sewastopol, ukraina  07:00  21:00

 11  jałta, ukraina  07:00  17:00

 12  soczi, Rosja  08:00  17:00

 13  Na morzu    

 14  Cieśnina Bosfor (na morzu)     

 14  stambuł, Turcja    ( 10:00  

 15  stambuł, Turcja       Zejście na ląd przed południem

Morze Czarne i wyspy greckie
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
18, 30 września
Podobny 11-dniowy rejs wypływa 12 października 
2015. Statek zawija do różnych portów.

stambuł

Kusadasi

jałta
sewastopol

odessa

Burgas

Pireus

Mykonos

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 stambuł, Turcja                   Początek rejsu 17:00

 1 Cieśnina Bosfor (na morzu)  18:00  20:00

 2 Na morzu   

 3 jałta, ukraina 07:00 19:00

 4 sewastopol, ukraina 07:00 19:00

 5 odessa, ukraina    ( 09:00  

 6 odessa, ukraina  16:00 

 7 Burgas, Bułgaria 10:00 18:00

 8 Cieśnina Bosfor (na morzu)   

 9 Mykonos, Grecja 07:00 18:00

 10 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 11 Efez (Kusadasi), Turcja 08:00 18:00

 12 stambuł, Turcja    ( 14:00

 13 stambuł, Turcja         Zejście na ląd przed południem

Izrael i rejon Morza Śródziemnego
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
23 października

Civitavecchia
Neapol

stambuł

Kusadasi

Hajfa

Aszdod

Valletta

Mesyna

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 stambuł, Turcja   (   Wejście na pokład po południu

 2 stambuł, Turcja                   Początek rejsu 14:00

 3 Efez (Kusadasi), Turcja  10:00 19:00

 4 Na morzu   

 5 Hajfa, Izrael 07:00 21:30

 6 jerozolima (Aszdod), Izrael    ( 06:30  

 7 jerozolima (Aszdod), Izrael  20:30

 8 Na morzu   

 9 Na morzu   

 10 Valletta, Malta 08:00 17:00

 11 Mesyna (sycylia), Włochy 08:00 17:00

 12 sorrento/Capri (Neapol), Włochy 07:00 18:30

 13 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00  

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

NOWOŚĆ

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1073 € 3453 €
Z widokiem na ocean 1253 € 3993 €
Z balkonem 1523 € 5013 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1651 € 5379 €
AquaClass® (z balkonem)  1793 € 5823 €
Apartament 2947 € 9507 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1088 € 3264 €
Z widokiem na ocean 1268 € 3804 €
Z balkonem 1538 € 4614 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1658 € 4974 €
AquaClass® (z balkonem)  1808 € 5424 €
Apartament 2908 € 8678 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1951 € 6294 €
Z widokiem na ocean 2171 € 6954 €
Z balkonem 2651 € 8424 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2891 € 9114 €
AquaClass® (z balkonem)  3071 € 9654 €
Apartament 4525 € 13704 €



Dzieci podróżują za darmo! Więcej informacji na stronie 20. (   Nocleg lub wypłynięcie po północy.

1

Rejsy po Morzu Śródziemnym

Włochy i Grecja NOWOŚĆ!
Rejs 8-dniowy 
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
10 września

Zachodnia część Morza Śródziemnego
Rejs 10-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
14 września
Podobny 9-dniowy rejs wypływa 24 września 2015.  
Statek zawija do różnych portów.

Istanbul
Civitavecchia

Naples

Piraeus

Rhodes
santorini

Messina
Pireus

Rodos

Neapol

santorini

Civitavecchia stambuł

Mesyna

La spezia

Villefranche

Ajaccio

Cagliari

Marsylia

Civitavecchia

Neapol

Mesyna

Wschodnia część Morza Śródziemnego
Rejs 10-dniowy 
Celebrity Reflection®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
29 maja  •  19 czerwca  •  10, 31 lipca    
21 sierpnia  •  11 września  •  2 października

Mesyna
Pireus Kusadasi

Rodos

Mykonos
Neapol

santorini

Civitavecchia

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                  Początek rejsu 17:00

 2 Mesyna (sycylia), Włochy 10:00 19:00

 3 Na morzu    

 4 Mykonos, Grecja 07:00 18:00

 5 Efez (Kusadasi), Turcja 07:00 18:00

 6 Rodos, Grecja 07:30 18:30

 7 santorini, Grecja 07:00 18:00 

 8 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00 

 9 Na morzu    

 10 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00 18:30

 11 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00  

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00 18:30

 3 Mesyna (sycylia), Włochy 08:00 17:00

 4 Na morzu    

 5 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 6 santorini, Grecja 08:00 18:00

 7 Rodos, Grecja 08:00 17:00

 8 Na morzu    

 9 stambuł, Turcja 07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00 

 2 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00 18:30

 3 Mesyna (sycylia), Włochy 07:00 16:00

 4 Cagliari (sardynia), Włochy 11:00 18:00

 5 Na morzu    

 6 Prowansja (Marsylia), Francja 08:00 18:00

 7 Nicea (Villefranche), Francja 08:00 17:00

 8 Ajaccio, Korsyka 08:00 17:00

 9 Na morzu    

 10 Florencja/Piza (La spezia),

  Włochy 07:00 19:00

 11 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00 

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 26.

NOWOŚĆ!

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 885 € 2655 €
Z widokiem na ocean 1027 € 3081 €
Z balkonem 1297 € 3891 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1425 € 4275 €
AquaClass® (z balkonem)  1567 € 4701 €
Apartament 2745 € 8445 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1249 € 3747 €
Z widokiem na ocean 1499 € 4497 €
Z balkonem 1664 € 4992 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1854 € 5562 €
AquaClass® (z balkonem)  2034 € 6102 €
Apartament 3282 € 9537 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1181 € 4083 €
Z widokiem na ocean 1431 € 4953 €
Z balkonem 1561 € 5553 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1721 € 6126 €
AquaClass® (z balkonem)  1862 € 6783 €
Apartament 3041 € 13211 €
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1. Capri, Włochy  2. Ruiny w Mesynie, Sycylia  3. Obiad w Santorini, Grecja

2

Wschodnia część Morza Śródziemnego
Rejs 11-dniowy 
Celebrity Reflection®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
27 kwietnia  •  18 maja  •  8, 29 czerwca 
20 lipca  •  10, 31 sierpnia  •  21 września 
12 października

Mykonos
Pireus

Kusadasi

stambuł
Neapol

santorini

Civitavecchia

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu    

 3 santorini, Grecja 14:00 22:00

 4 Na morzu   

 5 stambuł, Turcja    ( 07:00

 6 stambuł, Turcja  13:00 

 7 Efez (Kusadasi), Turcja 11:00 20:00

 8 Mykonos, Grecja 07:00 18:00 

 9 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00 

 10 Na morzu    

 11 sorrento/Capri (Neapol),

  Włochy 07:00 18:30

 12 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00

Wsch. Morze Śródz. i wyspy greckie
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4 maja  •  9 czerwca

Mykonos

souda

Wenecja

Pireus Kusadasi

Rodos
Valletta

Neapol

santorini

Civitavecchia

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 sorrento/Capri (Neapol),

  Włochy 07:00 18:30

 3 Valletta, Malta 13:30 22:00

 4 Na morzu    

 5 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 6 santorini, Grecja 07:00 18:00

 7 Rodos, Grecja 08:00 17:00

 8 Efez (Kusadasi), Turcja 07:00 18:00

 9 Mykonos, Grecja 07:00 18:00

 10 Chania (souda), Kreta, Grecja 07:00 16:00

 11 Na morzu   

 12 Wenecja, Włochy    ( 13:00   

 13 Wenecja, Włochy      Zejście na ląd przed południem

Izrael i rejon Morza Śródziemnego
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3, 17 października

Valletta

Pireus Kusadasi

Mykonos

Aszdod

Hajfa

Neapol
Civitavecchia

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00 18:30

 3 Na morzu   

 4 Na morzu   

 5 jerozolima (Aszdod), Izrael    ( 13:00 

 6 jerozolima (Aszdod), Izrael  22:00

 7 Hajfa, Izrael 07:00 22:00

 8 Na morzu    

 9 Efez (Kusadasi), Turcja 08:00 18:00

 10 Mykonos, Grecja 08:00 17:00

 11 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 18:00

 12 Na morzu    

 13 Valletta, Malta 08:00 20:00

 14 Na morzu    

 15 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00

3

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

NOWOŚĆ!

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1208 € 4494 €
Z widokiem na ocean 1458 € 5364 €
Z balkonem 1620 € 5964 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1788 € 6540 €
AquaClass® (z balkonem)  1968 € 7194 €
Apartament 3138 € 13348 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1415 € 4875 €
Z widokiem na ocean 1595 € 5415 €
Z balkonem 1966 € 6555 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2165 € 7155 €
AquaClass® (z balkonem)  2315 € 7575 €
Apartament 3626 € 11205 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1477 € 4641 €
Z widokiem na ocean 1657 € 5181 €
Z balkonem 1747 € 5451 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1937 € 6021 €
AquaClass® (z balkonem)  2117 € 6561 €
Apartament 3294 € 9777 €



Dzieci podróżują za darmo! Więcej informacji na stronie 20.  (   Nocleg lub wypłynięcie po północy.

1

Rejsy w Europie

Włochy i Turcja NOWOŚĆ!
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
19 lipca
Rejs obejmuje obchody święta Festa del Redentore 
w Wenecji.

Wenecja

Dubrownik

Pireus

stambuł

Kusadasi
Rodossantorini

Mykonos

split

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Wenecja, Włochy ( Wejście na pokład po południu

 2 Wenecja, Włochy                Początek rejsu 17:00

 3 split, Chorwacja 08:00 17:00

 4 Dubrownik, Chorwacja 08:00 17:00

 5 Na morzu   

 6 Ateny (Pireus), Grecja 06:00 17:00

 7 santorini, Grecja 07:00 17:00

 8 stambuł, Turcja    ( 14:00  

 9 stambuł, Turcja  17:00

 10 Mykonos, Grecja 13:00 22:00

 11 Efez (Kusadasi), Turcja 08:00 18:00

 12 Rodos, Grecja 08:00 17:00

 13 Na morzu   

 14 Na morzu   

 15 Wenecja, Włochy 07:00  

Turcja i Grecja  NOWOŚĆ!
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
22 kwietnia

Civitavecchia

santorini

stambuł

Kepez

Pireus

Neapol

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Rzym (Civitavecchia), 

  Włochy                                   Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu   

 3 Na morzu   

 4 Zatoka Anzac, Turcja (na morzu) 02:00   

 4 Çanakkale (Kepez), Turcja 10:30   

 5 Çanakkale (Kepez), Turcja    (  17:00

 6 stambuł, Turcja    ( 08:00   

 7 stambuł, Turcja  17:00

 8 Na morzu   

 9 Ateny (Pireus), Grecja 06:00  18:00

 10 santorini, Grecja 07:00  17:00

 11 Na morzu   

 12 sorrento/Capri (Neapol), 

  Włochy 07:00  18:30

 13 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00  

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 26.

Zachodnia część Morza Śródziemnego
Rejs 11-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3 września

La spezia Marsylia

Zeebrugge

Lizbona

Kadyks

Malaga

Gibraltar

Civitavecchia

Amsterdam

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Amsterdam, Holandia       Początek rejsu 17:00

 2 Brugia (Zeebrugge), Belgia 07:00 17:00

 3 Na morzu   

 4 Na morzu   

 5 Lizbona, Portugalia 09:00 19:00

 6 sewilla (Kadyks), Hiszpania 13:00 22:00

 7 Gibraltar, Wielka Brytania 08:00 17:00

 8 Malaga, Hiszpania 08:00 17:00

 9 Na morzu   

 10 Prowansja (Marsylia), Francja 08:00 17:00

 11 Florencja/Piza (La spezia), 

  Włochy 07:00 19:00

 12 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00  

NOWOŚĆ!

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1213 € 3639 €
Z widokiem na ocean 1469 € 4407 €
Z balkonem 1629 € 4887 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1823 € 5469 €
AquaClass® (z balkonem)  2003 € 6009 €
Apartament 3248 € 9447 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1213 € 3639 €
Z widokiem na ocean 1393 € 4179 €
Z balkonem 1773 € 5319 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1973 € 5919 €
AquaClass® (z balkonem)  2113 € 6339 €
Apartament 3433 € 9969 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 2035 € 6105 €
Z widokiem na ocean 2253 € 6759 €
Z balkonem 2743 € 8229 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2973 € 8919 €
AquaClass® (z balkonem)  3153 € 9459 €
Apartament 4613 € 13515 €



1. Sewilla, Hiszpania  2. Delfiny na Azorach  3. Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie

REjsy W EuRoPIE  |  35

2 3

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
13 września
Podobny 13-dniowy rejs wypływa 27 września 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
10, 21 października

Teneryfa
Gran Canaria

Lizbona
Vigo
La Coruña

Madera

southampton

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
30 sierpnia

Lizbona

Gibraltar

Genua
Livorno

Civitavecchia

Villefranche

Malaga

southampton

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 Na morzu   

 4 Gibraltar, Wielka Brytania 13:00 18:00

 5 Na morzu   

 6 Nicea (Villefranche), Francja 10:00 18:00

 7 Rzym (Civitavecchia), Włochy 07:00 19:00

 8 Florencja/Piza (Livorno), 

  Włochy 07:00 19:00

 9 Genua, Włochy 07:00 16:00

 10 Na morzu   

 11 Malaga, Hiszpania 10:00 17:00

 12 Lizbona, Portugalia 12:00 19:30

 13 Na morzu   

 14 Na morzu   

 15 southampton, Anglia 07:00  

Rejon Morza Śródziemnego
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 Na morzu   

 4 Ponta Delgada, Azory 14:00 23:00

 5 Na morzu   

 6 Madera (Funchal), Portugalia 08:00 17:00

 7 Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie 08:00 19:00

 8 Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie 08:00 19:00

 9 Fuerteventura, 

  Wyspy Kanaryjskie 08:00 19:00 

 10 Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie 08:00 17:00

 11 Na morzu   

 12 Lizbona, Portugalia 08:00 18:00

 13 Na morzu

 14 Na morzu 

 15 southampton, Anglia 07:00 

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 Vigo, Hiszpania 09:00 16:00

 4 Lizbona, Portugalia 08:00 18:00

 5 Na morzu   

 6 Gran Canaria, 

  Wyspy Kanaryjskie 10:00 19:00

 7 Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie 07:00 16:00

 8 Madera (Funchal), Portugalia 08:30 15:00

 9 Na morzu   

 10 La Coruña, Hiszpania 12:00 19:00

 11 Na morzu   

 12 southampton, Anglia 07:00 

Wyspy Kanaryjskie i Azory
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
Rejs 11-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Ponta
Delgada

LanzaroteTeneryfa

Gran Canaria

Lizbona

Madera

southampton

Fuerteventura

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1589 € 4767 €
Z widokiem na ocean 1949 € 5847 €
Z balkonem 2109 € 6327 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2309 € 6927 €
AquaClass® (z balkonem)  2429 € 7287 €
Apartament 3639 € 10917 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1519 € 4557 €
Z widokiem na ocean 1879 € 5637 €
Z balkonem 2039 € 6117 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2239 € 6717 €
AquaClass® (z balkonem)  2359 € 7077 €
Apartament 3569 € 10707 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1219 € 3837 €
Z widokiem na ocean 1579 € 4917 €
Z balkonem 1699 € 5277 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1759 € 5457 €
AquaClass® (z balkonem)  1879 € 5817 €
Apartament 2729 € 8367 €



( Nocleg lub wypłynięcie po północy. Dzieci podróżują za darmo! Więcej informacji na stronie 20.  

1

Rejsy w Europie Północnej

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
22 sierpnia
Podobny 7-dniowy rejs wypływa 9 maja 2015.  
Statek zawija do różnych portów.

Flåm
Bergen

GeirangerÅlesund

stavanger

southampton

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 Bergen, Norwegia 11:00 20:00

 4 Flåm, Norwegia 07:00 17: 30

 5 Geiranger, Norwegia 11:00  20:00

 6 Ålesund, Norwegia 07:00 17:00

 7 stavanger, Norwegia 09:00 17:00

 8 Na morzu   

 9 southampton, Anglia 07:00

Fiordy norweskie
Rejs 8-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Skandynawia i Rosja NOWOŚĆ!
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
16, 28* maja
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę.

sztokholm

Helsinki Petersburg

Talin
Kopenhaga

Fredericia

Warnemünde
Amsterdam

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Amsterdam, Holandia       Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu   

 3 Kopenhaga, Dania    ( 12:00  

 4 Kopenhaga, Dania  17:00

 5 Fredericia, Dania 08:00 18:00

 6 Berlin (Warnemünde), Niemcy 07:00 21:30

 7 Na morzu    

 8 Talin, Estonia 08:00 17:00

 9 Petersburg, Rosja    ( 07:00  

 10 Petersburg, Rosja  18:00

 11 Helsinki, Finlandia 08:00 17:00

 12 sztokholm, szwecja    ( 09:00  

 13 sztokholm, szwecja  Zejście na ląd 
   przed południem

Skandynawia i Rosja
Rejs 12-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
21 czerwca  •  3*, 27 lipca  •  22 sierpnia
*Port Warnemünde w Berlinie zastąpiono portem 
Rostock, również w Berlinie (Niemcy). 
Podobny 13-dniowy rejs wypływa 3 maja 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

sztokholm
Helsinki Petersburg

Talin

Kopenhaga

Warnemünde
Amsterdam

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Amsterdam, Holandia       Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu   

 3 Berlin (Warnemünde), Niemcy 09:30 23:59

 4 Na morzu   

 5 Talin, Estonia 10:00 17:00

 6 Petersburg, Rosja    ( 07:00  

 7 Petersburg, Rosja  18:00

 8 Helsinki, Finlandia 08:00 17:00

 9 sztokholm, szwecja 09:00 16:00

 10 Na morzu   

 11 Kopenhaga, Dania 10:00 18:00

 12 Na morzu   

 13 Amsterdam, Holandia 07:00

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 26.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 919 € 2757 €
Z widokiem na ocean 1159 € 3477 €
Z balkonem 1279 € 3837 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1439 € 4317 €
AquaClass® (z balkonem)  1459 € 4377 €
Apartament 2429 € 7287 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1559 € 5337 €
Z widokiem na ocean 1819 € 6207 €
Z balkonem 1979 € 6687 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2169 € 7377 €
AquaClass® (z balkonem)  2349 € 8037 €
Apartament 3499 € 12750 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1666 € 5067 €
Z widokiem na ocean 1876 € 5709 €
Z balkonem 2036 € 6189 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2236 € 6789 €
AquaClass® (z balkonem)  2416 € 7329 €
Apartament 3664 € 10749 €
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1. Cork, Irlandia  2. Islandia  3. Ålesund, Norwegia

2 3

Wyspy Brytyjskie NOWOŚĆ!
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Silhouette®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
8 sierpnia
Podobny 12-dniowy rejs wypływa 9 czerwca  
i 15 lipca 2015. Statek zawija do różnych portów.

Amsterdam

Le Havre
st Peter Port

Dun Laoghaire

Cobh
Liverpool

Belfast Holyhead

Greenock

Dunmore East

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
27 czerwca

southampton

Klaksvík
Geiranger

Ålesund

olden
stavanger

Akureyri

Rejkjawik

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 Na morzu   

 4 Rejkjawik, Islandia    ( 13:00 

 5 Rejkjawik, Islandia  14:00

 6 Akureyri, Islandia 09:00 19:00

 7 Na morzu   

 8 Klaksvík, Wyspy owcze 07:00 16:00

 9 Na morzu   

 10 Geiranger, Norwegia 09:00  20:30

 11 Ålesund, Norwegia 08:00 17:00

 12 olden, Norwegia 08:00 17:00

 13 stavanger, Norwegia 09:00 17:00 

 14 Na morzu   

 15 southampton, Anglia 07:00 

Islandia i fiordy
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Amsterdam, Holandia       Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu   

 3 Paryż (Le Havre), Francja  07:00 21:00

 4 st Peter Port, 

  Wyspy Normandzkie 07:00 16:00

 5 Cork (Cobh), Irlandia 10:00 19:30

 6 Waterford (Dunmore East),  08:00 18:00

  Irlandia

 7 Holyhead, Walia 08:00 18:00

 8 Dublin Bay (Dun Laoghaire),  07:00   

  Irlandia    (
 9 Dublin Bay (Dun Laoghaire),   21:00

  Irlandia

 10 Belfast, Irlandia Północna 08:00 18:00

 11 Glasgow (Greenock), szkocja 07:00 18:00

 12 Liverpool, Anglia 06:00 17:00

 13 Na morzu   

 14 Na morzu   

 15 Amsterdam, Holandia 07:00  

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
11, 25 lipca  •  8 sierpnia
Podobny 13-dniowy rejs wypływa 14 czerwca 2015.  
Statek zawija do różnych portów.
Podobny 15-dniowy rejs wypływa 30 maja 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

sztokholm Petersburg

Talin

Helsinki

Warnemünde
Zeebrugge

southampton

Kopenhaga

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 southampton, Anglia         Początek rejsu 16:30

 2 Brugia (Zeebrugge), Belgia 07:00 15:00 

 3 Na morzu   

 4 Berlin (Warnemünde), Niemcy 09:30 23:59 

 5 Na morzu   

 6 Talin, Estonia 10:00 17:00 

 7 Petersburg, Rosja    ( 07:00  

 8 Petersburg, Rosja  18:00 

 9 Helsinki, Finlandia 08:00 17:00 

 10 sztokholm, szwecja 09:00 16:00 

 11 Na morzu   

 12 Kopenhaga, Dania 10:00 23:59 

 13 Na morzu   

 14 Na morzu   

 15 southampton, Anglia 07:00 

Skandynawia i Rosja
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Eclipse®

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1621 € 5097 €
Z widokiem na ocean 1999 € 6537 €
Z balkonem 2239 € 7257 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2479 € 7977 €
AquaClass® (z balkonem)  2779 € 8337 €
Apartament 4049 € 12327 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1519 € 4557 €
Z widokiem na ocean 1939 € 5817 €
Z balkonem 2179 € 6537 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2419 € 7257 €
AquaClass® (z balkonem)  2849 € 8547 €
Apartament 4269 € 12807 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 2158 € 6474 €
Z widokiem na ocean 2448 € 7344 €
Z balkonem 2608 € 7824 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2838 € 8514 €
AquaClass® (z balkonem)  3058 € 9174 €
Apartament 4729 € 13884 €



Rejsy po Karaibach

1. Ara szkarłatna  2. Pływanie z delfinami  3. Rejs katamaranem  4. Petit Piton, St Lucia

Cudowne zachody słońca, jedne z najpiękniejszych plaż na świecie  

i turkusowe, krystalicznie czyste wody zachęcające do nurkowania. Do tego setki 

prześlicznych i różnorodnych wysp, obfitość owoców morza i rytmy reggae. 

Karaiby to miejsce, gdzie nicnierobienie (lub robienie wszystkiego) jest mile 

widziane. Rozłóż zatem leżak i znajdź sobie swój własny kawałek raju.

Rytmy wysp

1

2

WNIKNIJ GŁĘBIEJ. POZNAJ WIĘCEJ
Wycieczki lądowe Wybierz się katamaranem w nieuczęszczane 
miejsca, udaj się na spływ kajakowy wśród skał Cabo San 
Lucas w Meksyku lub dołącz do innych poszukiwaczy przygód, 
wypływając z nimi w rejs łodzią podwodną na Arubie. 
Wybierzesz się z nami na wycieczki piesze, rowerowe i rejsy 
łodziami, a każda z tych przygód będzie warta uwiecznienia na 
setkach zdjęć. Poniżej kilka przykładów.

The Baths na wyspie Virgin Gorda (Charlotte Amalie, St Thomas)
Wybierz się motorówką do The Baths – spektakularnie 
usytuowanych jaskiń morskich i formacji skalnych. W tym 
raju na ziemi będziesz zwiedzać tajemnicze groty utworzone 
przez gigantyczne głazy oświetlane promieniami słońca 
przeciskającymi się przez niewielkie szpary w sklepieniach.

Nurkowanie wśród wraków na Trójkącie Bermudzkim
Warto także zwiedzić dwa słynne wraki statków – Constellation 
i Montana. Oba leżą na samym krańcu rafy, która otacza wyspę, 
i są obecnie domem dla koralowców i ryb tropikalnych.

Zjazd tyrolką między drzewami (San Juan, Portoryko)
Zobacz z innej perspektywy niezwykły świat ukryty  
w Rezerwacie Leśnym La Marquesa. Wycieczka składa się  
z ośmiu przejazdów, na których trasie znajduje się 12 platform 
obserwacyjnych i wiszące chodniki.

Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować jedną wyprawę, wejdź na 
celebritycruises.com/excursions

HOTELE
Przedłuż swoje wakacje przed rejsem lub po nim:

Fort Lauderdale 
Hyatt Regency Pier 66
1 noc od 106 € za osobę

Miami  
EPIC Hotel. A Kimpton Hotel
1 noc od 111 € za osobę

Miami  
Marriott Stanton South Beach
1 noc od 155 € za osobę

San Juan  
Conrad San Juan Condado Plaza 
1 noc od 112 € za osobę

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na celebritycruises.com
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3

4

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

NOWOŚĆ W CELEBRITY
Plaża Jade Mountain i Dzień Spa (Castries, St Lucia)

Daj się oczarować uwodzicielskiemu urokowi cichego zachodniego wybrzeża wyspy Saint Lucia. 
Prywatna łódź zabierze cię do Jade Mountain – kurortu stworzonego z poszanowaniem natury, 
uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagrodami branży turystycznej. Poczuj piasek skrzypiący 
pod stopami na iście niebiańskiej plaży, gdzie stoi twoja luksusowa kabina, którą oddajemy ci do 
dyspozycji na cały dzień. 

W oddali majaczą szczyty słynnych Pitonów, a ty pływasz kajakiem, nurkujesz, żeglujesz, poddajesz 
się relaksującym zabiegom oferowanym przez Kai en Ciel Spa lub po prostu słodko leniuchujesz. 
Po południu czeka cię lunch na świeżym powietrzu, podczas którego będziesz zajadać się tropikalnymi 
przysmakami i raz jeszcze cieszyć wzrok niezwykłymi widokami, jakie oferuje to miejsce.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na celebritycruises.com/exclusives 



Bahamy
Rejs 4-dniowy
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
5, 29 stycznia  •  26 lutego  •  12, 26 marca   
19 listopada*  •  17, 31 grudnia*

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
14*, 28* stycznia  •  25 lutego*  •  10*, 24* 
marca
*Różna kolejność portów.

Rejsy po Karaibach

NassauFort Lauderdale

key West

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, 

  Floryda                                    Początek rejsu 16:30

 2 Nassau, Bahamy 08:00 17:00

 3 Na morzu

 4 key West, Floryda 08:00 17:00

 5 Fort Lauderdale, Floryda 07:00

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli 
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 38.

Karaiby Zachodnie
Rejs 5-dniowy
Celebrity Constellation®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
24 stycznia  •  2, 7, 21* lutego  •  2*, 7, 16*, 21, 
30* marca  •  4 kwietnia  •  23 listopada*   
 7*, 12, 21*, 26† grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
4*, 9, 18*, 23 stycznia •  1*, 29* lutego   
5, 14*, 19, 28* marca

*Różna kolejność portów.
†Port Cozumel w Meksyku zastąpiono George Town 
na Wielkim Kajmanie.

Fort Lauderdale

Cozumel

key West

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, 

  Floryda                                    Początek rejsu 16:30 

 2 key West, Floryda 08:00 17:00

 3 Na morzu

 4 Cozumel, Meksyk 08:00 17:00

 5 Na morzu

 6 Fort Lauderdale, Floryda 07:00

1

Karaiby Zachodnie NOWOŚĆ!
Rejs 5-dniowy
Celebrity Eclipse®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
13 grudnia
Rejs 5-dniowy wyrusza 5 stycznia 2016. Statek 
zawija do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1  Miami, Floryda                     Początek rejsu 16:30

 2  Na morzu

 3  Puerto Costa Maya, Meksyk  09:00  18:00

 4  Cozumel, Meksyk  08:00  18:00

 5  Na morzu

 6  Miami, Floryda  07:00

Miami

Cozumel

Puerto Costa 
Maya

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 284 € 1203 €
Z widokiem na ocean 321 € 2,025 €
Z balkonem 386 € 2415 €
klasa Concierge (z balkonem) 416 € 2715 €
AquaClass® (z balkonem)  439 € 2835 €
Apartament 733 € 3429 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 333 € 2007 €
Z widokiem na ocean 405 € 2547 €
Z balkonem 501 € 3159 €
klasa Concierge (z balkonem) 532 € 3477 €
AquaClass® (z balkonem)  569 € 3579 €
Apartament 796 € 4407 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 371 € 1113 €
Z widokiem na ocean 421 € 1263 €
Z balkonem 479 € 1437 €
klasa Concierge (z balkonem) 509 € 1527 €
AquaClass® (z balkonem)  549 € 1647 €
Apartament 839 € 2247 €



1. Nurkowanie w Cozumel, Meksyk  2. George Town, Wielki Kajman  3. Bahamy
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

2 3

Karaiby Zachodnie
Rejs 7-dniowy
Celebrity Silhouette®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
11, 25 stycznia  •  8, 22 lutego  •  8, 22 marca   
5 kwietnia  •   15, 29 listopada  •  13, 27 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
10, 24 stycznia  •  7, 21 lutego  •  6, 20 marca   
3 kwietnia

Fort Lauderdale

Cozumel

George Town

Falmouth

Labadee

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu    

 3 Cozumel, Meksyk 07:00 16:00

 4 George Town, Wielki kajman 10:00 18:00

 5 Falmouth, Jamajka 08:00 17:00

 6 Labadee, haiti 10:00 17:00

 7 Na morzu  

 8 Fort Lauderdale, Floryda 07:00

Karaiby Zachodnie
Rejs 7-dniowy
Celebrity Reflection®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
17 stycznia  •  28 lutego  •  14, 28 marca  

Miami

Cozumel

George Town

ocho Rios
Labadee

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Miami, Floryda                     Początek rejsu 16:00

 2 Na morzu   

 3 Cozumel, Meksyk 07:00 16:00

 4 George Town, Wielki kajman 10:00 18:00

 5 ocho Rios, Jamajka 08:00  17:00

 6 Labadee, haiti 10:00 17:00

 7 Na morzu   

 8 Miami, Floryda 07:00  

Wypad na Karaiby Zachodnie
Rejs 7-dniowy
Celebrity Reflection®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
7 listopada  •  5 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
2, 16, 30 stycznia  •  13, 27 lutego  •  12, 26 
marca

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Miami, Floryda                     Początek rejsu 16:00

  2  Na morzu    

  3  Cozumel, Meksyk  07:00  16:00

  4  George Town, Wielki kajman  10:00  18:00

  5  Montego Bay, Jamajka  07:00  16:00

  6  Na morzu    

  7  Coco Cay, Bahamy  08:00  17:00

  8  Miami, Floryda  07:00  

Miami

Cozumel

George Town

Montego Bay

Coco Cay

NOWOŚĆ!

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 569 € 2997 €
Z widokiem na ocean 676 € 3648 €
Z balkonem 729 € 3807 €
klasa Concierge (z balkonem) 819 € 4398 €
AquaClass® (z balkonem)  926 € 4938 €
Apartament 1509 € 10818 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 656 € 2217 €
Z widokiem na ocean 807 € 2547 €
Z balkonem 882 € 2757 €
klasa Concierge (z balkonem) 995 € 2985 €
AquaClass® (z balkonem)  1108 € 3567 €
Apartament 1485 € 11387 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 573 € 1929 €
Z widokiem na ocean 643 € 2259 €
Z balkonem 697 € 2409 €
klasa Concierge (z balkonem) 823 € 2781 €
AquaClass® (z balkonem)  893 € 3219 €
Apartament 1473 € 10163 €



Rejsy po Karaibach

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 38.

Bermudy
Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3, 10, 17, 24, 31 maja  •  7, 14, 21, 28 czerwca  
5, 12, 19, 26 lipca  •  2, 9, 16, 23, 30 sierpnia

Bermudy i Karaiby
Rejs 8-dniowy
Celebrity Summit®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
25 kwietnia
Statek zawija do różnych portów.

kings Wharf

Cape Liberty

Charlotte Amalie
San Juan

Philipsburg
Tortola

kings Wharf

Cape Liberty

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Cape Liberty, New Jersey  Początek rejsu 17:00

 2 Na morzu  

 3 Na morzu  

 4 kings Wharf, Bermudy    ( 08:30  

 5 kings Wharf, Bermudy    (   

 6 kings Wharf, Bermudy   16:30

 7 Na morzu   

 8 Cape Liberty, New Jersey 07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 San Juan, Portoryko            Początek rejsu 20:30

 2 Philipsburg, St Maarten 08:00 17:00

 3 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 4 Tortola, Bryt. Wyspy Dziewicze 07:00 14:00

 5 Na morzu

 6 kings Wharf, Bermudy    ( 13:00 

 7 kings Wharf, Bermudy   17:00

 8 Na morzu

 9 Cape Liberty, New Jersey 07:00

Karaiby Wschodnie
Rejs 7-dniowy
Celebrity Silhouette®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4, 18 stycznia  •  15 lutego  •  1, 15, 29 marca   
12 kwietnia  •   22 listopada  •  6, 20 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
3, 17, 31 stycznia •  14, 28 lutego  •  13, 27 
marca

San Juan PhilipsburgBasseterre

Fort Lauderdale

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu   

 3 San Juan, Portoryko 15:30 21:00

 4 Basseterre, St kitts 10:00 18:00

 5 Philipsburg, St Maarten 08:00 17:00

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Fort Lauderdale, Floryda 07:00 

1

(   Nocleg lub wypłynięcie po północy.

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 639 € 2787 €
Z widokiem na ocean 749 € 3165 €
Z balkonem 929 € 3705 €
klasa Concierge (z balkonem) 1039 € 4035 €
AquaClass® (z balkonem)  1075 € 4137 €
Apartament 1589 € 5337 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 448 € 1344 €
Z widokiem na ocean 608 € 1824 €
Z balkonem 828 € 2484 €
klasa Concierge (z balkonem) 898 € 2694 €
AquaClass® (z balkonem)  978 € 2934 €
Apartament 1379 € 4599 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 539 € 2808 €
Z widokiem na ocean 646 € 3228 €
Z balkonem 699 € 3408 €
klasa Concierge (z balkonem) 826 € 3987 €
AquaClass® (z balkonem)  896 € 4308 €
Apartament 1439 € 9228 €



1. Bermudy  2. Wyspy Dziewicze USA  3. Widoki na Karaibach
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Karaiby Wschodnie
Rejs 7-dniowy
Celebrity Reflection®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3, 10, 24*, 31 stycznia  •  7, 14, 21* lutego 
7, 21, marca  •  4 kwietnia  •  14, 21, 28  
listopada  •   12, 19, 26 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
9, 23* stycznia  •  6, 20* lutego  •  5, 19 marca  
2 kwietnia
*Różna kolejność portów.

Miami

San Juan
Charlotte Amalie

Philipsburg

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Miami, Floryda                     Początek rejsu 16:00

 2 Na morzu

 3 San Juan, Portoryko 15:30 22:00

 4 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 5 Philipsburg, St Maarten 08:00  17:00

 6 Na morzu

 7 Na morzu 

 8 Miami, Floryda 07:00  

Karaiby Wschodnie NOWOŚĆ!
Rejs 9-dniowy
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
28 listopada
9-dniowy rejs na Wyspy Dziewicze wypływa  
16 lutego 2016. Statek zawija do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1  Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

 2  Na morzu    

 3  Na morzu    

 4  Gustavia, St Barts  09:00  18:00

 5  Philipsburg, St Maarten  08:00 18:00

 6  Tortola, Bryt. Wyspy Dziewicze 08:00  18:00

 7  San Juan, Portoryko  07:00  14:00

 8  Labadee, haiti 09:30  18:00

 9  Na morzu    

  10  Fort Lauderdale, Floryda  07:00

Karaiby Wschodnie NOWOŚĆ!
Rejs 8-dniowy
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
16 stycznia

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1  Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Gustavia, St Barts  10:00  19:00

  5  St Croix,

  USA Wyspy Dziewicze 08:00 17:00

  6  San Juan, Portoryko  07:00  14:00

  7  Labadee, haiti 10:00  18:00

  8  Na morzu    

  9  Fort Lauderdale, Floryda  07:00

2 3

San Juan

Philipsburg

Gustavia

Tortola

Labadee

Fort Lauderdale

San Juan

Fort Lauderdale

Gustavia
St Croix

Labadee

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 549 € 2937 €
Z widokiem na ocean 619 € 3579 €
Z balkonem 673 € 3747 €
klasa Concierge (z balkonem) 799 € 4557 €
AquaClass® (z balkonem)  869 € 5097 €
Apartament 1409 € 18049 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 839 € 2517 €
Z widokiem na ocean 1149 € 3447 €
Z balkonem 1209 € 3627 €
klasa Concierge (z balkonem) 1579 € 4737 €
AquaClass® (z balkonem)  1619 € 4857 €
Apartament 2109 € 6327 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 787 € 2361 €
Z widokiem na ocean 907 € 2721 €
Z balkonem 1,127 € 3381 €
klasa Concierge (z balkonem) 1197 € 3591 €
AquaClass® (z balkonem)  1267 € 3801 €
Apartament 1917 € 6017 €



Karaiby Południowe
Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
10, 24 stycznia  •  7, 21 lutego  •  7, 21 marca    
4, 18 kwietnia  •  1 października  •  14, 28  
listopada  •  12, 26 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
9, 23 stycznia  •  6, 20 lutego  •  19 marca     
2, 16 kwietnia

        Karaiby Południowe       NOWOŚĆ!
Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
24 października  •  21 listopada  •  5, 19  
grudnia*
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
2*, 16, 30* stycznia  •  13* lutego  •  12, 26*  
marca •  9 kwietnia
*Różna kolejność portów.

Karaiby Południowe
Rejs 7-dniowy
Celebrity Summit®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3, 17, 31 stycznia  •  14, 28 lutego •  14, 28 
marca  •  11 kwietnia

Rejsy po Karaibach

Charlotte
Amalie

St John’s

BridgetownCastries

Philipsburg
San Juan

Charlotte Amalie

Roseau

Basseterre

St Croix

St George’s

San Juan
Charlotte
Amalie

Roseau
Fort De France

Basseterre

San Juan

Tortola

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 San Juan, Portoryko            Początek rejsu 20:30

 2 Na morzu    

 3 Bridgetown, Barbados 08:00 17:30

 4 Castries, St Lucia 08:00 17:00

 5 St John’s, Antigua 08:00 17:00

 6 Philipsburg, St Maarten 08:00 18:00

 7 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 8 San Juan, Portoryko 07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 San Juan, Portoryko             Początek rejsu 20:30

 2 Tortola, Bryt. Wyspy Dziewicze 08:00 17:30

 3 Na morzu   

 4 Fort De France, Martynika 08:00 17:00

 5 Roseau, Dominika 08:00 17:00

 6 Basseterre, St kitts 08:00 17:00

 7 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 8 San Juan, Portoryko 07:00  

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 San Juan, Portoryko            Początek rejsu 20:30

 2 St Croix, 

  Wyspy Dziewicze USA 08:00 17:30

 3 Basseterre, St kitts 08:00 17:00

 4 Roseau, Dominika 08:00 17:00

 5 St George’s, Grenada 08:00 17:00

 6 Na morzu   

 7 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 8 San Juan, Portoryko 07:00  

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji na temat naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 38.

1

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 429 € 2037 €
Z widokiem na ocean 526 € 2457 €
Z balkonem 589 € 3477 €
klasa Concierge (z balkonem) 639 € 3867 €
AquaClass® (z balkonem)  749 € 4197 €
Apartament 1109 € 7329 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 487 € 1806 €
Z widokiem na ocean 517 € 2367 €
Z balkonem 690 € 3627 €
klasa Concierge (z balkonem) 778 € 3777 €
AquaClass® (z balkonem)  855 € 4107 €
Apartament 1139 € 5229 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 429 € 1818 €
Z widokiem na ocean 539 € 2148 €
Z balkonem 589 € 2838 €
klasa Concierge (z balkonem) 642 € 3204 €
AquaClass® (z balkonem)  749 € 3528 €
Apartament 1109 € 6536 €



1. Port Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze  2. San Juan, Portoryko  3. Plaża na Arubie
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Egzotyczne Karaiby Południowe
Rejs 14-dniowy
Celebrity Eclipse®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4*, 18† stycznia  •  1, 15* lutego  •  1, 15, 29 marca  
29 listopada
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
10*, 24 stycznia  •  7*, 21 lutego •  6*, 20* marca    
3*, 17 kwietnia

*Statek zawija do różnych portów. †Różna kolejność 
portów. Podobny 13-dniowy rejs wypływa 16 listopada 
2015. Statek zawija do różnych portów. 
Podobne 9-dniowe rejsy na Karaiby Południowe 
wypływają 18 i 27 grudnia 2015. Statki zawijają do 
różnych portów.

St John’s

Castries
oranjestad

Willemstad

Bridgetown

St George’s

Philipsburg

Basseterre

Miami

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Miami, Floryda                     Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 oranjestad, Aruba 08:00 20:00

 5 Willemstad, Curaçao 07:00 17:00

 6 Na morzu

 7 St George’s, Grenada 08:00 17:00

 8 Bridgetown, Barbados 08:00 17:00

 9 Castries, St Lucia 08:00 17:00

 10 St John’s, Antigua 08:00 17:00

 11 Basseterre, St kitts 08:00 17:00

 12 Philipsburg, St Maarten 08:00 17:00

 13 Na morzu 

 14 Na morzu 

 15 Miami, Floryda 07:00

Całe Karaiby
Rejs 11-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
12 stycznia  •  2, 23 lutego  •  16 marca 
6 kwietnia  •  9, 30* listopada
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
11 stycznia  •  1*, 22 lutego  •  14* marca     
4 kwietnia
Podobny 12-dniowy rejs na Karaiby wypływa  
21 grudnia 2015. Statek zawija do różnych portów.

Cartagena

George Town

Cólon

Cozumel

Belize City

Puerto Limón

Fort Lauderdale

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu

 3 George Town, Wielki kajman 08:00 17:00

 4 Na morzu

 5 Cartagena, kolumbia 07:00 16:00

 6 Cólon, Panama 08:00 18:00

 7 Puerto Limon, kostaryka 07:00 18:00

 8 Na morzu   

 9 Belize City, Belize 09:30 18:00

 10 Cozumel, Meksyk 08:00 17:00

 11 Na morzu   

 12 Fort Lauderdale, Floryda 07:00

Całe Karaiby
Rejs 10-dniowy
Celebrity EquinoxSM

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
2, 23 stycznia  •  13 lutego  •  6, 27 marca   
17 kwietnia  •  20 listopada  •  11 grudnia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
22 stycznia  •  12 lutego  •  4, 25 marca
Podobny 9-dniowy rejs wypływa 2 stycznia 2016. 
Statek zawija do różnych portów.

Charlotte Amalie

Bridgetown

Philipsburg

Fort Lauderdale

Basseterre

Roseau

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1 Fort Lauderdale, Floryda  Początek rejsu 16:30

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 Charlotte Amalie, St Thomas 08:00 17:00

 5 Basseterre, St kitts 07:00 15:00

 6 Bridgetown, Barbados 09:00 18:00

 7 Roseau, Dominika 08:00 17:00

 8 Philipsburg, St Maarten 08:00 17:00

 9 Na morzu   

 10 Na morzu    

 11 Fort Lauderdale, Floryda 07:00

2 3

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1080 € 1639 €
Z widokiem na ocean 1265 € 3399 €
Z balkonem 1382 € 4962 €
klasa Concierge (z balkonem) 1485 € 5439 €
AquaClass® (z balkonem)  1589 € 5,907 €
Apartament 2859 € 10209 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 747 € 3351 €
Z widokiem na ocean 897 € 3957 €
Z balkonem 947 € 4701 €
klasa Concierge (z balkonem) 1077 € 5607 €
AquaClass® (z balkonem)  1217 € 6447 €
Apartament 2179 € 9117 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 819 € 3477 €
Z widokiem na ocean 969 € 4677 €
Z balkonem 1019 € 5007 €
klasa Concierge (z balkonem) 1,177 € 6507 €
AquaClass® (z balkonem)  1289 € 7617 €
Apartament 2379 € 9237 €



Rejsy na Alaskę

1. Rodzima sztuka Alaski  2. Lot helikopterem na lodowiec  3. Rafting rzeką Alaska  4. Alaskański łoś

Odkryj z nami tę stronę Alaski, którą można zobaczyć jedynie od strony morza: 

wznoszące się majestatycznie błękitne lodowce, niezwykłą, nieokiełznaną 

przyrodę i dziewicze tereny. Matka Natura ukaże ci się tutaj w swojej najdzikszej 

postaci. Zrób jej zdjęcia z twojego ulubionego miejsca na statku, a następnie 

wybierz się na jedną z kilkunastu niezapomnianych wycieczek lądowych  

i 26 wypraw przed rejsem i po nim. To idealny sposób na to, by jeszcze bliżej 

zaznajomić się z dziką naturą Alaski.

Dzika i piękna

WNIKNIJ GŁĘBIEJ. POZNAJ WIĘCEJ

1

2

Wycieczki lądowe Rozbudź swoją miłość do wielkich przestrzeni, jadąc 
psim zaprzęgiem przez pustkowia Juneau, odwiedzając rezerwat orła 
bielika w Skagway i wędrując po polach lodowych. Od podziwiania 
wielorybów z katamaranu po loty widokowe nad wodospadami Parku 
Narodowego Glacier Bay – dzięki naszym wyjątkowym wyprawom 
znajdziesz się w samym sercu tego wspaniałego lądu i zanurzysz się 
w jego magii. Poniżej kilka przykładów wycieczek.

Wyprawa poszukiwaczy złota (Skagway, Alaska)
Wciągająca przygoda, podczas której będziesz mieć okazję zwiedzić 
złotonośne pola Klondike Gold Fields. Czekają tu na ciebie psie 
zaprzęgi i ich obsługa. Poczujesz chłód Północy w komorze lodowej 
40 Below Experience, spróbujesz piw z mikrobrowaru, a w Klondike 
Grill zjesz przepysznego łososia z grilla. Następnie spróbujesz swoich 
sił w płukaniu złota i zobaczysz z bliska, jak pracuje pogłębiarka 
wydobywająca ten cenny kruszec.

Wyprawa na wybrzeże wulkaniczne tratwą oceaniczną (Sitka, Alaska)
Wyprawa specjalnie zaprojektowaną tratwą oceaniczną wzdłuż 
wulkanicznego wybrzeża wyspy Kruzof. W jej ramach podpłyniesz 
do wysokich, majestatycznych klifów, w których ptaki wiją sobie 
gniazda, zwiedzisz morskie jaskinie i wybierzesz się na poszukiwania 
wielorybów, wydr morskich i innych gatunków fauny wodnej.

Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować jedną z wycieczek, wejdź na 
celebritycruises.com/excursions

Wycieczki przed rejsem i po nim Przedłuż swoją przygodę i pomnóż 
doświadczenia. Możesz połączyć wypoczynek na statku z kilkudniową 
wycieczką przed rejsem lub po nim, podczas której przewodnik pokaże 
ci najbardziej malownicze zakątki Alaski. 
Siedząc wygodnie w luksusowym, przeszklonym pociągu Wilderness 
Express, będziesz mógł rozkoszować się m.in. widokiem na Park 
Narodowy Denali i góry Canadian Rockies.

Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować jedną wyprawę, wejdź na 
celebritycruises.com/excursions

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na celebritycruises.com

HOTELE
Przedłuż swoje wakacje przed rejsem lub po nim:
Anchorage  Anchorage Marriott
1 noc od 178 € za osobę
Seattle  Hyatt at Olive 8
1 noc od 138 € za osobę
Seattle  The Westin Seattle
1 noc od 135 € za osobę

Vancouver  Four Seasons
Hotel Vancouver 
1 noc od 175 € za osobę
Vancouver  Sutton Place 
1 noc od 159 € za osobę



3
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4

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

NOWOŚĆ W CELEBRITY
The Ketchikan Way (Ketchikan, Alaska)

Dzięki nam masz teraz okazję zobaczyć na własne oczy gigantyczne Narodowe Muzeum Fiordów 
w Ketchikan. Legendarny hydroplan de Havilland Beaver zabierze cię na wycieczkę do najbardziej 
dziewiczej puszczy na Alasce. Wzniesiesz się 914 metrów nad ziemię, ponad granitowymi skałami, 
słuchając ciekawych opowieści pilota związanych z tym miejscem.

Przelecisz nad błękitnymi lodowcami, zielonymi lasami świerkowymi, malowniczymi dolinami rzek 
i górskimi jeziorami. Na koniec ekscytujące lądowanie na wodzie i piknik na łonie natury na tle 
niezapomnianych krajobrazów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na celebritycruises.com/exclusives



SeattleSan Francisco

Vancouver

ketchikan

Tracy Arm Fjord

juneau

Skagway

Icy Strait Point

Hubbard 
Glacier

Victoria

Seward

Alaska, lodowiec Hubbard

Rejs 7-dniowy 
Celebrity Infinity®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
7, 14, 21, 28 maja  •  5, 12, 19, 26 lipca  
2, 9, 16 sierpnia

Alaska, Lodowiec Północny

Rejs 7-dniowy 
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
22 maja  •  5, 19 czerwca  •  3, 17, 31 lipca
14, 28 sierpnia

Alaska, Lodowiec Południowy

Rejs 7-dniowy 
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
29 maja  •  12, 26 czerwca  •  10, 24 lipca    
7, 21 sierpnia  •  4 września

Oferujemy także wycieczki lądowe przed rejsem i po nim.  
Więcej szczegółów na stronie 46.

Rejsy na Alaskę

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1   Vancouver,  

kolumbia Brytyjska            Początek rejsu 16:30

  2  Inside Passage (na morzu)   

  3  Icy Strait Point, Alaska   15:00  22:00

  4  lodowiec Hubbard (na morzu)  10:30  14:30

  5  juneau, Alaska  07:30  20:00

  6  ketchikan, Alaska  14:00  20:30

  7  Inside Passage (na morzu)    

  8  Vancouver, kolumbia Brytyjska  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

 1   Vancouver, 

kolumbia Brytyjska             Początek rejsu 16:30

 2  Inside Passage (na morzu)    

 3  ketchikan, Alaska  07:00  15:00

 4  Icy Strait Point, Alaska  10:00  20:00

 5  juneau, Alaska  07:00 20:30

 6  Skagway, Alaska  07:00  16:00

 7  lodowiec Hubbard (na morzu)  07:00  11:00

 8  Seward, Alaska  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Seward, Alaska                   Początek rejsu 20:00

  2  lodowiec Hubbard (na morzu)  14:00  18:00

  3  juneau, Alaska  09:00  21:00

  4  Skagway, Alaska  07:00  20:30

  5  Icy Strait Point, Alaska  07:00  16:00

  6  ketchikan, Alaska  09:00  18:00

  7  Inside Passage (na morzu)

  8  Vancouver, kolumbia Brytyjska  07:00

Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. 
Więcej informacji dotyczących naszych hoteli  
Cruise & Stay można znaleźć na stronie 46.

Astoria

Sitka

Haines

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje dotyczące warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Z widokiem na ocean 663 € 3081 €
Z balkonem 973 € 4239 €
klasa Concierge (z balkonem) 1027 € 4401 €
AquaClass® (z balkonem)  1173 € 4839 €
Apartament 1949 € 7089 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 571 € 2373 €
Z widokiem na ocean 761 € 3249 €
Z balkonem 1071 € 4413 €
klasa Concierge (z balkonem) 1161 € 4563 €
AquaClass® (z balkonem)  1271 € 4893 €
Apartament 2039 € 7143 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 807 € 2751 €
Z widokiem na ocean 917 € 3189 €
Z balkonem 1227 € 4119 €
klasa Concierge (z balkonem) 1283 € 4281 €
AquaClass® (z balkonem)  1357 € 4509 €
Apartament 1976 € 6759 €



Alaska, lodowiec Sawyer

Rejs 7-dniowy 
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
8, 15, 22, 29 maja  •  5, 12, 19, 26 czerwca  •  3, 10, 
17, 24, 31 lipca  •  7, 14, 21, 28 sierpnia  • 4 września

Podobny 7-dniowy rejs wypływa 1 maja 2015. Rejs 
rozpoczyna się w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. 
Statek zawija do różnych portów.
11-dniowy rejs po całej Alasce odpływa  
11 września 2015. Rejs rozpoczyna się w Seattle (stan 
Waszyngton) i kończy w Vancouver w Kolumbii 
Brytyjskiej. Statek zawija do różnych portów.
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Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Seattle, Waszyngton         Początek rejsu 17:00

  2  na morzu    

  3  ketchikan, Alaska  07:00  16:00

  4  Tracy Arm Fjord, Alaska  06:00  10:00

  4  juneau, Alaska  13:30  22:00

  5  Skagway, Alaska  07:00  18:00

  5  Inside Passage (na morzu)   18:30  22:30

  6  na morzu    

  7  Victoria, kolumbia Brytyjska  18:00  23:59

  8  Seattle, Waszyngton  07:00

Złote Światła Alaski NOWOŚĆ!

Rejs 12-dniowy 
Celebrity Infinity®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015: 
23 sierpnia

Podobny 12-dniowy rejs Golden Gate wypływa  
26 maja 2015. Rejs rozpoczyna się w San Francisco 
(stan Kalifornia) i kończy w Vancouver w Kolumbii 
Brytyjskiej. Statek zawija do różnych portów.

Z Golden Gate na Alaskę NOWOŚĆ!

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Infinity®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4 września

Podobny 11-dniowy rejs wypływa 15 maja 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1   Vancouver,  

kolumbia Brytyjska             Początek rejsu 16:30

  2  na morzu    

  3  Sitka, Alaska  12:00  20:00

  4  Tracy Arm Fjord  08:00  14:00

  (lodowiec Sawyer), Alaska

  5  Skagway, Alaska  07:00  20:30

  6  Icy Strait Point, Alaska  07:00  18:00

  7  juneau, Alaska  07:00  20:00

  8  ketchikan, Alaska  14:00  21:00

  9  na morzu    

  10  Victoria, kolumbia Brytyjska  08:00  17:00

  11  Astoria, Oregon  08:00  17:00

  12  na morzu    

  13  San Francisco, kalifornia  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  San Francisco, kalifornia   Początek rejsu 16:00

  2  na morzu   

  3  na morzu   

  4  Sitka, Alaska  11:00  19:00

  5  Haines, Alaska  08:30  19:00

  6  Skagway, Alaska  07:00  19:00

  7  Icy Strait Point, Alaska  07:00  19:00

  8  juneau, Alaska  07:00  19:00

  9  Tracy Arm Fjord 07:00  11:00

  (lodowiec Sawyer), Alaska

  10  ketchikan, Alaska  07:00  16:00

  11  na morzu    

  12  Victoria, kolumbia Brytyjska  07:00  19:00

  13  na morzu    

  14  na morzu    

  15  San Francisco, kalifornia  07:00

1. Juneau, Alaska

1

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 738 € 3084 €
Z widokiem na ocean 848 € 4074 €
Z balkonem 898 € 4239 €
klasa Concierge (z balkonem) 993 € 4509 €
AquaClass® (z balkonem)  1063 € 4734 €
Apartament 1983 € 7194 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1084 € 3252 €
Z widokiem na ocean 1344 € 4032 €
Z balkonem 1984 € 5952 €
klasa Concierge (z balkonem) 2144 € 6432 €
AquaClass® (z balkonem)  2294 € 6882 €
Apartament 3114 € 9012 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1221 € 3663 €
Z widokiem na ocean 1551 € 4653 €
Z balkonem 2292 € 6876 €
klasa Concierge (z balkonem) 2501 € 7503 €
AquaClass® (z balkonem)  2641 € 7923 €
Apartament 3612 € 10562 €



Rejsy po Amerykach

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
20 kwietnia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
15* kwietnia
*Na Celebrity Millennium®.
Podobny 10-dniowy rejs wypływa 22 września 2015  
i 26 kwietnia 2016. Statek zawija do różnych portów.

Hawaje

Rejs 11-dniowy  
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
6, 20 września  •  4 października

Kanada i Nowa Anglia NOWOŚĆ!

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Summit®

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Cape Liberty, New Jersey Początek rejsu  16:00

  2  Na morzu    

  3  Boston, Massachusetts  08:00  18:00

  4  Portland, Maine  08:00  17:00

  5  Bar Harbor, Maine  07:00  17:00

  6  Na morzu    

  7  Na morzu    

  8  Quebec City, Quebec    ( 10:00  

  9  Quebec City, Quebec  17:00

  10  Na morzu    

  11  Charlottetown, 

  Wyspa Księcia Edwarda  08:00  17:00

 12  Sydney, Nowa Szkocja  08:00  16:00

  13  Halifax, Nowa Szkocja  08:30  18:30

  14  Na morzu    

  15  Cape Liberty, New Jersey  07:00

Sydney

Auckland
Bay of Islands

PapeeteMoorea

Bora Bora

Vancouver
Hawaje

Honolulu
Lahaina

Hilo
Kailua Kona

Cape Liberty

Quebec City

Bar Harbor
Portland Halifax

Sydney
Charlottetown

Boston

Skarby Tahiti NOWOŚĆ!

Rejs 17-dniowy 
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
3 kwietnia  •  2* października
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
9 kwietnia
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę. Możliwa różna 
kolejność portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Sydney, Australia                Początek rejsu 18:30

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Bay of Islands, Nowa Zelandia  10:00 18:00

  5  Auckland, Nowa Zelandia  07:00  16:00

  6  Na morzu     

  6  Międzynarodowa linia zmiany czasu   

   7-8  Na morzu    

  9  Papeete, Tahiti, 

  Polinezja Francuska  10:00  23:59

  10  Moorea, Polinezja Francuska  07:00  18:00

  11  Bora Bora, Polinezja Francuska  07:00 18:00

   12-16 Na morzu  

  17  Lahaina, Maui, Hawaje  08:00  23:00

  18  Honolulu, Oahu, Hawaje  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Honolulu,

  Oahu, Hawaje    (     Wejście na pokład po południu

  2  Honolulu, Oahu, Hawaje   Początek rejsu 23:59

  3  Lahaina, Maui, Hawaje    (  08:00

  4  Lahaina, Maui, Hawaje   18:00

  5  Kailua Kona, Hawaje  08:00  18:00

  5  Wulkan Kilaeua (rejs wieczorny)  23:59

  6  Hilo, Hawaje  08:00  17:00

  7  Na morzu    

  8  Na morzu    

  9  Na morzu    

  10  Na morzu    

  11  Na morzu    

  12  Vancouver, Kolumbia Brytyjska  07:00 

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1538 € 5937 €
Z widokiem na ocean 1753 € 6807 €
Z balkonem 1883 € 7317 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2153 € 8457 €
AquaClass® (z balkonem)  2373 € 11067 €
Apartament 3383 € 13827 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 959 € 4065 €
Z widokiem na ocean 1104 € 4665 €
Z balkonem 1299 € 5547 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1499 € 5997 €
AquaClass® (z balkonem)  1644 € 6255 €
Apartament 2321 € 7075 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1296 € 4107 €
Z widokiem na ocean 1516 € 4758 €
Z balkonem 1929 € 6018 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2129 € 6618 €
AquaClass® (z balkonem)  2276 € 7038 €
Apartament 3379 € 9807 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.



(   Nocleg lub wypłynięcie po północy. Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. Więcej informacji na temat naszych hoteli 
Cruise & Stay można znaleźć na stronie celebritycruises.com
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1. Hawaje

Kanał Panamski,  NOWOŚĆ!
kierunek zachodni
Rejs 17-dniowy 
Celebrity Infinity®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
28 kwietnia
Podobny 17-dniowy rejs w kierunku zachodnim 
wypływa 18 września 2015. Statek zawija do różnych 
portów.

Kanał Panamski,   
kierunek zachodni
Rejs 15-dniowy  
Celebrity Infinity®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
29 marca  •  5 listopada

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
27* marca
*Rejs rozpoczyna się w Miami na Florydzie.

Kanał Panamski, 
kierunek wschodni
Rejs 15-dniowy  
Celebrity Infinity®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
13 kwietnia  •  20 listopada
Podobny 15-dniowy rejs wypływa 11 kwietnia 2016. 
Rejs kończy się w Miami na Florydzie. Statek zawija 
do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  San Diego, Kalifornia        Początek rejsu 17:00

  2  Na morzu    

  3  Cabo San Lucas, Meksyk  11:00  18:00

  4  Puerto Vallarta, Meksyk  12:00  19:00

  5  Na morzu    

  6  Na morzu    

  7  Puerto Quetzal, Gwatemala  07:00  18:00

  8  Na morzu    

  9  Puntarenas, Kostaryka  08:00  20:00

  10  Na morzu    

  11  Kanał Panamski (na morzu)  06:00  18:00

  12  Colón, Panama  06:00  16:00

  13  Cartagena, Kolumbia  09:00  16:00

  14  Na morzu    

  15  Na morzu    

  16  Fort Lauderdale, Floryda  07:00

San Diego

San Francisco

Cabo San Lucas

Puntarenas
Kanał Panamski

Cartagena
Colón

Puerto Quetzal

Fort Lauderdale

Puerto Vallarta

1

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Fort Lauderdale, Floryda   Początek rejsu  16:30

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Cartagena, Kolumbia  07:00  15:00

  5  Colón, Panama  09:00  19:00

  6  Kanał Panamski (na morzu)  06:00  18:00

  7  Na morzu    

  8  Puntarenas, Kostaryka  08:00  20:00

  9  Na morzu    

  10  Puerto Quetzal, Gwatemala  07:00  18:00

  11  Na morzu    

  12  Na morzu    

  13  Puerto Vallarta, Meksyk  07:00  14:30

  14  Cabo San Lucas, Meksyk    ( 07:00  

  15  Cabo San Lucas, Meksyk   16:00

  16  Na morzu    

  17  Na morzu    

  18  San Francisco, Kalifornia  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Fort Lauderdale, Floryda     Początek rejsu  16:30

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Cartagena, Kolumbia  07:00  15:00

  5  Colón, Panama  09:00  19:00

  6  Kanał Panamski (na morzu)  06:00  18:00

  7  Na morzu    

  8  Puntarenas, Kostaryka  08:00  20:00

  9  Na morzu    

  10  Puerto Quetzal, Gwatemala  07:00  18:00

  11  Na morzu    

  12  Na morzu    

  13  Puerto Vallarta, Meksyk  07:00  14:30

  14  Cabo San Lucas, Meksyk  07:00 15:00

  15  Na morzu    

  16  San Diego, Kalifornia  07:00

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1178 € 4212 €
Z widokiem na ocean 1429 € 4902 €
Z balkonem 1928 € 5547 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2178 € 6969 €
AquaClass® (z balkonem)  2258 € 7083 €
Apartament 3039 € 8175 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1249 € 4332 €
Z widokiem na ocean 1509 € 5019 €
Z balkonem 1999 € 6666 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2219 € 6996 €
AquaClass® (z balkonem)  2289 € 7206 €
Apartament 2992 € 8526 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1140 € 3420 €
Z widokiem na ocean 1284 € 3852 €
Z balkonem 2000 € 6000 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2144 € 6432 €
AquaClass® (z balkonem)  2220 € 6660 €
Apartament 3779 € 8559 €



Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4 stycznia  •  1 marca
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
3 stycznia  •  28 lutego

Z Buenos Aires do Valparaíso
 
Rejs 14-dniowy
Celebrity Infinity®

Rejsy po Ameryce Południowej

Ameryka Południowa NOWOŚĆ!
i Kanał Panamski 
Rejs 14-dniowy  
Celebrity Infinity®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
15 marca  •  5* grudnia
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę.

Ameryka Południowa NOWOŚĆ! 
i Kanał Panamski 
Rejs 14-dniowy  
Celebrity Infinity®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
13 marca

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

   1  Valparaíso, Chile                  Początek rejsu 20:00

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Arica, Chile  07:00  19:00

  5  Na morzu    

  6  Lima, Peru  07:00  16:30

  7  Na morzu    

  8  Manta, Ekwador  09:00  18:30

  9  Na morzu    

  10  Kanał Panamski (na morzu)  06:00  18:00

  11  Na morzu    

  12  Willemstad, Curaçao  09:00  17:00

  13  Na morzu    

  14  Na morzu    

  15  Miami, Floryda  07:00 

Buenos
Aires Punta Del Este

Puerto Montt

Valparaíso

Arica

Lima

Cartagena

Fort LauderdaleFort LauderdaleMiami

Colón

Kanał Panamski

Manta

Punta Arenas

Montevideo

Puerto Madryn

Ushuaia
Przylądek Horn

Port Stanley

Paradise Bay

Elephant Island

Antarktyda
Santos Ilhabela

Rio De Janeiro
Buzios

Willemstad

1

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Buenos Aires, 

  Argentyna    (         Wejście na pokład po południu

  2  Buenos Aires, Argentyna  Początek rejsu 17:00

  3  Montevideo, Urugwaj  08:00  19:00

  4  Punta Del Este, Urugwaj  07:00 18:00

  5  Na morzu    

  6  Puerto Madryn, Argentyna  08:00  17:30

  7  Na morzu    

  8  Przylądek Horn, Chile  16:00  18:00

  9  Ushuaia, Argentyna  07:00  16:00

  10  Punta Arenas, Chile  09:00  18:30

  11  Cieśnina Magellana (na morzu)  

  12  Chilijskie fiordy (na morzu)  

  13  Puerto Montt, Chile  08:00  17:00

  14  Na morzu    

  15  Valparaíso, Chile  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Valparaíso, Chile                 Początek rejsu 20:00

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Arica, Chile  07:00  19:00

  5  Na morzu    

  6  Lima, Peru  07:00  16:30

  7  Na morzu    

  8  Manta, Ekwador  09:00  18:30

  9  Na morzu    

  10  Kanał Panamski (na morzu)  06:00  18:00

  11  Colón, Panama  07:00  17:00

  12  Cartagena, Kolumbia  09:00  17:00

  13  Na morzu    

  14  Na morzu    

  15  Fort Lauderdale, Floryda  07:00

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1439 € 4947 €
Z widokiem na ocean 1729 € 6177 €
Z balkonem 2149 € 8137 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2349 € 8379 €
AquaClass® (z balkonem)  2529 € 8589 €
Apartament 4223 € 10449 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1417 € 4251 €
Z widokiem na ocean 1637 € 4911 €
Z balkonem 1907 € 5721 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2137 € 6411 €
AquaClass® (z balkonem)  2357 € 7071 €
Apartament 3547 € 10311 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1128 € 4407 €
Z widokiem na ocean 1271 € 4857 €
Z balkonem 1508 € 14727 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1708 € 15657 €
AquaClass® (z balkonem)  1892 € 15987 €
Apartament 3259 € 27366 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.
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Antarktyda
 
Rejs 14-dniowy 
Celebrity Infinity®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
1, 15 lutego
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
14 lutego

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
31 stycznia

Ameryka Południowa NOWOŚĆ! 
i Karnawał w Rio
Rejs 14-dniowy  
Celebrity Infinity®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
18 stycznia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
17* stycznia
*Różna kolejność portów.
Podobny 14-dniowy rejs do Chile i Argentyny 
wypływa 20 grudnia 2015. Różna kolejność portów.

Z Valparaíso do Buenos Aires 

Rejs 14-dniowy  
Celebrity Infinity®

1. Machu Picchu, Peru  2. Colón, Panama City

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Buenos Aires, Argentyna  Początek rejsu 17:00

   2-4  Na morzu    

  5  Ushuaia, Argentyna  09:00  21:00

  6  Przylądek Horn, Chile  06:00  08:00

  7  Kanał Schollaert, Antarktyda  11:00 13:00

  7  Paradise Bay, Antarktyda  14:00  16:00

  7  Cieśnina de Gerlache (na morzu)  17:00  19:00

  8  Elephant Island, Antarktyda   14:00  18:00

  (na morzu)

  9  Na morzu    

  10  Port Stanley, Falklandy  08:00  17:00

  11  Na morzu    

  12  Puerto Madryn, Argentyna  07:00 16:30

  13  Na morzu    

  14  Montevideo, Urugwaj  08:30  17:00

  15  Buenos Aires, Argentyna  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Buenos Aires, 

  Argentyna   (       Wejście na pokład po południu

  2  Buenos Aires, Argentyna  Początek rejsu  17:00

  3  Na morzu    

  4  Na morzu    

  5  São Paulo (Santos), Brazylia  09:00  20:00

  6  Ilhabela, Brazylia  08:00  17:00

  7  Buzios, Brazylia  07:00  22:00

  8  Rio De Janeiro, Brazylia    (  07:00  

  9  Rio De Janeiro, Brazylia    (     

  10  Rio De Janeiro, Brazylia  18:00

  11  Na morzu    

  12  Na morzu    

  13  Punta Del Este, Urugwaj  08:00  22:00

  14  Montevideo, Urugwaj  07:00  17:00

  15  Buenos Aires, Argentyna  07:00

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Valparaíso, Chile                  Początek rejsu 17:00

  2  Na morzu    

  3  Puerto Montt, Chile  09:00  19:00

  4  Chilijskie fiordy (na morzu)   

  5  Cieśnina Magellana (na morzu)  

  6  Punta Arenas, Chile  07:00  17:30

  7  Ushuaia, Argentyna  10:00  19:00

  8  Przylądek Horn, Chile  06:00  08:30

  9  Na morzu    

  10  Puerto Madryn, Argentyna  08:00  17:30

  11  Na morzu    

  12  Montevideo, Urugwaj  11:00  20:00

  13  Punta Del Este, Urugwaj  07:00  17:00

  14  Buenos Aires, Argentyna    (  07:00

  15  Buenos Aires,

  Argentyna                Zejście na ląd przed południem

2

(   Nocleg lub wypłynięcie po północy. Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. Więcej informacji na temat naszych  
hoteli Cruise & Stay można znaleźć na stronie celebritycruises.com

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 2019 € 6057 €
Z widokiem na ocean 2379 € 7137 €
Z balkonem 2979 € 8937 €
Klasa Concierge (z balkonem) 3269 € 9807 €
AquaClass® (z balkonem)  3459 € 10377 €
Apartament 6099 € 15777 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1779 € 5847 €
Z widokiem na ocean 2147 € 7347 €
Z balkonem 2567 € 10767 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2837 € 13317 €
AquaClass® (z balkonem)  3017 € 14577 €
Apartament 5819 € 17697 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1386 € 4647 €
Z widokiem na ocean 1676 € 5757 €
Z balkonem 2096 € 9357 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2296 € 10827 €
AquaClass® (z balkonem)  2476 € 12177 €
Apartament 4170 € 15447 €



Rejsy po Australii i Nowej Zelandii

Południowy Pacyfik NOWOŚĆ!
i Fidżi 
Rejs 12-dniowy
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
22 marca  •  21 października
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
20* marca
*Różna kolejność portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Sydney, Australia                 Początek rejsu 17:00

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Noumea, Nowa Kaledonia  08:00  17:00

  5  Lifou, Wyspy Lojalności  08:00  17:00

  6  Na morzu    

  7  Lautoka, Fidżi  08:00  17:00

  8  Suva, Fidżi  08:00  17:00

  9  Na morzu    

  10  Isle of Pines, Nowa Kaledonia  08:00  17:00

  11  Na morzu    

  12  Na morzu    

  13  Sydney, Australia  07:00

Południowy Pacyfik

Rejs 8-dniowy 
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
14* marca  •  26 listopada  •  28† grudnia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
1 kwietnia
*Różna kolejność portów. †Statek zawija do różnych 
portów.
Podobny 9-dniowy rejs wypływa 18 stycznia 2015. 
Statek zawija do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Sydney, Australia                 Początek rejsu 18:30

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Lifou, Wyspy Lojalności  10:00  18:00

  5  Noumea, Nowa Kaledonia  08:00  17:00

  6  Isle of Pines, Nowa Kaledonia  08:00  17:00

  7  Na morzu    

  8  Na morzu    

  9  Sydney, Australia  07:00

Nowa Zelandia

Rejs 12-dniowy 
Celebrity Solstice®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
27 stycznia  •  2, 14* listopada  •  4†, 16 grudnia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
2 lutego
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę. †Statek zawija 
do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Sydney, Australia                Początek rejsu 18:30

 2  Na morzu    

  3  Hobart na Tasmanii, Australia  08:00  18:00

  4  Na morzu    

  5  Na morzu    

  6  Milford Sound, Nowa Zelandia  08:00  09:00

  6  Doubtful Sound, Nowa Zelandia   13:00  14:00

  6  Dusky Sound, Nowa Zelandia   16:00  17:30

  7  Dunedin, Nowa Zelandia  09:00  19:00

  8  Akaroa, Nowa Zelandia  08:00  18:00

  9  Wellington, Nowa Zelandia  08:00  18:00

  10  Na morzu    

  11  Tauranga, Nowa Zelandia  08:00 18:00

  12  Bay of Islands, Nowa Zelandia  07:00  18:00

  13  Auckland, Nowa Zelandia  07:00 

Sydney

Auckland

Wellington

Tauranga

Dunedin

Melbourne

Milford Sound
Doubtful Sound

Dusky Sound

yorkey’s Knob

Brisbane

AUSTRALIA

INDONEZJA

NOWA ZELANDIA

Bay of Islands

Akaroa

Fremantle
Esperance

Adelaide

Newcastle

Port Hedland

Darwin

Bali

Noumea

NOWA 
KALEDONIA

Lifou
Isle of Pines

Suva

FIDŻI
Lautoka

Hobart

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1118 € 4482 €
Z widokiem na ocean 1338 € 5952 €
Z balkonem 1468 € 6897 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1668 € 7287 €
AquaClass® (z balkonem)  1808 € 7977 €
Apartament 2699 € 10932 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 759 € 3447 €
Z widokiem na ocean 909 € 3882 €
Z balkonem 1029 € 4047 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1179 € 4857 €
AquaClass® (z balkonem)  1259 € 5517 €
Apartament 1789 € 8067 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1111 € 4002 €
Z widokiem na ocean 1329 € 4794 €
Z balkonem 1459 € 5136 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1659 € 5766 €
AquaClass® (z balkonem)  1799 € 6225 €
Apartament 2689 € 8463 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.



Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. Więcej informacji na temat naszych 
hoteli Cruise & Stay można znaleźć na stronie celebritycruises.com

REJSy PO AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII  |  55

2

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4 stycznia
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
5*, 19 stycznia
*Rejs odbywa się w odwrotną stronę. Statek zawija 
do różnych portów.

Nowa Zelandia

Rejs 14-dniowy  
Celebrity Solstice®

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Auckland, Nowa Zelandia Początek rejsu 20:00

  2  Bay of Islands, Nowa Zelandia  07:00  18:00

  3  Tauranga, Nowa Zelandia  10:00  21:00

  4  Na morzu    

  5  Wellington, Nowa Zelandia  08:00  18:00 

  6  Akaroa, Nowa Zelandia  08:00  18:00

  7  Dunedin, Nowa Zelandia  07:00  17:00

  8  Dusky Sound, Nowa Zelandia  08:00  09:00

  8  Doubtful Sound, Nowa Zelandia  11:30  13:00

  8  Milford Sound, Nowa Zelandia  16:30  18:00

  9  Na morzu    

  10  Na morzu    

  11  Hobart na Tasmanii, Australia  08:00 18:00

  12  Na morzu    

  13  Melbourne, Australia  08:00  18:00

  14  Na morzu    

  15  Sydney, Australia  07:00

Dookoła Australii NOWOŚĆ!

Rejs 17-dniowy 
Celebrity Solstice®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
25 lutego
Podobny 17-dniowy rejs wypływa 3 marca 2016.  
Statek zawija do różnych portów.

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Perth (Fremantle), 

  Australia                                 Początek rejsu 20:00

  2  Na morzu    

  3  Na morzu    

  4  Port Hedland, Australia  08:00  16:00

  5  Na morzu    

  6  Benoa, Bali, Indonezja  08:00  18:00

  7  Na morzu    

  8  Na morzu    

  9  Darwin, Australia  07:00  16:00

  10  Na morzu    

  11  Na morzu    

  12  Cairns (yorkey’s Knob), Australia  12:00  20:00

  13  Na morzu    

  14  Na morzu    

  15  Brisbane, Australia  07:00  18:00

  16  Na morzu    

  17  Newcastle, Australia  08:00 18:00

  18  Sydney, Australia  07:00

Australia i Nowa Zelandia 

Rejs 17-dniowy 
Celebrity Solstice®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
8 lutego
Podobny 18-dniowy rejs wypływa 14 lutego 2016.  
Statek zawija do różnych portów.

1. Wielka Rafa Koralowa, Australia

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

1

Dzień  Porty        Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Auckland, Nowa Zelandia Początek rejsu 20:00

  2  Tauranga, Nowa Zelandia  08:00  18:00

  3  Na morzu    

  4  Akaroa, Nowa Zelandia  08:00  18:00

  5  Dunedin, Nowa Zelandia  07:00 17:00

  6  Dusky Sound, Nowa Zelandia  08:00  09:00

  6  Doubtful Sound, Nowa Zelandia  11:30  13:00

  6  Milford Sound, Nowa Zelandia  16:30 18:00

  7  Na morzu    

  8  Na morzu    

  9  Sydney, Australia  06:30  22:00

  10  Na morzu    

  11  Melbourne, Australia  08:00  18:00

  12  Na morzu    

  13  Adelajda, Australia  08:00  18:00

  14  Na morzu    

  15  Na morzu    

  16  Esperance, Australia  08:00  17:00

  17  Na morzu    

  18  Perth (Fremantle), Australia  07:00

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1949 € 5847 €
Z widokiem na ocean 2249 € 6747 €
Z balkonem 2589 € 7767 €
Klasa Concierge (z balkonem) 3009 € 9027 €
AquaClass® (z balkonem)  3159 € 9477 €
Apartament 4609 € 13827 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1802 € 5406 €
Z widokiem na ocean 2146 € 6438 €
Z balkonem 2295 € 6885 €
Klasa Concierge (z balkonem) 2566 € 7698 €
AquaClass® (z balkonem)  2795 € 8385 €
Apartament 4406 € 11769 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1289 € 4095 €
Z widokiem na ocean 1544 € 4875 €
Z balkonem 1709 € 5391 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1944 € 6138 €
AquaClass® (z balkonem)  2124 € 6825 €
Apartament 3159 € 10191 €



Rejsy po Azji

Indonezja i Malezja

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4, 18 stycznia  •  22 listopada
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
3 stycznia

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Singapur    (          Wejście na pokład po południu

  2  Singapur                                  Początek rejsu 17:00

  3  Na morzu    

  4  Na morzu    

  5  Benoa, Bali, Indonezja    (  07:00  

  6  Benoa, Bali, Indonezja    (    

  7  Benoa, Bali, Indonezja   14:00

  8  Komodo, Indonezja  06:30  15:00

  9  Na morzu    

  10  Na morzu    

  11  Na morzu    

  12  Phuket, Tajlandia  13:00  22:00

  13  Langkawi, Malezja  08:00  17:00

  14  Port Klang, Malezja  08:00  17:00

  15  Singapur  07:00

Uroki Azji – kierunek północny

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
1 lutego  •  6 grudnia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
14 lutego
Inny 14-dniowy rejs w dwie strony wypływa 1 marca 
2015. Rejs rozpoczyna się w Hongkongu. Statek zawija 
do różnych portów.

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Singapur    (          Wejście na pokład po południu 

  2  Singapur                                  Początek rejsu 17:00

  3  Na morzu    

  4  Na morzu    

  5  Bangkok (Laemchabang),    (  07:00 

  Tajlandia

  6  Bangkok (Laemchabang),   18:00

  Tajlandia

  7  Na morzu    

  8  Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam  07:00  20:00

  9  Na morzu    

  10  Hue/Danang (Chan May),   07:00  18:00

  Wietnam

  11  Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam    (  13:00

  12  Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam    22:00

  13  Na morzu    

  14  Hongkong, Chiny    (  07:00 

  15  Hongkong, Chiny  Zejście na ląd przed południem

Uroki Azji NOWOŚĆ!
– kierunek południowy 
Rejs 14-dniowy
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
15 marca •  8 listopada  •  20 grudnia
Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
28 lutego

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Hongkong,

  Chiny    (                      Wejście na pokład po południu

 2  Hongkong, Chiny                    Początek rejsu 20:00

  3  Na morzu    

  4  Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam    (07:00 

  5  Hanoi (Zatoka Halong), Wietnam   13:00

  6  Hue/Danang (Chan May),   08:00 19:00

  Wietnam

  7  Na morzu    

  8  Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam  07:00  20:00

  9  Na morzu    

  10  Bangkok (Laemchabang),    (    08:00  

  Tajlandia

  11  Bangkok (Laemchabang), Tajlandia  18:00

  12  Na morzu    

  13  Na morzu    

  14  Singapur    (    07:00 

  15  Singapur                       Zejście na ląd przed południem

JAPONIA
yokohama

Otaru
ROSJA

Władywostok

Kobe

Beppu
Shimizu

Kanazawa

Phu My

Chan May

Bali

Hongkong

Laemchabang

MALEZJA

INDONEZJA

CHINy

WIETNAM
FILIPINy

TAJLANDIA

Kota Kinabalu

Manila

Boracay

Port Klang
Singapur

Phuket
Langkawi

Halong Bay

Komodo

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1186 € 4428 €
Z widokiem na ocean 1366 € 5298 €
Z balkonem 1679 € 6327 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1876 € 7158 €
AquaClass® (z balkonem)  2019 € 7578 €
Apartament 3200 € 12318 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1182 € 3825 €
Z widokiem na ocean 1362 € 4398 €
Z balkonem 1672 € 5373 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1869 € 6003 €
AquaClass® (z balkonem)  2019 € 6462 €
Apartament 3196 € 9357 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1169 € 3756 €
Z widokiem na ocean 1349 € 4536 €
Z balkonem 1659 € 5538 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1859 € 6168 €
AquaClass® (z balkonem)  1999 € 6627 €
Apartament 2529 € 9297 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.



(   Nocleg lub wypłynięcie po północy. Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. Więcej informacji na temat naszych 
hoteli Cruise & Stay można znaleźć na stronie celebritycruises.com
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1. Zatoka Halong, Wietnam

Japonia NOWOŚĆ!

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Millennium®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
27 września  •  11 października

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Tokio (yokohama), 

  Japonia                                   Początek rejsu 17:00

  2  Fudżi (Shimizu), Japonia  07:00 15:00

  3  Kobe, Japonia    (  12:00  

  4  Kobe, Japonia   20:00

  5  Na morzu    

  6  Beppu, Japonia  09:00 17:00

  7  Na morzu    

  8  Kanazawa, Japonia  08:00  22:00

  9  Na morzu   

  10  Władywostok, Rosja  06:00  20:00

 11  Na morzu    

  12  Otaru, Japonia  07:00 16:00

  13  Na morzu    

  14  Tokio (yokohama), Japonia    (   12:00

  15  Tokio (yokohama), 

  Japonia                    Zejście na ląd przed południem

Wietnam i Filipiny

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Millennium®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
17 stycznia

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Singapur                                 Początek rejsu 18:00

  2  Na morzu    

  3  Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam  07:00  20:00

  4  Na morzu    

  5  Hue/Danang (Chan May),  07:00  18:00

  Wietnam

  6  Na morzu    

  7  Hongkong, Chiny  07:00  17:00

  8  Na morzu    

  9  Manila, Filipiny  08:00  17:00

  10  Boracay, Filipiny  08:00  18:00

  11  Na morzu    

  12  Kota Kinabalu  07:00  15:00

  13  Na morzu    

  14  Singapur    (  14:00 

  15  Singapur                  Zejście na ląd przed południem

Chiński Nowy Rok NOWOŚĆ!

Rejs 14-dniowy 
Celebrity Millennium®

Termin rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
31 stycznia

Dzień  Porty     Przybycie Wypłynięcie 
                   zawinięcia 

  1  Singapur    (        Wejście na pokład po południu

  2  Singapur                                Początek rejsu 15:00

  3  Na morzu    

  4  Kota Kinabalu  12:00  20:00

  5  Na morzu    

  6  Boracay, Filipiny  07:00  17:00

  7  Manila, Filipiny  07:00  17:00

  8  Na morzu    

  9  Hongkong, Chiny    (  08:00  

  10  Hongkong, Chiny   20:00

  11  Na morzu    

  12  Na morzu    

  13  Ho Chi Minh (Phu My), Wietnam  06:00  18:00

  14  Na morzu    

  15  Singapur  07:00

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.
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Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1289 € 3867 €
Z widokiem na ocean 1469 € 4407 €
Z balkonem 1771 € 5313 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1971 € 5913 €
AquaClass® (z balkonem)  2119 € 6357 €
Apartament 3299 € 9567 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1289 € 3867 €
Z widokiem na ocean 1478 € 4434 €
Z balkonem 1778 € 5334 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1978 € 5934 €
AquaClass® (z balkonem)  2128 € 6384 €
Apartament 3299 € 7799 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
 
Wewnętrzna 1097 € 3291 €
Z widokiem na ocean 1277 € 3831 €
Z balkonem 1587 € 4761 €
Klasa Concierge (z balkonem) 1787 € 5361 €
AquaClass® (z balkonem)  1927 € 5781 €
Apartament 2959 € 8571 €
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Rejsy transatlantyckie

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
9 kwietnia

Włoska NOWOŚĆ!
Klasyka
Rejs 13-dniowy  
Celebrity Constellation®

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Fort Lauderdale, Floryda

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 Na morzu

 5 Na morzu

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Na morzu

 9 Madeira (Funchal), Portugalia

 10 Na morzu

 11 Gibraltar, Wielka Brytania

 12 Alicante, Hiszpania

 13 Na morzu

 14 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
27 kwietnia

Półwysep NOWOŚĆ!
Iberyjski 
Rejs 14-dniowy  
Celebrity EquinoxSM

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Fort Lauderdale, Floryda

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 Na morzu

 5 Na morzu

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Ponta Delgada, Azory

 9 Na morzu

 10 Na morzu

 11 Lizbona, Portugalia

 12 Sewilla (Kadyks), Hiszpania

 13 Malaga, Hiszpania

 14 Alicante, Hiszpania

 15 Barcelona,   Hiszpania

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
19 kwietnia

Stolice Miast NOWOŚĆ!
 
Rejs 14-dniowy  
Celebrity Silhouette®

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Fort Lauderdale, Floryda

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 Na morzu

 5 Na morzu

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Na morzu

 9 Na morzu

 10 Lizbona, Portugalia

 11 Na morzu

 12 Na morzu

 13 Paryż (Le Havre), Francja 

 14 Brugia (Zeebrugge), Belgia

 15 Amsterdam, Holandia

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
11 kwietnia

Europa NOWOŚĆ!
Zachodnia
Rejs 16-dniowy  
Celebrity Reflection®

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Miami, Floryda

 2 Na morzu

 3 Na morzu

 4 Na morzu

 5 Na morzu

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Na morzu

 9 Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

 10 Na morzu

 11 Malaga, Hiszpania

 12 Cartagena, Hiszpania

 13 Barcelona, Hiszpania    (
 14 Barcelona,   Hiszpania

 15 Nicea (Villefranche), Francja

 16 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 17 Rzym (Civitavecchia), Włochy

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 693 € 2079 €
Z widokiem na ocean 873 € 2619 €
Z balkonem 963 € 2889 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1093 € 3279 €
AquaClass® (z balkonem) 1303 € 3909 €
Apartament 2329 € 6645 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 701 € 2103 €
Z widokiem na ocean 881 € 2643 €
Z balkonem 971 € 2913 €
Klasa Concierge 
(z balkonem) 1097 € 3291 €
AquaClass® (z balkonem) 1311 € 3933 €
Apartament 2106 € 6306 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 784 € 2352 €
Z widokiem na ocean 964 € 2892 €
Z balkonem 1054 € 3162 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1184 € 3552 €
AquaClass® (z balkonem) 1404 € 4212 €
Apartament 2429 € 8559 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 443 € 1329 €
Z widokiem na ocean 481 € 1443 €
Z balkonem 601 € 1803 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 631 € 1893 €
AquaClass® (z balkonem) 670 € 2010 €
Apartament 2089 € 6709 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach konieczna 
jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można znaleźć  
na stronach 76-79.
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1. South Beach, Miami na Florydzie

 Dzień Porty zawiniecia

 1        Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2        Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 3        Na morzu

 4        Cartagena, Hiszpania

 5        Na morzu

 6        Agadir, Maroko

 7        Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie

 8        Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

 9        Na morzu

 10        Na morzu

 11        Na morzu

 12        Na morzu

 13        Na morzu

 14        Na morzu

 15        Na morzu

 16        Fort Lauderdale, Floryda

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Barcelona,   Hiszpania

 2 Walencja, Hiszpania

 3 Malaga, Hiszpania

 4 Na morzu

 5 Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie

 6 Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

 7 Na morzu

 8 Na morzu

 9 Na morzu

 10 Na morzu

 11 Na morzu

 12 Na morzu

 13 Na morzu

 14 Fort Lauderdale, Floryda

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
31 października

Morze Śródziemne 

Rejs 15-dniowy  
Celebrity Silhouette®

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Rzym (Civitavecchia), Włochy

 2 Florencja/Piza (Livorno), Włochy

 3 Prowansja (Tulon), Francja

 4 Barcelona,   Hiszpania

 5 Palma De Mallorca, Hiszpania

 6 Na morzu

 7 Na morzu

 8 Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

 9 Na morzu

 10 Na morzu

 11 Na morzu

 12 Na morzu

 13 Na morzu

 14 Na morzu

 15 Na morzu

 16 Fort Lauderdale, Floryda

1

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
4 listopada

Trzy NOWOŚĆ!
Kontynenty
Rejs 15-dniowy  
Celebrity Constellation®

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
27 października

Hiszpania  NOWOŚĆ!
i Wyspy Kanaryjskie
Rejs 13-dniowy  
Celebrity EquinoxSM

Termin rozpoczęcia rejsu  
w roku 2015:
23 października

Klasyczne NOWOŚĆ!
Karaiby
Rejs 15-dniowy  
Celebrity Reflection®

 Dzień Porty zawiniecia

 1  Rzym (Civitavecchia), Włochy 

 2 Na morzu 

 3 Na morzu 

 4 Na morzu 

 5 Madera (Funchal), Portugalia 

 6 Na morzu 

 7 Na morzu 

 8 Na morzu 

 9 Na morzu 

 10 Na morzu 

 11 Basseterre, St Kitts 

 12 Philipsburg, St Maarten 

 13 Na morzu 

 14 Labadee, Haiti 

 15 Na morzu 

 16 Miami, Floryda

(   Nocleg lub wypłynięcie po północy. Oferujemy noclegi w hotelach przed rejsem i po nim. Więcej informacji na temat naszych 
hoteli Cruise & Stay można znaleźć na stronie celebritycruises.com

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 670 € 2010 €
Z widokiem na ocean 850 € 2550 €
Z balkonem 940 € 2820 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1060 € 3180 €
AquaClass® (z balkonem) 1280 € 3840 €
Apartament 2079 € 6769 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 701 € 2103 €
Z widokiem na ocean 881 € 2643 €
Z balkonem 971 € 2913 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1097 € 3291 €
AquaClass® (z balkonem) 1311 € 3933 €
Apartament 1967 € 6657 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 749 € 2247 €
Z widokiem na ocean 929 € 2787 €
Z balkonem 1019 € 3057 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1149 € 3447 €
AquaClass® (z balkonem) 1362 € 4086 €
Apartament 2012 € 7782 €

Kategoria Ceny Ceny 
kabiny od do  
  
Wewnętrzna 853 € 2559 €
Z widokiem na ocean 1071 € 3213 €
Z balkonem 1451 € 4353 €
Klasa Concierge  
(z balkonem) 1581 € 4743 €
AquaClass® (z balkonem) 1721 € 5163 €
Apartament 2371 € 6991 €



1

Flota Celebrity

1. Celebrity Solstice® opuszczający port Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Celebrity Xpedition®
Ten olbrzymi jacht ze 100 miejscami 
dla gości pływa przez cały rok na 
wyspy Galapagos, oferując połączenie 
luksusowego rejsu z odkrywczą 
wyprawą. Profesjonalna załoga statku 
Celebrity Xpedition®, w której skład 
wchodzą doświadczeni przyrodnicy, 
dobrze wie, jak zaspokajać potrzeby 
spragnionych przygód gości, 
a zastosowane na statku ekologiczne 
rozwiązania pozwalają zwiedzać ten 
wyjątkowy archipelag bez naruszania 
jego dziewiczego uroku.

Klasa Celebrity Solstice®  
Nasza flota klasy Solstice, 
wyróżniona przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Projektantów 
Wnętrz (International Interior Design 
Association) za „nowy standard 
wzornictwa statków wycieczkowych”, 
składa się z pięciu wspaniałych 
dużych jednostek oddanych do 
eksploatacji w latach 2008-2012. Te 
spektakularne pod każdym względem 
statki – Celebrity Solstice®, Celebrity 
Eclipse®, Celebrity Equinox®, 
Celebrity Silhouette® i Celebrity 
Reflection® (najnowszy) – całkowicie 
zmieniają wyobrażenie o luksusowych 
rejsach wycieczkowych. 

Klasa Celebrity Millennium®  
Zainwestowaliśmy w sumie 140 mln 
dol., aby nadać już i tak szczególnie 
cenionej klasie Millennium wyjątkowy 
styl, typowy dla większych statków 
klasy Celebrity Solstice®. Oznacza 
to zachwycający nowy wystrój, 
olśniewające nowe restauracje 
i inne lokale, a także jeszcze wyższy 
poziom luksusu, od dziobu po rufę. 
Do klasy tej należą cztery wspaniałe 
statki średniej wielkości — Celebrity 
Constellation®, Celebrity Infinity®, 
Celebrity Millennium® i Celebrity 
Summit®.
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 2013
„BEST 

DINING”
CELEBRITY REFLECTION

Large Ship Category,  
Cruise Critic  

Cruisers’ Choice  
Awards 

 2013
„BEST VALUE 
FOR MONEY”

CELEBRITY ECLIPSE
Large Ship Category,  

Cruise Critic  
Cruisers’ Choice  

Awards 

 2013
„BEST  

EMBARKATION”
CELEBRITY SUMMIT
Mid Ship Category,  

Cruise Critic  
Cruisers’ Choice  

Awards 

 2013
„BEST FOOD
CRUISE LINE”

Prow’s Edge 
Cruise Lines 

Awards 

 2013
„BEST CRUISE 

LINE FOR 
ROMANCE”

Prow’s Edge 
Cruise Lines 

Awards 

 2014
„BEST SHORE 
EXCURSIONS”

CELEBRITY XPEDITION
Small Ship Category,  

Cruise Critic  
Cruisers’ Choice  

Awards 

 2014
„BEST BAR”

MOLECULAR BAR

Porthole Cruise
Magazine’s

Editor-in-Chief
Awards

 2013
„BEST

FITNESS
FACILITIES”

Porthole Magazine’s
15th Annual

Readers’ Choice
Awards

 2013
„BEST

SPA 
FACILITIES”

Porthole Magazine’s
15th Annual

Readers’ Choice
Awards

 2013
„BEST

ONBOARD
DINING”

TravelAge West
Magazine’s

WAVE Awards

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

FLoTA CELEbRiTy
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1

Udogodnienia na pokładzie

Więcej luksusu. Więcej zabawy

Każdy z naszych dziesięciu luksusowych statków 

oferuje coś innego. Jednakże wszystkie łączy jeden 

element: stworzono je z myślą o tym, by zapewnić 

ci idealne wakacje. Którykolwiek z nich wybierzesz, 

znajdziesz na nim ogromny wybór ciekawych miejsc 

i udogodnień, które zapewnią ci rozrywki, o jakich 

nigdy nie marzyłeś. Oto ich przedsmak.

1. Restauracja Blu, Celebrity Infinity®  2. The Hideaway, Celebrity Silhouette®  3. Ogród Perski, Celebrity Solstice®

Posiłki         
Wliczone w cenę biletu         

Restauracja główna •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Oceanview Café & Bar •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Spa Café •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Blu (darmowa dla gości kabin AquaClass®) •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Mast Grill  •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	

Restauracje specjalne (za symboliczną opłatą)         

Murano •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	

Tuscan Grille •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	

Qsine® •	 	 •	 •	 	 	 •	 •	 •

Silk Harvest 	 •	 	 	 •	 	 	 	

Café al Bacio & Gelateria  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Bistro on Five •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

The Porch 	 	 •	 •	 	 	 	 	

The Lawn Club Grill 	 	 •	 •	 	 	 	 	

Olympic Restaurant 	 	 	 	 	 	 	 •	

Normandie Restaurant 	 	 	 	 	 	 	 	 •

SS United States Restaurant 	 	 	 	 	 	 •	 	

Ocean Liners Restaurant 	 	 	 	 	 •	 	 	

Obiekty na pokładzie         
Sklepy pokładowe •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Biblioteka •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Celebrity iLoungeSM   •	 •	 •	 •	 •	 •		 •	 •	 •
Canyon Ranch SpaClub® •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Salon fryzjerski •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Centrum fitness •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Ogród Perski •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Fun Factory i X Club •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Solarium (tylko dla dorosłych) •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
The Lawn Club •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	
The Alcoves 	 	 •	 •	 	 	 	 	
The Hideaway 	 	 •	 •	 	 	 	 	
The Art Studio 	 	 •	 •	 	 	 	 	
Galeria sztuki •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Centrum konferencyjne •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Punkt sprzedaży rejsów •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
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2 3

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Statek Celebrity Xpedition® posiada cechy i udogodnienia, 
które mogą różnić się od tych podanych w niniejszej broszurze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Celebrity Xpedition®, 
wejdź na celebritycruises.com

udogodniEniA nA PokŁAdziE

Bary i saloniki         
Martini Bar & Crush  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Michael’s Club, VIP Lounge (dla wybranych gości apartamentów) •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Cellar Masters •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Gastrobar 	 •	 	 	 	 	 	 	
Sala do obserwacji nieba •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	
Salonik Rendezvous 	 	 	 	 	 •	 •	 •	 •
Salonik Ensemble •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	
Salonik Hemisphere         
Salonik Reflections 	 	 	 	 	 •	 	 	
Salonik Revelations 	 	 	 	 	 	 	 	 •
Salonik Constellation 	 	 	 	 	 	 •	 	
Salonik Cosmos 	 	 	 	 	 	 	 •	
Molecular Bar •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	
Mast Bar •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Slush 	 •	 	 	 	 	 	 	
Sunset Bar •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Pool Bar •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Passport Bar •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	
Quasar •	 •	 	 •	 •	 	 	 	
The Crystal Room         

Rozrywka         
Teatr •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Kino         

Pokój gier karcianych •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	

Kasyno Fortunes •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Celebrity Central •	 •	 •	 •	 •	 	 	 	

Hot Glass ShowSM •	 •	 	 	 •	 	 	 	

Game On 	 	 •	 	 	 	 	 	

Zajęcia na pokładzie         

Bieżnia do joggingu •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Baseny •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Boisko do koszykówki •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Jacuzzi/wanna z hydromasażem •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Basen do talasoterapii 	 	 	 	 	 •	 •	 •	 •
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Celebrity kabiny i apartamenty

obsługa:
•	dwa	razy	dziennie	usługa	sprzątania	(ścielenie	łóżka),
•	pierwszeństwo	w	przeprawie	łodzią	na	ląd,
•		przyjazna	indywidualna	obsługa	oferowana	przez	nasz	

wykwalifikowany personel,
•	bezpłatny	całodobowy	room	service,
•		room	service	z	większym	wyborem	w	menu	

śniadaniowym,
•	usługa	prania**,
•		bezpłatne	ręczniki	plażowe,	usługa	czyszczenia	butów,	

wypożyczenie parasola golfowego i lornetek.

Posiłki:
•		najlepsze	miejsca	w	restauracji	głównej	i	w	restauracjach	

specjalnych. 

udogodnienia:
•		pościel	Celebrity	eXhale™	–	wysokiej	jakości	materace,	

miękkie kołdry i poduszki oraz w 100% bawełniana bielizna 
pościelowa,

•		powitalne	wino	musujące	Blanc	de	Blanc	z	pamiątkową	
etykietą przedstawiającą dzieła sztuki autorstwa artystów z 
Florydy Południowej,

•	świeże	owoce	na	powitanie,
•	kwiaty,
•	bezpłatne	espresso	i	cappuccino	(w	apartamencie),
•	menu	poduszkowe,
•	miękkie	szlafroki	bawełniane,	
•	duże	bawełniane	ręczniki	kąpielowe.

Wyposażenie:
•	balkon	z	leżakami,

•	podwójna	stacja	dokująca	iPod/iPad®,
•	głowica	prysznicowa	firmy	Hansgrohe®	z	funkcją	masażu,
•	szklane	drzwi	przesuwne	od	podłogi	do	sufitu,
•	część	wypoczynkowa	z	sofą,
•		dwa	łóżka	z	możliwością	połączenia	w	jedno	duże	typu	

queen (chyba że zaznaczono inaczej),
•		niektóre	kabiny	mogą	posiadać	łóżko	piętrowe,
•	dwa	rodzaje	napięcia	(110/220	V),
•	mnóstwo	miejsca	do	przechowywania	w	łazience	i	szafie,
•		telewizory	płaskoekranowe	firmy	Samsung	z	wieloma	

kanałami i telewizją interaktywną, za pomocą której 
możesz sprawdzić rachunek, rezerwować wycieczki 
lądowe, zamawiać room service oraz oglądać programy  
i	filmy	na	życzenie**,

•	sejf,
•	minibar	(możliwe	są	dodatkowe	opłaty).

DODATKOWE CECHY APARTAMENTóW

Więcej luksusu. Więcej w cenie

Jasne i przestronne kabiny na statkach Celebrity są ucieleśnieniem 

filozofii nowoczesnego luksusu dzięki przemyślanemu designowi, 

pięknemu wykończeniu, luksusowym udogodnieniom  

i innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu przechowywania.  

Co więcej – 85% z nich posiada własny balkon. Natomiast dla 

gości, którzy pragną doświadczyć nowoczesnego luksusu w jego 

pełnym wydaniu, przygotowaliśmy nowe apartamenty Suite Class, 

oferujące	dodatkowe	korzyści.*

UDOGODNIENIA W APARTAMENTACH SUITE CLASS Apartament Penthouse Apartament Apartament Apartament  Apartament
 Reflection  Royal Signature Celebrity Sky
Posiłki      
Dedykowana prywatna restauracja, serwująca śniadania, lunche i kolacje • • • • • •
Śniadanie, lunch i kolacja – pełna obsługa w apartamencie • • • • • •
Usługi      
Osobiści kamerdynerzy oferujący pomoc przy pakowaniu  

• • • • • •i rozpakowywaniu bagażu, rezerwowaniu miejsc w restauracjach, spa itp.      

Pokładowy konsjerż turystyczny      
Pierwszeństwo przy odprawie podczas wejścia na pokład • • • • • •
Pierwszeństwo wejścia na pokład we wszystkich portach • • • • • •
Pierwszeństwo przy zejściu na ląd • • • • • •
Rezerwacja miejsc w teatrze na wieczory formalne • • • • • •
Bezpłatne udogodnienia/zajęcia      
Codzienna dostawa popołudniowych przekąsek • • • • • • 
Popołudniowy serwis kabinowy z kawą i herbatą • • • • • • 
Luksusowe kosmetyki do kąpieli (szampon, odżywka, żel, balsam, mydło) • • • • • • 
Salonik Michael’s Club VIP Lounge – dedykowane usługi konsjerża i wyjątkowe 
kreacje kulinarne autorstwa wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni 

• • • • • 
  

Korzyści premium
Bezpłatny pakiet napojów (wedle uznania pasażera) • • •
Nieograniczone posiłki w restauracjach specjalnych • • •
Nieograniczony dostęp do Internetu • • •
Bezpłatny prywatny barek z piwem, napojami bezalkoholowymi i wodą  • • •
Darmowa butelka alkoholu z dodatkami do drinków • • •
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obsługa:
•		konsjerż	spa	organizujący	zabiegi	w	Canyon	

Ranch SpaClub®,
•		room	service	z	większym	wyborem	w	menu	

śniadaniowym,
•		specjalne	zaproszenie	na	wycieczkę	dla	VIP-ów	

po spa w dzień wejścia na pokład.

Posiłki:
•		restauracja	specjalna	Blu	stworzona	wyłącznie	

dla gości kabin AquaClass® i serwująca 
bezpłatne zdrowe śniadania kontynentalne oraz 
niezapomniane kolacje.

udogodnienia:
•	kolumna	prysznicowa	Hansgrohe®,
•	dyfuzor	zapachów	aromaterapii,	
•	ręcznik	do	twarzy,
•		dodatkowe	produkty	do	kąpieli	dostosowane	do	

upodobań gości: spray do twarzy i balsam do ust,
•	menu	poduszkowe	dla	poprawy	jakości	snu,
•	woda	butelkowana	na	powitanie,
•	codzienna	dostawa	herbaty	aromatyzowanej,
•	miękkie	szlafroki	bawełniane	i	pantofle.

Wyposażenie:
•	dwuosobowe,
•		znakomita	lokalizacja	na	statku	w	pobliżu	Canyon	

Ranch SpaClub®,
•		bezpłatny	nieograniczony	dostęp	do	saloniku	spa	

w Ogrodzie Perskim z podgrzewanymi leżakami,
•		bezpłatny	nieograniczony	dostęp	do	sali	

relaksacyjnej (Relaxation Room) w Canyon 
Ranch SpaClub®,

•		kanał	Wellness	Channel	z	programami	
AquaClass na życzenie: medytacja, joga  
i ajurweda.

obsługa:
•		przyjazna	indywidualna	obsługa	oferowana	przez	nasz	

wykwalifikowany personel,
•	dwa	razy	dziennie	usługa	sprzątania	(ścielenie	łóżka),
•	bezpłatny	całodobowy	room	service,
•	świeży	lód	dostarczany	do	kabin	na	życzenie,
•	usługa	prania**,
•	bezpłatne	ręczniki	plażowe.

Posiłki: 
•		śniadania,	lunche	i	kolacje	serwowane	w	różnych	

restauracjach.

udogodnienia:
•		bawełniana	bielizna	pościelowa,	miękkie	kołdry	 

i poduszki puchowe,
•	cztery	poduszki	w	każdej	kabinie,
•	bezpłatne	wypożyczanie	płaszczy	kąpielowych,
•	100%	bawełniane	ręczniki,
•	suszarka	do	włosów,
•		produkty	do	kąpieli	dostosowane	do	upodobań	gości	

(szampon, odżywka, balsam, czepek pod prysznic, 
mydło, waciki i patyczki),

•	bezpłatna	torba	z	rączkami.

Wyposażenie:
•		dwa	łóżka	z	możliwością	połączenia	w	jedno	duże	typu	

queen (chyba że zaznaczono inaczej),
•	niektóre	kabiny	mogą	posiadać	łóżko	piętrowe,
•	dwa	rodzaje	napięcia	(110/220	V),
•		mnóstwo	miejsca	do	przechowywania	w	łazience	 

i szafie,
•		telewizory	płaskoekranowe	z	wieloma	kanałami	 

i telewizją interaktywną, za pomocą której możesz 
sprawdzić rachunek, rezerwować wycieczki lądowe, 
zamawiać room service oraz oglądać programy i filmy 
na	życzenie**,

•	sejf,
•	minibar**.

obsługa:
•	spersonalizowane	usługi	konsjerża,
•	pierwszeństwo	przy	odprawie,	
•		room	service	z	większym	wyborem	w	menu	

śniadaniowym,
•	bezpłatny	serwis	czyszczenia	butów.

Posiłki:
•		najlepsze	miejsca	w	restauracji	głównej	 

i w restauracjach specjalnych.

udogodnienia:
•	wino	musujące	i	świeże	owoce	na	powitanie,
•	codzienna	dostawa	popołudniowych	przekąsek,
•	menu	poduszkowe	i	miękkie	szlafroki	bawełniane,	
•	duże	bawełniane	ręczniki	kąpielowe,
•	dodatkowa	suszarka	do	włosów,
•	żel	pod	prysznic	dostosowany	do	upodobań	gości,
•		możliwość	wypożyczenia	parasola	golfowego	 

i lornetek,
•	elegancka	torba	z	rączkami.

Wyposażenie:
•		głowica	prysznicowa	firmy	Hansgrohe®	z	funkcją	

masażu, 
•	szklane	drzwi	przesuwne	od	podłogi	do	sufitu,
•	część	wypoczynkowa	z	sofą,
•	telewizor	LCD,
•	toaletka,
•	balkon	z	leżakami.

1. Apartament Celebrity, Celebrity Silhouette®  2. Obsługa kajut, Celebrity 
Solstice®  3. Jadalnia apartamentu Penthouse, Celebrity Silhouette®   
4. Kabina klasy Concierge, Celebrity Silhouette®

KABINY AqUACLASS®  
PoSiAdAją WSzySTkiE CEChy 
kAbin kLASy ConCiERgE oRAz... 

WYBRANE CECHY  
kAbin

KABINY KLASY CONCIERGE  
oFERują Między innyMi...

*Usługi	i	udogodnienia	mogą	być	różne	w	zależności	od	kategorii	apartamentu.	
Apartamenty Suite Class niedostępne na statku Celebrity Xpedition®. Więcej informacji 

na stronie celebritycruises.com/accommodation

**Obowiązują	dodatkowe	opłaty.

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

CELEbRiTy kAbiny i APARTAMEnTy



klasa Celebrity Solstice® apartamenty i kabiny
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S1

Tylko Celebrity Reflection® Apartament  
Signature
41 m2

balkon 11 m2

Apartament Penthouse
120 m2

balkon 36 m2

Apartament Royal
55 m2

balkon 14 m2

Apartament  
Reflection  
152 m2

balkon 18 m2

Apartament Celebrity
36 m2

balkon 10 m2

Apartament Sky
28 m2

balkon 7 m2

Tylko Celebrity 
Reflection®

*							Niektóre	apartamenty	i	kabiny	są	dostępne	dla	osób	na	wózkach	inwalidzkich	oraz	innych	osób	niepełnosprawnych.	Na	statkach	klasy	Solstice	są	wyposażone	w	automatyczne	
drzwi, prysznice bez brodzików, poręcze i inne funkcje ułatwiające dostęp. Pełną listę apartamentów dla osób niepełnosprawnych można znaleźć na planach poszczególnych pokładów.
**Częściowo	zasłonięty	widok	z	balkonu.	†Łóżko podwójne nie rozkłada się na dwa pojedyncze łóżka. ‡ Zasłonięty widok z balkonu.

1. Celebrity Eclipse®  2. Apartament Penthouse, Celebrity Silhouette®  3. Apartament Signature, Celebrity Reflection®  4. Łazienka apartamentu Penthouse, Celebrity Silhouette®  
5. Balkon apartamentu Penthouse, Celebrity Silhouette®
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  8*7

2A   2B* 2D‡  2C**1B 1C1A

C1 C2   C3*
SV

1211  10*  9*

FV

  A2*A1

Kabina wewnętrzna    
16 m2

Kabina Ocean View  
(z widokiem na ocean)
16 m2

Kabina Family (rodzinna) z balkonem
53 m2

balkon 5 lub 10 m2

Kabina klasy Concierge z balkonem
18 m2

balkon 5 m2

Kabina z balkonem
18 m2

balkon 5 m2

Kabina Sunset z balkonem  
– położona na rufie statku
18 m2

balkon 5 m2

Położone 
w najatrakcyjniejszych 
częściach statku

Kabina AquaClass® z balkonem
18 m2

balkon 5 m2

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

kLASA CELEbRiTy SoLSTiCE® APARTAMEnTy i kAbiny



klasa Celebrity Solstice® plany pokładów

Celebrity Solstice®
Pojemność pasażerska: 2850
Tonaż: 122 tys.
Długość: 317 m
Napięcie elektryczne:  
110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2008
Ostatnia renowacja: 2012

Celebrity Eclipse®
Pojemność pasażerska: 2850
Tonaż: 122 tys.
Długość: 317 m
Napięcie elektryczne:  
110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2010
Planowana renowacja: 2015

Celebrity EquinoxSM

Pojemność pasażerska: 2850
Tonaż: 122 tys.
Długość: 317 m
Napięcie elektryczne:  
110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2009
Ostatnia renowacja: 2014

Celebrity Reflection®
Pojemność pasażerska: 3046
Tonaż: 126 tys.
Długość: 324 m
Napięcie elektryczne:  
110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2012

Celebrity Silhouette®
Pojemność pasażerska: 2886
Tonaż: 122,4 tys.
Długość: 324 m
Napięcie elektryczne:  
110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2011

Plan pokładów pochodzi ze statku Celebrity Eclipse®, który reprezentuje klasę Solstice. Wyposażenie i lokale mogą się różnić w zależności od statku. Plan pokładu ma 
przybliżyć rozmieszczenie wyposażenia i kabin oraz ich liczbę na typowym statku klasy Solstice. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, wyskalowanym rzutem, 
a jego zawartość może ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, skontaktuj się z lokalnym 
biurem podróży lub z konsultantem ds. sprzedaży rejsów.
Aby pobrać najnowsze plany pokładów klasy Solstice, wejdź na celebritycruises.com/ships

Pokład 15

Pokład 16

Pokład 14
Pokład 12

Pokład 11 Pokład 10

Pokład 9
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Kabiny z górną koją i rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksymalnie cztery osoby.
Kabiny dla osób niepełnosprawnych z rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksy-
malnie trzy osoby.
Kabiny dla osób niepełnosprawnych z rozkładaną kanapą mogą pomieścić maksy-
malnie cztery osoby.

Kabiny 1547, 1549, 1552 i 1554 mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 2190, 2192, 2194 i 2196 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.
Kabiny 2C z balkonem mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 2D z balkonem o numerach 1547, 1549, 1552, 1553 i 1554 mają częściowo 
zasłonięty widok.

Apartament Penthouse
Apartament Royal
Apartament Celebrity
Apartament Sky 1
Apartament Sky 2
Apartament Reflection
Apartament Signature
kabina AquaClass® 1
kabina AquaClass® 2

balkon 2b
balkon 2C
balkon 2d
kabina ocean View 7
kabina ocean View 8
kabina wewnętrzna 9
kabina wewnętrzna 10
kabina wewnętrzna 11
kabina wewnętrzna 12

kabina klasy Concierge 1
kabina klasy Concierge 2
kabina klasy Concierge 3
kabina Family ocean View
kabina Sunset z balkonem
balkon 1A
balkon 1b
balkon 1C
balkon 2A

Rozkładana sofa
Jedna górna koja
Kabiny łączone
Lokalizacja drzwi kabiny wewnętrznej
Kabina/apartament dla osób na 
wózkach inwalidzkich z odpowiednio 
przystosowanym prysznicem

numery pokładów dotyczą górnych
poziomów dla gości

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

kLASA CELEbRiTy SoLSTiCE® PLAny PokŁAdóW

Pokład 8

Pokład 7 Pokład 6 Pokład 5 Pokład 4 Pokład 3
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klasa Celebrity Millennium® apartamenty i kabiny

Apartament Royal
50 m2

balkon 18 m2

Apartament Penthouse  
133 m2

balkon 102 m2

Apartament Celebrity
43 m2

balkon 8 m2†

Apartament Sky
23 m2

balkon 5 m2

*					Niektóre apartamenty i kabiny są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich oraz innych osób niepełnosprawnych. Pełną listę apartamentów dla 
osób niepełnosprawnych można znaleźć na planach poszczególnych pokładów. † Balkon niedostępny na statku Celebrity Summit®.

1. Celebrity Millennium®  2. Balkon prywatny, Celebrity Constellation®  3. Kabina AquaClass®, Celebrity Infinity®  4. Łazienka w apartamencie Penthouse, Celebrity 
Constellation®  5. Sypialnia w apartamencie Penthouse, Celebrity Constellation®
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12 11*  9*   10*

FV

4   5* 6 87C3 C1* C2

2C  2B*  2A*

A1 A2

54
5

Rodzinna kabina z balkonem
25 m2

balkon 10 lub 18 m2

Kabina wewnętrzna    
16 m2

Kabina Ocean View  
(z widokiem na ocean)
16 m2

Kabina klasy Concierge
19 m2

balkon 4 m2

Położone  
w najatrakcyjniejszych 

częściach statku

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

Kabina z balkonem
16 m2

balkon 3,5 m2

Kabina AquaClass®
18 m2

balkon 5 m2

Położone  
w najatrakcyjniejszych 

częściach statku

kLASA CELEbRiTy MiLLEnniuM® APARTAMEnTy i kAbiny



klasa Celebrity Millennium® plany pokładów

Celebrity Infinity®
Pojemność pasażerska: 2170 
Tonaż: 90,94 tys. 
Długość: 294 m 
Napięcie elektryczne: 110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2001 
Ostatnia renowacja: 2011

Celebrity Constellation®
Pojemność pasażerska: 2170 
Tonaż: 90,94 tys. 
Długość: 294 m 
Napięcie elektryczne: 110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2002
Ostatnia renowacja: 2013 

Celebrity Summit®
Pojemność pasażerska: 2158 
Tonaż: 90,94 tys. 
Długość: 324 m
Napięcie elektryczne: 110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2001 
Ostatnia renowacja: 2012 

Celebrity Millennium®
Pojemność pasażerska: 2158 
Tonaż: 90,94 tys. 
Długość: 324 m 
Napięcie elektryczne: 110/220 volt AC
Kraj rejestru: Malta
Oddany do służby: 2000
Ostatnia renowacja: 2012 

Plan pokładów pochodzi ze statku Celebrity Infinity®, który reprezentuje klasę Millennium. Wyposażenie i lokale mogą się różnić w zależności od statku. Plan pokładu 
ma przybliżyć rozmieszczenie wyposażenia i kabin oraz ich liczbę na typowym statku klasy Millennium. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, wyskalowanym 
rzutem, a jego zawartość może ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, skontaktuj się 
z lokalnym biurem podróży lub z konsultantem ds. sprzedaży rejsów.
Aby pobrać najnowsze plany pokładów klasy Millennium, wejdź na celebritycruises.com/ships

Pokład 12

Pokład  11

Pokład 10
Pokład  9

Pokład 8

Pokład 7
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2C
2B

5
6

4
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Rozkładana sofa
Jedna górna koja
Dwie górne koje
Kabiny łączone
Lokalizacja drzwi kabiny wewnętrznej
Kabina/apartament dla osób na wózkach 
inwalidzkich z odpowiednio przystoso-
wanym prysznicem

numery pokładów dotyczą górnych
poziomów dla gości

Kabiny 9034, 9039 i 9041 mają częściowo zasłonięty widok.
Kabiny 9094 i 9100 mają mniejsze balkony o charakterze półprywatnym.
Kabiny 9117, 9121 i 9123 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.  
Kabiny 8043, 8090, 8092 i 8106 mają częściowo zasłonięty widok.

Kabiny 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 i 8108 mają mniejsze balkony o charakterze półprywatnym.
Apartamenty 6145 i 6146 posiadają standardowe przeszklone drzwi balkonowe.
Kabiny 8121, 8125 i 8127 mają prysznice bez brodzików zamiast wanien.
Gabinet lekarski znajduje się w środkowej części statku na Pokładzie 1 (niewidoczny na planie).

Apartament Penthouse
Apartament Royal
Apartament Celebrity
Apartament Sky 1
Apartament Sky 2
kabina AquaClass® 1
kabina AquaClass® 2
kabina klasy Concierge 1
kabina klasy Concierge 2
kabina klasy Concierge 3

kabina wewnętrzna 9
kabina wewnętrzna 10
kabina wewnętrzna 11
kabina wewnętrzna 12

Rodzinna kabina z balkonem
balkon 2A
balkon 2b
balkon 2C
kabina ocean View 4
kabina ocean View 5
kabina ocean View 6
kabina ocean View 7
kabina ocean View 8

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

kLASA CELEbRiTy MiLLEnniuM® PLAny PokŁAdóW

Pokład 6 Pokład 5 Pokład  4 Pokład  3 Pokład  2



1 2

Celebrity Xpedition®

1. Celebrity Xpedition®  2. Beagle Grill  3. Apartament Penthouse  4. Kabina Deluxe  5. Apartament Xpedition

Celebrity jest jedyną dużą linią wycieczkową, która oferuje 
całoroczne rejsy na Galapagos na pokładzie megajachtu 
Celebrity Xpedition® mieszczącego do 100 gości. Panuje tu 
miła, niezobowiązująca atmosfera, nie ma rezerwacji miejsc 
podczas posiłków, a wszyscy noszą swobodne stroje. To 
idealne miejsce do relaksu i podziwiania naturalnych cudów 
natury.

Prawdziwe all inclusive
Zabierz się z nami w odkrywczą podróż, podczas której 
zagwarantujemy	ci	praktycznie	wszystko,	czego	potrzebujesz*:

•	wszystkie	napoje	–	wodę	mineralną,	wino,	piwo	i	napoje	spirytusowe,	
herbatę, kawę, cappuccino i espresso,
•	wszystkie	posiłki,	a	także	room	service	i	posiłki	serwowane	w	kabinach	
(w wyznaczonych porach),
•	wszystkie	wycieczki	lądowe	z	dużym	wyborem	lokalizacji	i	rozrywek,
•	sprzęt	do	nurkowania	–	maski,	fajki,	płetwy,	kombinezony	i	urządzenia	
flotacyjne,
•	wejściówki	do	parku	i	opłatę	za	kartę	Galapagos	Tourist	Card,
•	zakwaterowanie	w	hotelu	przed	rejsem	i	po	rejsie	dla	pakietów	
10-dniowych i dłuższych,
•	wszystkie	transfery	i	loty**	do/z	Quito	i	Baltry	dla	pakietów	
10-dniowych i dłuższych,
•	wszystkie	napiwki.

Eksperci
Podczas każdego rejsu pasażerom towarzyszy wysoko 
wykwalifikowany zespół przyrodników, którzy dzielą się swoją 
ogromną wiedzą na temat tego archipelagu. Razem z nimi 
zwiedzicie każdą wyspę na trasie, wspinając się po skałach 
wulkanicznych, na których wygrzewają się legwany morskie. 
Zobaczycie także żółwie z Galapagos, żółwie morskie i dużo, dużo 
więcej. Po powrocie na pokład czeka was seria interesujących 
prezentacji na temat fauny i flory. Oczywiście statek Celebrity 
Xpedition® spełnia najostrzejsze normy dbałości o środowisko 
naturalne, aby wyspy, które odwiedza, pozostały nietknięte dla 
przyszłych pokoleń.

Wzbogać swoje doświadczenia
Aby w pełni docenić uroki Galapagos, możesz połączyć rejs  
z wyprawami lądowymi (przed rejsem i po rejsie) przez Quito  
w Ekwadorze, Limę i Cuzco w Peru, łącznie ze Świętą Doliną Inków 
oraz legendarnymi ruinami Machu Picchu.
*Opłaty	naliczane	są	za:	dostęp	do	Internetu,	pranie,	masaże,	nurkowanie	z	butlą,	
wybrane alkohole, aperitify i wina.
**Uwaga:	Na	lotach	między	Quito	i	Baltrą	obowiązuje	limit	bagażowy.	Więcej	informacji	
w punkcie 2.4 warunków rezerwacji.

Plan pokładu ma jedynie przybliżyć orientacyjne rozmieszczenie kabin i innych obiektów na statku Celebrity Xpedition®. Przedstawiony plan pokładu nie jest dokładnym, 
wyskalowanym rzutem, a jego zawartość może ulec zmianie. Jeśli masz szczególne wymagania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konkretnej kabiny, 
skontaktuj się z lokalnym biurem podróży lub z konsultantem ds. sprzedaży rejsów. Schematy zakwaterowania pochodzą z Celebrity Xpedition®. Rozmiary kabin mogą się 
różnić w zależności od kategorii. Wszystkie wymiary są przybliżone. Ustawienie mebli może się różnić w kabinach 3- i 4-osobowych. 
Aby pobrać najnowsze plany pokładów statku Celebrity Xpedition®, wejdź na celebritycruises.com/ships

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
11,	25	sty		•		8,	22	lut		•		8,	22	mar		 
5,	19	kwi		•		3,	17,	31	maj		•		14,	28	
cze		•			12	lip		•		9,	23	sie		•		4,	18	paź		
1,	15,	29	lis		•		13,	27	gru*	

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
10,	24	sty		•		7,	21	lut		•		6,	20	mar 
3, 17 kwi
*Rejs	świąteczny.

Wyspy Galapagos – A

Rejs 7-dniowy 
Celebrity Xpedition®

Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2015:
4,	18	sty		•		1,	15	lut		•		1,	15,	29	mar
12,	26	kwi		•		10,	24	maj		•		7,	21	cze		
5	lip		•		2,	16,	30	sie		•		27	wrz		•		11,	
25	paź		•		8,	22	lis		•		6,	20*	gru		
Terminy rozpoczęcia rejsu w roku 2016:
3,	17,	31	sty		•		14,	28	lut		•		13,	27	
mar		•		10,	24	kwi
*Rejs	świąteczny.

Wyspy Galapagos – B

Rejs 7-dniowy  
Celebrity Xpedition®

 Dzień Porty zawinięcia
 1  baltra (galapagos)

 1  Wyspa daphne (galapagos)

 2 zatoka gardner (Espanola)

 2  Punta Suarez (Espanola)

 3  Cormorant Point (Floreana)

 3  bahia Post office (Floreana)

 4  Punta Moreno (isabela)

 4  zatoka urvina (isabela)

 5  Punta Vicente Roca (isabela)

 5  Punta Espinoza (Fernandina)

 6  South Plaza (Santa Cruz)

 6  dragon hill (Santa Cruz)

 7  Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8  baltra (galapagos)

 Dzień Porty zawinięcia
 1  baltra (galapagos)

 1  Wyspa daphne (galapagos)

 2  Puerto Egas (Santiago)

 2  Rabida (galapagos)

 3  zatoka Elizabeth (isabela)

 3  Caleta Tagus (isabela)

 4  zatoka Sullivana (Santiago)

 4  Wyspa bartolome (Santiago)

 5  Las bachas, (Santa Cruz)

 5  north Seymour (galapagos)

 6  P. baquerizo (San Cristobal)

 6  Cerro brujo (San Cristobal)

 6  kicker Rock (San Cristobal)

 7  Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8  baltra (galapagos)

Dostępne są także 10-, 11- i 13-dniowe pakiety Cruise & Stay (rejs + pobyt).
Więcej szczegółów na stronie celebritycruises.com

kategoria kabiny 

Ceny od

Ceny do

Rejs 7-dniowy (A i B), tylko rejs
Z widokiem na ocean Apartament

2326 € 3409 € 

5339 € 10602 €

Ceny zawarte w tej broszurze podane są za osobę w euro przy założeniu wykupienia danej kabiny 
przez dwie osoby. Do cen doliczono podatki, ale nie zawierają one napiwków. W niektórych portach 
konieczna jest przeprawa łodzią na nabrzeże. Wszystkie trasy, daty i ceny są aktualne w dniu oddania 
broszury do druku, mogą jednak ulec zmianie. Pełne informacje na temat warunków rezerwacji można 
znaleźć na stronach 76–79.
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Celebrity Xpedition®
Pojemność pasażerska: 100
Tonaż: 2842
Długość: 90 m
Napięcie elektryczne: 220 volt AC/DC, 110 volt AC
Kraj rejestru: Ekwador
Oddany do służby: 2004
Ostatnia renowacja: 2013

Kabiny Premium i Deluxe
15 m2

Apartament Xpedition
19 m2, balkon 5 m2

Apartament Royal
23 m2, balkon 18 m2

Apartament Penthouse
43 m2, balkon 18 m2

Apartament Junior
16 m2, balkon 4 m2

Kabina Ocean View  
(z widokiem na ocean)
13 m2

Wejdź na stronę www.celebritycruises.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

CELEbRiTy XPEdiTion®

*
Rozkładana sofa
Górna koja
Trzyosobowa
Czteroosobowa
Kabiny łączone

Apartament Penthouse
Apartament Royal
Apartament Xpedition
Apartament junior
kabina Premium
kabina deluxe
kabina ocean View  
(z widokiem na ocean)

Pokład Marina

Pokład Vista

Pokład Panorama

Pokład Sunrise



Niniejsze warunki rezerwacji stanowią podstawę Państwa umowy. Stron-
ami niniejszej umowy są Państwo oraz firmy Celebrity Cruises Inc. lub 
RCL Cruises Ltd, które przyjmują na siebie odpowiedzialność prawną za 
właściwe wykonanie niżej opisanej umowy. O właściwej stronie niniejszej 
umowy zostaną Państwo powiadomieni w momencie dokonywania rezer-
wacji. Informacja ta będzie także zawarta na fakturach. W  niniejszych 
warunkach rezerwacji formy „Państwo”,  „Uczestnik” i  „Pasażer” (wraz 
z ich odmianami) odnoszą się do wszystkich osób wymienionych w rezer-
wacji, natomiast słowa „my” (wraz z odmianami) oraz „Celebrity Cruises” 
odnoszą się do firmy Celebrity Cruises Inc. lub RCL Cruises Ltd, stosownie 
do przypadku. RCL Cruises Ltd jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Bry-
tanii (pod numerem 07366612). Jest ona pośrednikiem sprzedażowym 
i marketingowym firmy Celebrity Cruises Inc. i działa pod nazwą Celebrity 
Cruises, a jej siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności to: Build-
ing 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY.
Jeśli rezerwują Państwo wakacje Celebrity Cruises w połączeniu z  innymi 
usługami (takimi jak przeloty, zakwaterowanie na lądzie i/lub transfery 
naziemne), organizowanymi lub świadczonymi przez inne biuro podróży 
lub tour operatora (‘organizatora podróży’), i dokonują Państwo rezerwacji 
u niego (nie u nas), wtedy stroną umowy o świadczenie usług wakacyjnych 
jest Państwa organizator podróży – nie firma Celebrity Cruises. W  takim 
przypadku zamiast niniejszych warunków rezerwacji do Państwa umowy 
zastosowanie będą miały warunki określone przez organizatora podróży. 
Organizator podróży powinien przekazać Państwu warunki rezerwacji 
przed jej dokonaniem lub w  momencie jej dokonywania. Nasza firma nie 
ponosi wobec Państwa żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości: w  sytuacjach, gdy Państwa biuro 
podróży organizuje dla Państwa usługi świadczone przez dostawców 
innych niż nasza firma, Celebrity Cruises nie ponosi wobec Państwa 
żadnej odpowiedzialności umownej. Jednakże jeśli okaże się, iż Celebrity 
Cruises zostanie pociągnięta względem Państwa do odpowiedzialności, 
nasza odpowiedzialność i/lub zobowiązania wobec Państwa lub or-
ganizatora Państwa podróży nie przekroczą lub nie będą się różnić od 
odpowiedzialności i obowiązków, jakie określono w niniejszych warunkach 
rezerwacji dla klientów, którzy podpisali z  nami umowę. W  każdej takiej 
sytuacji będziemy mieć pełne prawo do powoływania się na wszystkie 
wyłączenia i ograniczenia zawarte w poniższych warunkach rezerwacji.
Niezależnie od tego uznaje się, iż każda umowa zawarta między Państwem 
i Państwa biurem podróży uwzględnia poniższe zasady i wszelkie inne wa-
runki przewozu określone przez Celebrity Cruises.
Uwaga: jeśli zarezerwowali Państwo rejs wakacyjny statkiem Celebrity 
Xpedition na Wyspy Galapagos, tour operatorem etapu rejsu, który rozpoc-
zyna się w Quito, jest ekwadorska firma Islas Galapagos Turismo y Vapores 
C.A. (‘IGTV’), która również będzie stroną umowy, jaką podpiszą Państwo 
z Celebrity Cruises.

1. Rezerwacja wakacji
1.1 W jaki sposób mogę dokonać rezerwacji?
Aby zarezerwować wybrane wakacje, należy skontaktować się z  biurem 
podróży. W  przypadku rezerwacji za pośrednictwem jednego z  naszych 
autoryzowanych biur podróży pierwsza z  osób wymienionych na rezer-
wacji (która musi mieć co najmniej 21 lat – patrz punkt 4.3) musi wypełnić 
i podpisać formularz rezerwacji. Następnie formularz ten musi zostać prze-
kazany do biura podróży. Podczas rezerwacji należy podać imię i nazwisko 
w takiej formie, w jakiej widnieją one na Państwa paszporcie, a także datę 
urodzenia.
Również podczas rezerwacji należy wpłacić zaliczkę od każdego uczestnika 
(lub dokonać pełnej płatności, jeśli rezerwacja następuje mniej niż 60 dni 
przed wyjazdem) według poniższego harmonogramu.
1- 5dni  100.00 USD
6-9 dni  250.00 USD
10 dni lub dłużej 450.00 USD
Należy pamiętać, iż wszelkie płatności pobierane przez Celebrity Cruises 
są rozliczane w USA, więc operator Państwa karty kredytowej może Was 
z tego tytułu obciążyć dodatkową opłatą manipulacyjną.
Rezerwacji przyszłych rejsów można także dokonywać na pokładach 
naszych statków, korzystając z opcji Celebrity Future Cruise. Szczegółowych 
informacji udziela nasz pokładowy konsultant ds. sprzedaży. W przypadku 
rezerwacji opcji Celebrity Cruise Now oraz Cruise Later zastosowanie mają 
osobne warunki sprzedaży, więc należy dokładnie zaznajomić się z fakturą 
potwierdzającą rezerwację rejsu. W  przypadku rezerwacji na pokładzie 
Celebrity Cruises może stosować inną politykę naliczania opłat za zmianę 
uczestnika (patrz punkt 1.11). O szczegóły prosimy pytać na pokładzie stat-
ku. Należy pamiętać, że wszelkie rezerwacje dokonane na pokładzie będą 
podlegać niniejszym warunkom rezerwacji.

1.2 Jak zostanie potwierdzona moja rezerwacja?
Jeśli wybrana przez Państwa impreza turystyczna jest dostępna 
i otrzymaliśmy od Państwa formularz rezerwacji (w danych przypadkach) 
oraz wszelkie stosowne płatności, Celebrity Cruises wyśle do Państwa (jeśli 
rezerwacja dokonywana była bezpośrednio u  nas) lub do biura podróży 
fakturę potwierdzającą. Wiążąca umowa zostaje zawarta jedynie w przy-
padku wysłania przez nas faktury potwierdzającej. Na fakturze znajdować 
się będzie kwota, którą należy dopłacić za zarezerwowane wakacje. 
Natychmiast po otrzymaniu od naszej firmy faktury potwierdzającej, bi-
letów i innych dokumentów prosimy o szczegółowe sprawdzenie zawartych 
w  nich danych. W  przypadku nieprawidłowości w  danych należy natych-
miast powiadomić o  nich biuro sprzedaży, ponieważ dokonanie zmian 
w późniejszym czasie może nie być możliwe. Niestety nie możemy przyjąć 
odpowiedzialności w  sytuacji, gdy nie poinformowali Państwo nas lub 
biura podróży o błędach w dokumencie (także w fakturze potwierdzającej) 
w ciągu 14 dni od daty wysłania ich do Państwa bądź do biura podróży lub 
w ciągu 5 dni w przypadku biletów i biletów elektronicznych.

1.3 Jakie dane muszę przekazać i dlaczego?
W  niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania 
pewnych danych osobowych i  innych informacji dotyczących pasażerów 
urzędowi imigracyjnemu, liniom lotniczym i/lub innym organom. Są 
Państwo zobowiązani do podania określonych danych w momencie dokony-
wania rezerwacji, nie później jednak niż 70 dni przed datą rozpoczęcia re-
jsu, jeśli data ta przypada później. Wymagane informacje mogą obejmować 
dane osobowe, paszportowe, ubezpieczeniowe oraz dane osób, z którymi 
należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Zostaną Państwo przez nas 
poinformowani o zakresie wymaganych danych w momencie dokonywania 
rezerwacji lub w najkrótszym możliwym terminie po fakcie, gdy uzyskamy 
taką wiedzę. Zalecamy odwiedzenie strony www.celebritycruises.com 
i  podanie swoich danych drogą internetową po kliknięciu pozycji „Be-
fore your Cruise” (‘Przed rejsem’) i  „Online Check-in” (‘Odprawa drogą 

internetową’). Podanie wymaganych danych drogą internetową przed 
rejsem znacząco przyspieszy procedurę odprawy, umożliwi wcześniejsze 
wejście na pokład statku oraz pomoże uniknąć opóźnień i kolejek w termi-
nalu rejsowym. W  przypadku niewypełnienia formularza odprawy drogą 
internetową zostaną Państwo poproszeni o dopełnienie tej procedury nie 
później niż na dwie godziny przed podanym czasem wypłynięcia.
Jeśli dokończenie procedury odprawy drogą internetową jest niemożliwe, 
może wynikać to z nieuiszczenia pozostałej części płatności za rezerwację.  
Należy wtedy skontaktować się z biurem sprzedaży w sprawie przekazania 
nam należności i umożliwienia tym samym ukończenia procedury odprawy 
online.
Uwaga: wszyscy pasażerowie muszą przejść odprawę i  zaokrętować się 
nie później niż 90 minut przed podanym czasem wypłynięcia, w  przeci-
wnym wypadku nie będą mogli wziąć udziału w rejsie.  Należy przygotować 
identyfikator rezerwacji i datę wypłynięcia lub – jeśli informacje te zostały 
przekazane nam w momencie rezerwacji – sprawdzić, czy przekazane dane 
są kompletne i prawidłowe. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do Inter-
netu, należy skontaktować się z biurem podróży. Pracownicy biura udzielą 
Państwu wskazówek dotyczących sposobu przekazania lub weryfikacji 
przekazanych informacji. Nasze procedury mogą ulec zmianie. O ewentu-
alnych zmianach zostaną Państwo poinformowani w  momencie dokony-
wania rezerwacji lub w trakcie podpisania umowy.  Może zaistnieć potrzeba 
przekazania informacji podanych w momencie dokonywania rezerwacji lub 
później dostawcom innych usług, które są częścią rejsu. W  momencie 
oddania niniejszej broszury do druku europejskie linie lotnicze, z  których 
usług korzystamy, były również zobowiązane do przekazywania niektórych 
danych pasażerów amerykańskiemu urzędowi imigracyjnemu. Może 
również wystąpić konieczność przekazania tych danych innym organom.  
Dotyczy to przynajmniej części informacji, jakie przekazują Państwo 
firmie Celebrity Cruises. Niepodanie wymaganych pełnych i prawidłowych 
danych może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia rezerwacji. 
Niepodanie danych w wymaganym terminie po złożeniu rezerwacji może 
uniemożliwić zaokrętowanie się lub wejście na pokład samolotu. Firma 
Celebrity Cruises nie ponosi w  takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności 
i  nie wypłaci Państwu rekompensaty ani zwrotu wpłaconych środków. 
Odpowiedzialność za organizację transportu do portu wypłynięcia i portu 
powrotnego spoczywa na Państwu. Jeśli niepodanie wymaganych danych 
będzie skutkowało naliczeniem grzywien, dodatkowych opłat lub innych 
kar finansowych w stosunku do Celebrity Cruises, spoczywa na Państwu 
obowiązek zwrotu dodatkowych kosztów związanych z  tymi opłatami.  
Prosimy zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym zachowania poufności 
znajdującym się na stronie 77.

1.4 Kiedy przypada termin zapłaty pozostałej kwoty za wakacje?
Musimy otrzymać pozostałą część kosztów rezerwacji (po potrąceniu 
wpłaconej uprzednio zaliczki) nie później niż 60 dni przed wyjazdem. 
W przypadku dokonywania rezerwacji na 60 lub mniej dni przed wyjazdem 
są Państwo zobowiązani wpłacić pełną kwotę rezerwacji. Jeśli nie otrzy-
mamy na czas pełnej kwoty (włącznie z wszelkimi dodatkowymi opłatami, 
jeśli takowe są należne), będziemy zmuszeni anulować Państwa rezerwację 
ze względu na brak płatności. W takim przypadku będą Państwo musieli 
uiścić opłatę anulacyjną według stawek podanych poniżej (patrz pkt 1.10).

1.5 Gdzie trafiają pieniądze wpłacone przeze mnie w biurze podróży?
Wszystkie pieniądze, jakie wpłacają Państwo w  autoryzowanych biurach 
podróży w  związku z  wakacjami z  Celebrity Cruises, są zatrzymywane 
w  Państwa imieniu przez biuro do chwili wystawienia przez nas faktury 
potwierdzającej.  Potem środki te przechowywane są przez biuro w naszym 
imieniu.

1.6 Co zawiera cena?
Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym katalogu podane są za osobę 
w  USD przy założeniu wykupienia określonej kabiny przez dwie osoby. 
Niektóre elementy Państwa wakacji, łącznie z  tym, co jest wliczone, a co 
nie jest wliczone w  cenę, różnią się w  zależności od rodzaju rejsu. Na 
przykład elementy wliczone i niewliczone w cenę rejsu na pokładzie Celeb-
rity Xpedition mogą nieznacznie różnić się od informacji zawartych poniżej. 
Szczegółowych informacji zasięgną Państwo w swoim biurze podróży lub 
na stronie www.celebritycruises.com. Jednakże zazwyczaj cena rejsu obe-
jmuje następujące elementy: zakwaterowanie i  wyżywienie, rozrywki* na 
pokładzie statku, a  także wszystkie stosowne podatki z  wyjątkiem tych 
podanych poniżej.
O  ile nie uzgodniono inaczej, cena nie obejmuje wycieczek lądowych 
i wydatków osobistych (na przykład napojów na pokładzie, opłat za pra-
nie, zabiegów leczniczych i  kosmetycznych, usług fryzjerskich, rozmów 
telefonicznych itp.), posiłków w  hotelach na lądzie (o  ile nie zaznaczono 
inaczej), transferów ze statku i na statek, a  także wszelkich innych trans-
ferów, ubezpieczenia w podróży, opłat za usługi, tj. napiwków wręczanych 
na pokładzie albo na lądzie, oraz wszelkich innych opłat niewymienionych 
jako wliczone w cenę. 
* Niektóre rozrywki na pokładzie mogą być dodatkowo płatne.
Zastrzegamy sobie prawo do wliczenia w cenę rezerwacji opłaty paliwowej. 
Wartość tej opłaty zostanie Państwu podana podczas dokonywania u nas 
rezerwacji.
Uwaga: jeśli rezerwują Państwo więcej rejsów, nie można wykluczyć sytu-
acji, że ich programy pokładowe, posiłki i rozrywka będą do siebie podobne.

1.7 Jak uzyskać najniższą cenę za osobę?
Ceny podanej w  niniejszej broszurze uwzględniają nasz elastyczny pro-
gram cenowy. Na stronach z  cennikami widnieją ceny minimalne za re-
jsy wakacyjne. Cena minimalna to najniższa możliwa cena (z  wyjątkiem 
rejsów w  okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i  Wielkanocy, 
określanych w niniejszej broszurze mianem „rejsów świątecznych”). Ceny 
minimalne dotyczą wybranych rejsów i  nie są dostępne we wszystkich 
terminach. Cena rejsu różni się w zależności od statku, trasy podróży, dat 
wypłynięcia i  kategorii kabiny. Ceny mogą w  każdej chwili ulec zmianie, 
więc prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem podróży. 

1.8 Co to jest rezerwacja gwarantowana (GTY)?
W przypadku wybranych rejsów możemy Państwu zaoferować opcję do-
konania tak zwanej rezerwacji gwarantowanej (GTY). Oznacza to, że mogą 
Państwo zarezerwować kabinę w  gwarantowanej kategorii minimalnej 
(wskazanej przez nas przed dokonaniem rezerwacji) na wybranym przez 
Państwa statku. Przydział określonej kabiny na statku zostanie jednak do-
konany przez Celebrity Cruises w  dowolnym czasie do chwili dokonania 
odprawy w porcie.  Po przydzieleniu kabiny gwarantowanej nie będziemy 
mogli przyjąć Państwa życzeń o  dokonanie zmian. Korzyścią wynikającą 
z  usługi kabiny gwarantowanej jest możliwość zakwaterowania Państwa 

w  kabinie lepszej kategorii w  stosunku do pierwotnie zarezerwowanej 
bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat. W każdym przypadku 
gwarantujemy Państwu, że kategoria kabiny będzie o  minimum takim 
standardzie, jaki oferowaliśmy Panstwu przy rezerwacji. Jeśli posiadają 
Państwo konkretne wymagania dotyczące położenia kabiny lub podróżują 
z przyjaciółmi lub rodziną (zwłaszcza z dziećmi) i chcą być zakwaterowani 
obok siebie, to radzimy nie wybierać opcji GTY.
Na wybrane rejsy firma Celebrity Cruises może zaoferować promocyjne 
oferty GTY. Takie promocyjne oferty są definiowane w następujący sposób:
W – Apartament
XA – kabina AquaClass®
XC – kabina Concierge Class
X – kabina Deluxe
Y – kabina Ocean View (z widokiem na ocean)
Z – kabina wewnętrzna

1.9 Czy cena może się zmienić?
W  dowolnym czasie możemy zwiększyć lub zmniejszyć ceny niesprze-
danych miejsc na dany rejs. Cena wybranego rejsu zostanie potwierdzona 
przy dokonywaniu rezerwacji. Gdy cena wybranych wakacji zostanie przez 
nas potwierdzona w  momencie dokonywania rezerwacji, wtedy może się 
ona zwiększyć lub zmniejszyć jedynie w  podanych niżej okolicznościach. 
Zmiany ceny po dokonaniu rezerwacji zostaną rozliczone w postaci dopłaty 
lub zwrotu. Dopłata lub zwrot (jeśli takowe są należne) będą płatne 
z  zastrzeżeniem warunków określonych w  niniejszej klauzuli, jeśli koszty 
transportu, podatki lub opłaty należne za usługi takie jak opłaty lotnis-
kowe, wyładunkowe lub przeładunkowe w  portach morskich i  lotniczych 
wzrosną lub zmaleją lub też w przypadku gdy nasze koszty zwiększą się lub 
zmniejszą w  wyniku niekorzystnych lub korzystnych zmian kursów walut 
w  stosunku do przelicznika, jaki zastosowano, ustalając cenę Państwa 
wakacji. Należy pamiętać, iż firma Celebrity Cruises naliczy dopłatę jedynie 
w przypadku wzrostu kosztów o więcej niż 2% (z wyjątkiem opłat za zmia-
ny). Jeśli dopłata będzie przekraczać 10% kosztów wakacji (z wyłączeniem 
opłat za zmiany), będą Państwo mogli wybrać jedną z opcji: a, b lub c, po-
danych w punkcie 4.5 poniżej. Poczynając od daty widniejącej na fakturze 
dopłaty, będą mieli Państwo 14 dni na to, by zdecydować, czy chcą wybrać 
opcję b lub c określone w  punkcie 4.5. Jeśli do tego czasu nie przekażą 
nam Państwo, którą opcję wybierają, będziemy uprawnieni do przyjęcia, iż 
nie rezygnują Państwo z  imprezy i  tym samym opłacą dodatkową kwotę. 
Wszystkie dodatkowe kwoty należy uiścić łącznie z  pozostałą częścią 
należności za rejs lub w  ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, jeśli 
pozostała część należności została już uiszczona. Zobowiązujemy się nie 
pobierać dodatkowej opłaty w terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. Warto pamiętać, iż nie wszystkie składniki imprezy są zakupy-
wane w lokalnej walucie i niektóre, czasami nawet znaczne, zmiany cen nie 
mają wpływu na ostateczną cenę Państwa podróży ze względu na stosowne 
zapisy w umowie zabezpieczające uczestników w takich przypadkach. Za-
strzegamy sobie prawo do korekty błędów zarówno w reklamowanych, jak 
i potwierdzonych cenach. Zmiany te zostaną dokonane w możliwie najszyb-
szym czasie po dostrzeżeniu błędów. Zmiany i błędy w cenach mogą się 
sporadycznie przydarzyć. Dlatego zalecamy sprawdzenie ceny wybranego 
rejsu przy dokonywaniu rezerwacji. 

1.10 Czy otrzymam zwrot pieniędzy, jeśli będę zmuszony zrezygnować 
z wakacji?
Jeśli którykolwiek z uczestników chce zrezygnować z udziału w rejsie, musi 
o  tym fakcie niezwłocznie poinformować w  formie pisemnej swoje biuro 
podróży, aby mogło się ono z  nami skontaktować. W  przypadku rezer-
wacji w  firmie Celebrity Cruises uczestnik powinien przekazać pisemną 
informację o rezygnacji bezpośrednio do naszego biura. Wakacje zostaną 
anulowane z dniem, w którym otrzymamy Państwa pisemne zawiadomie-
nie o rezygnacji z imprezy poprzez Państwa biuro podróży lub bezpośrednio 
od Państwa. Będą wtedy Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty za anu-
lowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji wszelkie opłaty za 
dokonane zmiany nie podlegają zwrotowi.
Rejsy z 3-5 noclegami:
89-60 dni przed rozpoczęciem rejsu = 35 USD za osobę
59-30 dni przed rozpoczęciem rejsu = 100 USD za osobę
29-8 dni przed rozpoczęciem rejsu = 50% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/opłat)
7 lub mniej dni przed rozpoczęciem rejsu = 100% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/opłat)
Rejsy z 6 lub więcej noclegami:
89-60 dni przed rozpoczęciem rejsu = 70 USD za osobę
59-45 dni przed rozpoczęciem rejsu = pełna kwota zaliczki
44-30 dni przed rozpoczęciem rejsu = 25% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/opłat)
29-8 dni przed rozpoczęciem rejsu = 50% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/opłat)
7 lub mniej dni przed rozpoczęciem rejsu = 100% pełnej ceny za osobę 
(z wyłączeniem podatków/opłat)
Uwaga: w przypadku rejsów świątecznych opłaty za anulowanie rezerwacji 
są naliczane od 89 dni przed rozpoczęciem rejsu, jednakże mogą różnić się 
szczegółami. Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu biuro podróży.
W zależności od przyczyny rezygnacji z rejsu mogą Państwo uzyskać zwrot 
opłaty za anulowanie rezerwacji zgodnie z warunkami Państwa polisy ubez-
pieczeniowej. Roszczenia takie należy zgłaszać bezpośrednio do odpow-
iedniego zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdy jakiekolwiek anulowanie 
rezerwacji zmniejsza ilość pełnopłatnych członków grupy poniżej wartości, 
wedle której podczas rezerwacji ustalano cenę, liczbę wolnych miejsc i/lub 
wszelkie zniżki, Celebrity Cruises przeliczy te składowe i wystawi fakturę 
z odpowiednio wyższą ceną.
Opłaty za anulowanie rezerwacji rejsu statkiem Celebrity Xpedition
Aby uniknąć opłaty za anulowanie rezerwacji, informacja o  jej odwołaniu 
musi zostać otrzymana przed datą rozpoczęcia rejsu. Dla statku Celebrity 
Xpedition obowiązują następujące koszty:
Dni przed rejsem   Opłata za anulowanie od osoby  
   bez opłat za zmiany
89-30 dni  kwota depozytu
29-15 dni  50% całkowitej ceny biletu
14 dni lub mniej brak refundacji

1.11 Czy mogę dokonać zmian w rezerwacji po jej potwierdzeniu?
Zmiana rezerwacji jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc. Choć 
będziemy starali się Państwu pomóc, to nie możemy zagwarantować, że 
uda nam się spełnić każdą Państwa prośbę.
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 |  77

W przypadku prośby o zmianę w rezerwacji w terminie na 89 i mniej dni 
przed rejsem, zmiana ta będzie traktowana jako anulowanie pierwotnej 
rezerwacji i zostanie pobrana opłata za rezygnację zgodnie z postanowien-
iami zawartymi w niniejszych warunkach. Zmiana uzgodnionych warunków 
zostanie potraktowana jako dokonanie nowej rezerwacji.
Za wszelkie zmiany, które uznamy za drobne (na przykład zmianę kabiny 
lub zmianę danych osobowych na istniejącej rezerwacji), w  termi-
nie do 89 dni przed rozpoczęciem rejsu Celebrity Cruises pobiera opłatę 
manipulacyjną w wysokości 55 USD za jednego gościa, którą należy uiścić 
wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas oraz z wszelkimi koszta-
mi lub opłatami poniesionymi lub narzuconymi przez naszych dostawców. 
Uwaga: opłata za zmianę jest bezzwrotną kwotą, będącą częścią wszelkich 
opłat za odwołanie rezerwacji, jak określono w pkt 1.10.
Za wszelkie zmiany Celebrity Cruises pobiera opłatę manipulacyjną 
w wysokości 55 USD za jednego gościa, którą należy uiścić wraz z wszelki-
mi kosztami poniesionymi przez nas oraz z wszelkimi kosztami lub opłatami 
poniesionymi lub narzuconymi przez naszych dostawców.
W  przypadku gdy Państwo lub osoby z  Państwem podróżujące nie będą 
mogły brać udziału w  rejsie, na przykład ze względów zdrowotnych, 
osoba ta może odstąpić swoją rezerwację innej osobie (wskazanej przez 
Państwa). W  takiej sytuacji osoba rezygnująca z  rejsu musi przedstawić 
wraz z wnioskiem dokument potwierdzający powód zmiany rezerwacji (np. 
zaświadczenie lekarskie). Na osobie, która miała pierwotnie uczestniczyć 
w rejsie, i osobie ją zastępującej spoczywa solidarny obowiązek zapewnie-
nia uiszczenia opłaty za zmianę uczestnika oraz nieuiszczonej części ceny 
rejsu.

1.12 Czy muszę wykupić polisę ubezpieczeniową?
Tak. Wszyscy goście powinni posiadać odpowiednie indywidualne ubez-
pieczenie podróży. Musi ono zawierać minimalne pokrycie kosztów anu-
lowania rezerwacji przez uczestnika oraz koszt pomocy na wypadek repa-
triacji w przypadku wypadku lub choroby. Do Państwa obowiązków należy 
wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która będzie odpowiadać Państwa 
potrzebom, oraz w razie potrzeby zakup dodatkowej lub alternatywnej poli-
sy. Zalecamy skontaktowanie się z biurem podróży lub niezależnym agen-
tem ubezpieczeniowym, który przedstawi Państwu odpowiednie opcje.

2. Przed wyjazdem
2.1 Przedmioty wartościowe i pierwszej potrzeby
Należy się upewnić, iż noszą Państwo przy sobie wszystkie wartościowe 
i  ważne przedmioty (na przykład lekarstwa, biżuteria, przedmioty de-
likatne, ważne dokumenty podróży i  inne dokumenty, sprzęt wideo, 
aparaty fotograficzne, laptopy, telefony komórkowe itp.) i  że nie zostały 
one zapakowane razem z bagażem głównym lub pozostawione bez opieki 
w  kabinie bądź w  innym miejscu na statku. Na przedmioty takie należy 
zwrócić szczególną uwagę. Dla Państwa bezpieczeństwa na pokładzie 
prosimy o oddanie do przechowania wszystkich wartościowych i ważnych 
przedmiotów w  recepcji na statku lub w  minisejfie w  kabinie. Zalecamy 
również wykupienie odpowiedniego i  wystarczającego ubezpieczenia ta-
kich przedmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wartościowe lub 
ważne przedmioty, które nie zostały oddane do przechowania w  recepcji 
na statku.  W przypadku przedmiotów oddanych do przechowania w recep-
cji na statku naszą maksymalną odpowiedzialność pieniężną za ich utratę 
lub uszkodzenie (z dowolnego powodu) w czasie przechowywania określa 
Konwencja Ateńska (punkt 4.8). 

2.2 Czego nie wolno zabierać ze sobą na statek?
Dla bezpieczeństwa naszych gości na pokład nie wolno wnosić 
następujących przedmiotów: żelazek/prasowalnic parowych, świec, nar-
kotyków, ekspresów do kawy, transformatorów elektrycznych, cieczy 
łatwopalnych i materiałów wybuchowych, taki jak fajerwerki lub materiały 
pirotechniczne, broni palnej, w  tym niestrzelającej, oraz pistoletów star-
towych, w  tym pistoletów typu BB (na plastikowe kulki), wiatrówek, za-
palniczek w kształcie pistoletu, rakietnic, prochu strzelniczego i pistoletów 
śrutowych, amunicji, w  tym pocisków, strzał lub rakiet, które mogą być 
wystrzeliwane z  użyciem gazu pędnego, imitacji lub repliki broni, w  tym 
broni wycofanej z  eksploatacji i  niezdolnej do strzelania, a  niebędącej 
widoczną zabawką dla dzieci, taserów lub elektronicznych paralizatorów, 
gazów łzawiących, w  tym pieprzowych, pałek zwykłych lub teleskopow-
ych, sprzętu do sztuk walki (kiścieni, shurikenów itp.), butli/cylindrów ze 
sprężonym gazem (z wyjątkiem medycznych butli z gazem i pustych butli 
do nurkowania), kusz podwodnych, jakiegokolwiek paliwa, noży (w  tym 
rytualnych) ząbkowanych o  jakiejkolwiek długości, noży ukrytych, np. 
w postaci sprzączek do paska, noży sprężynowych lub myśliwskich, siekier 
i toporów, kajdanek.
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo do określenia innych niedozwol-
onych przedmiotów i może zabronić pasażerom wniesienia ich na pokład 
statku, jeśli uzna, iż są one nieodpowiednie. W przypadku, gdy nasza firma 
lub kapitan statku mają powody podejrzewać, że w  kabinie znajduje się 
przedmiot lub substancja, które nie powinny się znaleźć na pokładzie, kapi-
tan lub upoważniony przez niego oficer mają prawo wejścia do kabiny i jej 
przeszukania oraz konfiskaty takich przedmiotów lub substancji.
Uwaga: prosimy pamiętać o  zapakowaniu ostrych przedmiotów, w  tym 
między innymi nożyczek, ostrzy żyletek, obcinaczy do paznokci, cążków 
i igieł do szycia, w bagażu odprawianym, a nie w bagażu podręcznym z po-
wodu nowych, zaostrzonych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
lotniskach.

2.3 Co należy zrobić, jeśli podczas rejsu doszło do zagubienia, opóźnienia 
lub uszkodzenia bagażu?
(Patrz punkt 2.1 dot. przedmiotów wartościowych i  pierwszej potrzeby). 
Abyśmy mogli udzielić Państwu właściwej pomocy, należy jak najszybciej 
poinformować nas o zaistniałym problemie podczas rejsu lub w momencie 
wchodzenia lub schodzenia z pokładu statku, lub też podczas korzystania 
z  jakichkolwiek usług dostarczanych lub zorganizowanych przez naszą 
firmę.
W  przypadku stwierdzenia zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia 
bagażu na pokładzie należy natychmiast zgłosić ten fakt do recepcji.  
Obowiązują następujące limity czasowe dotyczące zgłaszania wszelkich 
zagubień, opóźnień bądź uszkodzeń bagażu oraz kwoty maksymalnej, która 
zostanie wypłacona przez nas lub naszych podwykonawców: wszelkie oc-
zywiste uszkodzenia bądź opóźnienia muszą zostać zgłoszone nam bądź 
dostawcy danej usługi (w przypadku gdy nie jest nim nasza firma) przed 
zejściem ze statku lub najpóźniej w momencie zejścia ze statku, lub w przy-
padku innych usług podczas korzystania lub pod koniec korzystania z tych 
usług. Wszelkie nieoczywiste straty, szkody majątkowe bądź opóźnienia 
muszą zostać zgłoszone nam bądź dostawcy danej usługi (jeśli nie jest 
nim nasza firma) w ciągu 15 dni od daty zejścia ze statku lub zakończenia 

korzystania z danej usługi.  W przypadku, gdy nie poinformują nas Państwo 
w podanym wyżej terminie o zaistniałej sytuacji, może to uniemożliwić nam 
określenie straty, opóźnienia lub uszkodzenia i w konsekwencji mieć wpływ 
na sposób rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy będą Państwo w sta-
nie udowodnić, iż dana szkoda, opóźnienie bądź strata wynikły z naszej winy 
lub z winy dostawcy usługi, którą zobowiązaliśmy się dostarczyć w ramach 
rejsu, wypłacimy Państwu odszkodowanie za udowodnioną przez Państwo 
poniesioną w  konsekwencji stratę lub szkodę, z  zastrzeżeniem i  zgod-
nie z  postanowieniami Konwencji Ateńskiej. Jednak maksymalna kwota 
odszkodowania za jakiekolwiek zagubienie, opóźnienie bądź uszkodzenie 
bagażu w takich sytuacjach jest maksymalną kwotą należną w stosunku do 
bagażu w kabinie na mocy postanowień Konwencji Ateńskiej.
Postanowienie to ma także zastosowanie w  przypadku wystąpienia usz-
kodzenia, opóźnienia bądź zagubienia bagażu nie na pokładzie statku bądź 
podczas wchodzenia lub schodzenia ze statku, lecz przy korzystaniu z in-
nych usług stanowiących część rejsu, które zobowiązaliśmy się dostarczyć 
w ramach umowy.

2.4 Ile bagażu mogę wnieść na pokład?
Maksymalny ciężar bagażu dla gości wchodzących na pokład naszych 
statków wynosi 90 kg na jednego gościa (z  wyjątkiem statku Celebrity 
Xpedition), jednakże linie lotnicze także nakładają swoje limity bagażowe 
przypadające na pasażera, których należy przestrzegać i które z reguły są 
mniejsze niż limity obowiązujące na naszych rejsach. Limit bagażowy dla 
Państwa lotu powinien widnieć na Państwa bilecie lotniczym. Informację tę 
mogą Państwo również uzyskać u przewoźnika.

2.5 Jakie są wymagania dotyczące paszportu i wizy?
Informacje dotyczące wymogów wizowych i  paszportowych można 
uzyskać w ambasadach krajów, które będą Państwo odwiedzać podczas re-
jsu, lub też w Państwa biurze podróży w odpowiednim czasie przed rejsem. 
Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy, by Państwa paszport był ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu.
Jeśli podróżują Państwo do USA w  ramach programu ruchu bezwizowe-
go, wszyscy członkowie Państwa grupy (w  tym dzieci) muszą posiadać 
paszport przystosowany do odczytu maszynowego. Paszport przystoso-
wany do odczytu maszynowego to taki, który posiada dwa rzędy liter, cyfr 
i  cudzysłów ostrokątny (“>>>>>>>”) wydrukowany na dłuższej krawędzi 
strony z  informacjami osobowymi (ze zdjęciem i  danymi osobowymi). 
Tekst przystosowany do odczytu maszynowego widnieje na białym pasku 
na starszych paszportach i na różowym na nowszych dokumentach. Jeśli na 
stronie z informacjami osobowymi nie ma takich linii, oznacza to, iż pasz-
port nie jest przystosowany do odczytu maszynowego. Może to zależeć od 
kraju wydania paszportu i jeśli nie są Państwo pewni, jaki rodzaj paszportu 
posiadają, należy zwrócić się w  tym celu z zapytaniem do Państwa biura 
paszportowego. Od 26 października 2004 r. osoby podróżujące do USA 
w ramach programu ruchu bezwizowego i nieposiadające paszportu przys-
tosowanego do odczytu maszynowego muszą uzyskać wizę podróżną, aby 
wjechać do USA. Jeśli podróżują Państwo do USA w ramach programu ru-
chu bezwizowego i posiadają paszport wydany w okresie po październiku 
2006 r., muszą Państwo posiadać paszport biometryczny. Podróżni 
z  ważnymi paszportami przystosowanymi do odczytu maszynowego 
wydanymi przed październikiem 2006 r. i podróżujący w ramach programu 
ruchu bezwizowego, mogą podróżować bez przeszkód na tych paszport-
ach. Jeśli Państwa paszport został wydany po 26 października 2006 r. 
i nie jest paszportem biometrycznym, nie będą się Państwo kwalifikować 
do programu bezwizowego i są zobowiązani do uzyskania wizy wjazdowej.  
Więcej informacji dotyczących paszportów można uzyskać w trakcie rezer-
wacji rejsu lub we właściwym biurze paszportowym. Należy pamiętać, 
że informacje te mogą ulec zmianie, dlatego należy sprawdzić właściwe 
wymagania w odpowiednim czasie przed wyjazdem.
Elektroniczny system autoryzacji podróży (ESTA)
ESTA to obowiązkowy zautomatyzowany system służący do sprawdza-
nia upoważnienia pasażerów do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych 
w  ramach programu ruchu bezwizowego (VWP) oraz stwierdzania, czy 
taki wjazd może nieść ze sobą ryzyko złamania prawa lub zagrożenie 
dla bezpieczeństwa.  Aby ubiegać się o  autoryzację podróży do Stanów 
Zjednoczonych w  ramach programu VWP, pasażer powinien zalogować 
się do internetowego systemu ESTA i  wypełnić formularz wniosku drogą 
internetową oraz dostarczyć wymagane dane biograficzne i kwalifikacyjne 
na formularzu I-94W w  postaci papierowej. Aby zakwalifikować się do 
procedury autoryzacji w  systemie ESTA, należy zalogować się na stronie 
internetowej systemu pod adresem https://esta.cbp.dhs.gov
Podczas odprawy pracownicy linii lotniczych sprawdzą, czy pasażer 
podał wszystkie informacje wymagane przez system ESTA. Aby przejść 
odprawę przed zaokrętowaniem, pasażer musi dostarczyć wydrukowaną 
kopię potwierdzenia z systemu ESTA i przedstawić ją przed rozpoczęciem 
rejsu zawijającego do dowolnego portu na terenie Stanów Zjednoczonych 
lub kończącego się w takim porcie. Należy pamiętać, że Celebrity Cruises 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odrzucenie wniosku w  systemie 
ESTA przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.  Wnioski 
odrzucone przez system ESTA należy przekazać do ambasady Stanów 
Zjednoczonych w celu złożenia wniosku o przyznanie wizy do Stanów Zjed-
noczonych. Uwaga: Niektóre osoby mogą nie kwalifikować się do wjazdu na 
terytorium Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowe-
go. Są to między innymi osoby, które były wcześniej aresztowane, nawet 
jeśli aresztowanie to nie doprowadziło do wyroku skazującego, a  także 
osoby posiadające wpis w rejestrach karnych. Jeśli mają Państwo jakiekol-
wiek wątpliwości co do tego, czy mogą podróżować w ramach programu 
ruchu bezwizowego, powinni w  tym celu skontaktować się z  informacją 
konsularną ambasady USA przed zarezerwowaniem wakacji w  Celebrity 
Cruises.
Jeśli nie są Państwo obywatelami kraju uczestniczącego w programie ruchu 
bezwizowego, powinni Państwo sprawdzić informacje dotyczące wymogów 
wizowych i  paszportowych w  ambasadach krajów, jakie będą Państwo 
odwiedzać podczas rejsu. Obejmuje to również wszystkie przystanki tech-
niczne, takie jak  port Prince Rupert.
Firma Celebrity Cruises nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, 
gdy nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład jakiegokolwiek samolotu 
lub do jakiegokolwiek kraju, a także w przypadku innych trudności i kosz-
tów poniesionych na skutek nieposiadania właściwego paszportu i/lub 
wymaganej wizy. Większość podróżnych musi posiadać wizę wjazdową do 
Rosji, której uzyskanie zajmuje co najmniej kilka tygodni. Firma Celebrity 
Cruises zwykle nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz wjazdowych, jednakże 
jeśli w ramach jednej z organizowanych przez nas wycieczek będą Państwo 
zwiedzać Rosję, wiza wjazdowa nie będzie w  tym przypadku wymagana. 
Jeśli jednakże pasażerowie pragną wybrać się na samodzielne zwiedzanie, 
muszą w tym celu uzyskać wizę wjazdową w ambasadzie rosyjskiej.

Należy upewnić się, że zarówno na paszporcie, jak i bilecie znajduje się to 
samo imię i nazwisko (łącznie z inicjałami). Jakiekolwiek nieścisłości w tym 
zakresie mogą sprawić, iż nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład samo-
lotu/statku. Firma Celebrity Cruises nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
w przypadku, gdy nie zostaną Państwo wpuszczeni na pokład jakiegokol-
wiek samolotu lub do jakiegokolwiek kraju, a  także w  przypadku innych 
trudności i  kosztów poniesionych na skutek nieposiadania właściwego 
paszportu lub wymaganej wizy/wiz. Niektóre władze portowe mogą 
sporadycznie poprosić o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przy 
schodzeniu ze statku podczas rejsu.  Sugerujemy zabranie oprócz paszpor-
tu również jego kserokopii i noszenie jej przy sobie przy każdym zejściu ze 
statku, aby uniknąć kłopotów związanych z powyższą kontrolą.

2.6 Wymogi zdrowotne
Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania porady lekarza co do najbardziej 
aktualnych wymogów zdrowotnych dla wszystkich miejsc docelowych 
wymienionych w niniejszej broszurze. 
Firma Celebrity Cruises informuje, iż kobiety będące w 24. tygodniu ciąży 
w  chwili wypłynięcia lub które osiągną 24. tydzień ciąży w  trakcie rejsu 
nie mogą odbyć podróży. Kobiety w  ciąży zobowiązane są przedstawić 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające właściwy tydzień ciąży w momen-
cie rozpoczęcia rejsu oraz potwierdzające, iż ciąża nie jest ciążą wysokiego 
ryzyka. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Chcąc zapewnić Państwu miły rejs, prosimy gości o  wypełnienie kwes-
tionariusza podczas odprawy, aby dowiedzieć się, czy cierpią Państwo 
na choroby przewodu pokarmowego lub inne choroby, które łatwo się 
rozprzestrzeniają, lub wykazują ich objawy.

3. Na pokładzie statku
3.1 Posiłki
Pasażerowie mogą wybierać między kilkoma miejscami spożywania 
posiłków w głównej restauracji. Preferencje dotyczące wyboru miejsc i ro-
zmiaru stołu należy podać w momencie dokonywania rezerwacji.  Firma Ce-
lebrity Cruises nie przyjmuje rezerwacji warunkowych i uzależnionych od 
dostępności preferowanego miejsca. W przypadku anulowania rezerwacji 
ze względu na brak dostępności preferowanego miejsca (niezależnie, czy 
zostało to potwierdzone w trakcie rezerwacji), stosuje się normalne opłaty 
za anulowanie rezerwacji. Nie gwarantujemy zapewnienia preferowanych 
miejsc przy stole. Potwierdzenie numeru stołu zostanie potwierdzone 
w kabinie w momencie rozpoczęcia rejsu. Pory posiłków mogą różnić się 
w  dniach zawinięcia do portu z  uwagi na godziny rozpoczęcia wycieczek 
lądowych. Dodatkowo, oprócz tradycyjnych form i  godzin posiłków, pro-
ponujemy elastyczną opcję Celebrity Select Dining. Pasażerowie mogą 
również nie robić wcześniejszych rezerwacji i  zgłaszać się na kolację 
w  dowolnym momencie pomiędzy 18:00 a  21:30. Zalecamy jednak robi-
enie rezerwacji, tak aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę i uniknąć 
potencjalnych kolejek. Pory posiłków mogą Państwo również zarezerwować 
wcześniej poprzez stronę internetową i sekcję „Manage my Booking”. Op-
cja Celebrity Select Dining jest zależna od dostępności. Konieczne jest 
wcześniejsze opłacenie opłaty serwisowej, aby móc skorzystać z tej opcji. 
Aby zarezerwować tę opcję, należy skontaktować się z biurem podróży.
Jeżeli potrzebują Państwo więcej swobody, to śniadanie i lunch są również 
serwowane w alternatywnych miejscach. Należy sprawdzać Dzienny Pro-
gram, aby znaleźć informacje o godzinach i miejscach wydawania posiłków.  
Śniadanie kontynentalne może być również serwowane do kabiny w godzi-
nach od 6:30 do 10:00. Usługa room service jest dostępna 24 godziny na 
dobę. Goście przebywający w  apartamentach mogą zamawiać wszystkie 
posiłki do swoich kabin.  Wyżywienie na pokładzie jest wliczone w cenę re-
jsu, jednakże na pokładach statków Celebrity obowiązuje opłata wejściowa 
do restauracji tematycznych (od 30 USD do 45 USD od osoby w zależności 
od restauracji). Konieczne jest dokonanie rezerwacji w  restauracjach 
tematycznych (Speciality Restaurants) i  obowiązuje kolejność zgłoszeń.  
Możliwe jest zarezerwowanie restauracji tematycznej do 5 dni przed re-
jsem. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby uzyskać 
więcej szczegółów. Goście spożywający posiłki w restauracjach tematyc-
znych muszą mieć ukończone 12 lat z wyjątkiem następujących restauracji: 
Silk Harvest Restaurant, Tuscan Grille i Qsine, które są dostępne dla dzieci 
w każdym wieku.  Minimalny wiek dla gości apartamentów stołujących się 
w  restauracjach Murano i  Blu to 12 lat.  Restauracja tematyczna Blu jest 
zarezerwowana wyłącznie dla gości klasy AquaClass. Dzieci mieszkające 
w  kabinach klasy AquaClass mogą spożywać posiłki w  restauracji Blu 
wspólnie z  dorosłym, również mieszkającym w  kabinie klasy AquaClass.  
Dodatkowo dzieci w wieku 12 lat i więcej i mieszkające w apartamentach 
mogą stołować się w  restauracji Blu, jeśli towarzyszy im osoba dorosła 
(w  zależności od dostępności miejsc w  restauracji). Prosimy zwrócić 
uwagę, iż gości apartamentów spożywających posiłki w  restauracji Blu 
obowiązuje opłata za wstęp w  wysokości 5 USD od osoby (z  wyjątkiem 
gości zakwaterowanych w  kabinie AquaClass). Menu dla dzieci nie jest 
dostępne w restauracjach tematycznych na pokładach statków Celebrity.

3.2 Diety specjalne
Firma Celebrity Cruises zaspokaja zróżnicowane potrzeby dietetyczne 
swoich pasażerów, oferując im m.in. dietę wegetariańską, cukrzycową, 
niskosodową, niskotłuszczową i o niskiej zawartości cholesterolu.  Staramy 
się również sprostać wymaganiom żywieniowym gości, wynikającym z me-
dycznych bądź religijnych przesłanek, oferując m.in. dietę bezlaktozową, 
koszerną czy też bezglutenową. Prosimy o  poinformowanie o  wymogach 
dietetycznych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić nam koniec-
zne przygotowania.  Pisemne zawiadomienie o  Państwa preferencjach 
żywieniowych należy przesłać  co najmniej 45 dni przed datą rozpoczęcia 
rejsu, podając jak najwięcej szczegółów, a w dniu zaokrętowania zgłoszenie 
to należy potwierdzić u  kierownika restauracji. Pisemne zgłoszenia 
dotyczące posiłków koszernych należy przesłać 80 dni przed datą 
rozpoczęcia rejsu na trasach europejskich i południowoamerykańskich oraz 
40 dni przed datą rozpoczęcia rejsów na trasach karaibskich i alaskańskich.
*Posiłki koszerne są dostępne jako produkty gotowe i oferowane wyłącznie 
w ramach kolacji.
Należy pamiętać, iż spełnienie określonych preferencji żywieniowych 
pasażerów ogranicza się jedynie do głównej restauracji na wszystkich 
statkach. Celebrity Cruises nie może zagwarantować, że posiłki podawane 
w innych punktach gastronomicznych na statku będą zgodne z konkretnymi 
wymaganiami dietetycznymi i nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej 
zgodności.

3.3 Czy gwarantujecie spełnienie specjalnych życzeń?
Niestety nie. Jeśli mają Państwo specjalne życzenie, prosimy o przekazanie 
go w formie pisemnej do Państwa biura podróży lub w momencie dokony-
wania rezerwacji. Firma Celebrity Cruises i  jej podwykonawcy starają się 
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spełniać rozsądne życzenia gości, ale nie możemy gwarantować, iż zawsze 
będziemy w stanie zaspokoić te potrzeby. Niespełnienie życzeń specjalnych 
z  jakiegokolwiek powodu nie stanowi naruszenia umowy. Jeżeli specjalne 
życzenie może być spełnione tylko za dodatkową opłatą, z wyjątkiem przy-
padków, gdy jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, za usługę tę zos-
tanie wystawiona faktura przed rozpoczęciem rejsu lub będzie ona płatna 
na miejscu. Potwierdzenie przyjęcia życzenia specjalnego i jego przekazania 
do wykonawcy lub ujęcie życzenia na fakturze potwierdzającej lub innym 
dokumencie nie oznacza, iż życzenie to zostanie spełnione.
Nie możemy oczywiście zaakceptować rezerwacji uzależnionej od 
spełnienia przez nas życzenia specjalnego pasażera, chyba że zostało to 
wyraźnie podane przez nas w  formie pisemnej w  trakcie dokonywania 
rezerwacji. Rezerwacje takie będą traktowane jako zwykłe i przetwarzane 
wedle powyższych zasad.

3.4 Spożywanie alkoholu na pokładzie
Na rejsach Celebrity Cruises rozpoczynających się w  Europie, Ameryce 
Południowej, Azji, Australii i  Nowej Zelandii wiek ten wynosi 18 lat. Na 
rejsach rozpoczynających się w  Ameryce Północnej i  Kanadzie minimum 
wiekowe upoważniające do zakupów i spożywania alkoholu to 21 lat. 
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo do zróżnicowania wymogów 
wiekowych uprawniających do zakupów i spożywania alkoholu stosownie 
do wymogów lokalnego prawa.
Na wodach terytorialnych niektórych krajów znajdujących się na trasach 
rejsu sklepy pokładowe mogą być zamknięte lub mogą być nałożone inne 
restrykcje związane z zakupem towarów lub dodatkowym podatkiem VAT 
w zależności od regulacji VAT w danym kraju.
Podczas wejścia na pokład statku w  porcie początkowym goście mogą 
wnieść ze sobą dwie butelki wina na jedną kajutę. W przypadku konsumpcji 
wina w  miejscu publicznym obowiązuje opłata korkowa w  wysokości 25 
USD za butelkę. Napoje alkoholowe zakupione w portach docelowych lub 
w  sklepie wolnocłowym na pokładzie statku będą przechowywane przez 
obsługę statku i dostarczone do Państwa kabiny ostatniego dnia rejsu. 

3.5 Napiwki
Celebrity Cruises
Jeśli nie opłacili Państwo z  góry napiwków/opłat serwisowych, to dla 
Państwa wygody będziemy automatycznie codziennie naliczać je na 
Państwa konto SeaPass w  niżej wymienionych kwotach, które mogą 
Państwo dostosować wedle własnego uznania: 12 USD za dzień za każdą 
osobę w kabinie (12,50 USD za dzień rejsu za każdą osobę zakwaterowaną 
w kabinie typu Concierge Class i Aqua Class, 15,50 USD za dzień rejsu za 
osobę zakwaterowaną w  apartamencie). Powyższe opłaty są rozdzielane 
pomiędzy personel pokładowy w następujących proporcjach:
Obsługa w restauracji*  Na osobę za dzień
Kelner   3,72 USD
Pomocnik kelnera  2,16 USD
Kierownik sali                                                          1,16 USD
Serwis kabinowy*  Na osobę za dzień  
Kamerdyner (tylko apartamenty) 3,50 USD
Serwis kabinowy  3,58 USD

          4,08 USD w kabinach  
          Concierge Class i AquaClass

Serwis dodatkowy*
Pozostały personel obsługi  1,38 USD
Standardowa opłata serwisowa w wysokości 15% wartości rachunku jest 
doliczana do rachunków z restauracji, barów i za zabiegi w spa.
*Napiwki/opłaty serwisowe mogą być rozdzielane także między innych 
członków załogi w zależności od zapotrzebowania na konkretne usługi.
Napiwki/opłaty serwisowe mogą zostać opłacone z góry lub automatycznie 
naliczane codziennie na Państwa konto SeaPass. Opłaty te są uznaniowe, 
więc ich wysokość można ustalić na pokładzie. Przedpłacone napiwki/
opłaty za serwis zostaną obliczone w trakcie rezerwacji.
Celebrity Xpedition
Podczas rejsów statkiem Celebrity Xpedition wszystkie wynagrodzenia dla 
obsługi statku i przewodników towarzyszących pasażerom podczas zwied-
zania wysp są wliczone w cenę rejsu.
Obejmują one cały personel obsługi, w  tym obsługę kelnerską, szefa sali 
restauracyjnej, obsługę kabiny, kamerdynera oraz opiekunów kajut.
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami podczas niektórych rejsów 
zawijających wyłącznie do portów Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani 
naliczać podatek VAT na niektóre towary i usługi pokładowe w zależności 
od przepisów o  podatku VAT w  kraju portu macierzystego. Podatek od 
towarów i  usług naliczany jest w  miejscu sprzedaży i  odprowadzany do 
odpowiedniego kraju. Obywatele spoza Unii Europejskiej mogą odzyskać 
VAT opłacony od towarów w momencie opuszczania terytorium Unii Eu-
ropejskiej najczęściej na lotnisku.

3.6 Wycieczki lądowe i rozrywki
Informacje zawarte w  niniejszej broszurze są zgodne z  naszą najlepszą 
wiedzą w momencie oddawania broszury do druku. Opisy znajdujące się 
w tym katalogu mogą odnosić się do rozrywek dostępnych w portach, które 
będą Państwo odwiedzać. Firma Celebrity Cruises nie uczestniczy w żaden 
sposób w tych atrakcjach, nie organizuje ich ani nie nadzoruje. Wycieczki 
lądowe są organizowane przez operatorów lokalnych, niezależnych od Ce-
lebrity Cruises. Wycieczki te nie są objęte umową między klientem a firmą 
Celebrity Cruises, nawet w przypadku polecania przez nią określonych op-
eratorów/centrów usługowych i/lub udzielenia klientowi pomocy w rezer-
wacji takich wycieczek. Analogicznie Celebrity Cruises nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w związku z  takimi atrakcjami i nie odnosi się do nich 
oświadczenie o  uznaniu odpowiedzialności przedstawione w  punkcie 4.7 
niniejszych warunków.  Celebrity Cruises nie jest w stanie zagwarantować 
zgodności ze stanem faktycznym wszystkich informacji dotyczących takich 
wycieczek i  atrakcji, odwiedzanych kurortów lub regionów (z  wyjątkiem 
usług stanowiących część umowy z klientem) bądź dostępności poszcze-
gólnych wycieczek lub atrakcji niestanowiących części umowy z klientem 
z uwagi na fakt, że usługi te nie podlegają naszej kontroli. 
Jeśli uważają Państwo, iż wycieczki i atrakcje wymienione w niniejszej bro-
szurze i niestanowiące części umowy z klientem mają kluczowe znaczenie 
dla atrakcyjności rejsu, prosimy o  niezwłoczny kontakt z  firmą Celebrity 
Cruises, która udzieli Państwu najnowszych dostępnych informacji. Jeśli 
firma Celebrity Cruises zostanie powiadomiona o  znaczących zmianach 
w  informacjach dotyczących odwiedzanych kurortów/regionów i/lub 
wycieczek i  dodatkowych atrakcji, które mogą mieć wpływ na decyzję 
o rezerwacji rejsu, przekaże te informacje klientowi w momencie dokony-
wania rezerwacji.

3.7 Palenie na pokładzie
Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich restauracjach i  miejscach 
spożywania posiłków, w kasynie, teatrze, lounge’ach, korytarzach i  win-
dach. Polityka ta dotyczy również wszelkich produktów papierosopodob-
nych, takich jak np. papierosy elektroniczne. Palenie tytoniu jest zabroni-
one we wszystkich kabinach i na balkonach kabin. Palenie jest dozwolone 
w  specjalnie wydzielonych strefach palenia tytoniu. Szczegóły znajdą 
Państwo w codziennym wydaniu gazetki pokładowej „Celebrity Today”.
Na każdym ze statków dyrektor części hotelowej może według uznania 
wyznaczyć część promenady na lewej/prawej burcie i  części dziobowej/
rufowej na kolejną zewnętrzną (zadaszoną) strefę palenia tytoniu.  
•  Statek Celebrity Xpedition jest objęty surowszymi przepisami niż 

pozostała część floty; palenie tytoniu jest na nim dozwolone jedynie 
w wyznaczonych strefach na pokładach zewnętrznych.

•  Palenie jest zabronione w Lawn Club na statku Celebrity Solstice i Sunset 
Bar w Lawn Club.

•  Naruszenie przepisów dotyczących palenia tytoniu może skutkować 
doliczeniem do rachunku pasażera opłaty za czyszczenie w  wysokości 
250 USD, a także konsekwencjami przewidzianymi w regulaminie pobytu 
na pokładzie.

Zasady dotyczące palenia tytoniu mogą ulec zmianie. Zmiany mogą zostać 
wprowadzone w związku z lokalnymi przepisami dotyczącymi palenia tyto-
niu obowiązującymi w krajach objętych trasą rejsu.

4. Informacje dodatkowe
4.1 Jakie są zasady dotyczące podróży grupowej?
Prosimy skontaktować się z  biurem sprzedaży w  sprawie informacji na 
temat depozytu, płatności, rezygnacji i  innych warunków. Warunki rezer-
wacji dla osób podróżujących w grupie są inne niż dla osób podróżujących 
indywidualnie.

4.2 Pasażerowie niepełnosprawni
Pasażerowie niepełnosprawni i  o  ograniczonej sprawności ruchowej 
mogą liczyć na naszą pomoc w  korzystaniu z  usług specjalnych. Poprzez 
współpracę z  liniami lotniczymi, agentami portowymi, hotelami, fir-
mami transportowymi dokładamy wszelkich starań, aby pasażerom 
niepełnosprawnym i  o  ograniczonej sprawności ruchowej zapewniać 
wygodę podczas odbywania podróży na lotniskach, w  portach i  na 
pokładzie statku oraz poczynić wcześniej niezbędne przygotowania, w tym 
te o charakterze medycznym.  Prosimy o przedstawienie swoich wymagań 
związanych z  transportem specjalnego sprzętu medycznego, zwierząt  
przewodników, wózków inwalidzkich, pomocy na lotnisku/w  porcie/na 
statku lub przy organizacji noclegu w momencie dokonywania rezerwacji.  
Wraz z pierwszym potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo formu-
larz „Guest Special Needs” (specjalne życzenia gości), dostępny również 
online, który należy wypełnić i zwrócić do nas nie później niż 90 dni przed 
rozpoczęciem podróży. Prosimy o  przedstawienie swoich specjalnych 
życzeń w  formie pisemnej, podając możliwie jak najwięcej szczegółów 
dotyczących konkretnych wymagań. Uczestnicy rejsu muszą być gotowi do 
podróży zarówno pod względem fizycznym, jak i  medycznym, tak by nie 
stwarzać zagrożenia dla siebie samych ani innych osób. Przy dokonywaniu 
rezerwacji (lub tak szybko, jak to możliwe, jeśli dana sytuacja wystąpi po jej 
dokonaniu) pasażerowie powinni powiadomić biuro sprzedaży na piśmie 
o swoim stanie zdrowia lub stanie fizycznym, który może wymagać opieki 
lub zabiegów lekarskich podczas rejsu lub który może wpłynąć lub wpłynie 
w jakikolwiek sposób na przebieg rejsu (w tym na korzystanie z jakichkol-
wiek usług lub udogodnień). Należy podać możliwie wyczerpujące infor-
macje. Na naszych statkach posiadamy ograniczoną liczbę kabin odpow-
iednio wyposażonych i przystosowanych dla potrzeb gości o ograniczonych 
możliwościach ruchowych lub z innymi niepełnosprawnościami, dla których 
pobyt w standardowej kabinie mógłby stanowić utrudnienie. Pasażerowie 
rezerwujący ten rodzaj kabin muszą wypełnić, podpisać i  zwrócić do nas 
specjalny formularz (Guests Special Needs) potwierdzający medyczne 
powody rezerwacji takiej kabiny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
zarezerwowanej kabiny specjalnej na kabinę standardową lub anulowania 
rezerwacji, jeżeli przyczyny medyczne nie uzasadniają konieczności ko-
rzystania z kabiny specjalnej. Dalsze informacje udzielane są pod adresem 
celebrityspecialservices@celebritycruises.com
Należy pamiętać, że niektóre porty zawinięcia mogą nie posiadać infra-
struktury przystosowanej dla osób niepełnosprawnych lub środków trans-
portu potrzebnych do zejścia z pokładu statku.
Pasażerowie korzystający z  wózków muszą zadbać o  zabranie własnego 
składanego wózka i mogą nie mieć dostępu do niektórych obszarów stat-
ku. W  niektórych sytuacjach (na przykład gdy wykorzystywane są statki 
pomocnicze) goście używający wózków mogą nie być w  stanie zejść na 
ląd w  niektórych portach zawinięcia. Uwaga: Statek Celebrity Xpedition 
nie posiada kabin przystosowanych dla wózków inwalidzkich i  urządzeń 
niezbędnych dla osób, które są zależne od tlenu lub wymagają tlenoterapii.
Celebrity Cruises zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w  re-
jsie zgodnie z unijnymi regulacjami 1177/2010, które obejmują możliwość 
odmowy ze względu na wymogi bezpieczeństwa ustanowione przez 
międzynarodowe, unijne i  narodowe prawo i  stosowne instytucje, w  za-
kresie niemożliwości zaokrętowania na statkach ze względu na techniczne 
uwarunkowania statków lub infrastruktury portowej.

4.3 Ograniczenia wiekowe
Na statkach wypływających z  portów w  Europie, Azji, Ameryce 
Południowej, Australii lub Nowej Zelandii osoba poniżej 18. roku życia 
(niepełnoletnia) może wypłynąć w  rejs i  posiadać kabinę na własną 
wyłączność jedynie w  przypadku, gdy towarzyszy jej rodzic, opiekun 
prawny lub osoba upoważniona w wieku powyżej 18 lat. Warto pamiętać, 
iż dla statków wypływających z portów w USA i Kanadzie minimalny wiek 
w wyżej wymienionym przypadku to 21 lat.  Osoby niepełnoletnie w wieku 
poniżej 18 lat w dniu rozpoczęcia rejsu, które nie podróżują z co najmniej 
jednym rodzicem lub opiekunem prawny, powinny przedłożyć zgodę od 
rodzica/opiekuna prawnego na odbycie przez nie rejsu w  towarzystwie 
autoryzowanego opiekuna. Osoby dorosłe niebędące rodzicami bądź 
opiekunami prawnymi podróżujących z  nimi dzieci muszą przedstawić 
ważny paszport dziecka oraz wymagane wizy (lub uwierzytelnioną kopię 
aktu urodzenia dziecka) oraz oryginał potwierdzonego notarialnie pisma 
podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka.  Pismo to musi upoważniać podróżującą osobę dorosłą do zabra-
nia osób niepełnoletnich na dany rejs oraz musi uprawniać ją do opieki nad 
dzieckiem, podpisywania wymaganych zezwoleń na uczestniczenie dziecka 
w zajęciach sportowych, oświadczeń o zwolnieniu z odpowiedzialności i do 
wyrażania zgody na wykonanie koniecznych zabiegów medycznych na 
rzecz dziecka, które w opinii lekarza leczącego muszą zostać bezzwłocznie 
wykonane.  Pismo to musi być uwierzytelnione prawnie lub notarial-

nie przez radcę prawnego, notariusza lub urzędnika upoważnionego do 
przyjmowania oświadczeń pod przysięgą za opłatą.  W  przypadku, gdy 
taki dowód nie zostanie przedłożony, nie zezwoli się, aby dane osoby 
niepełnoletnie weszły na statek lub uczestniczyły w rejsie. Firma Celebrity 
Cruises nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki bądź 
straty poniesione na skutek tej sytuacji przez daną osobę niepełnoletnią, 
osoby płacące za rejs (jeśli nie jest nią sama osoba niepełnoletnia) lub przez 
jakąkolwiek osobę podróżującą z osobą niepełnoletnią, która zdecyduje się 
nie kontynuować wakacji ze względu na nieposiadanie wyżej wymienionego  
upoważnienia. Uwaga: rodzice/opiekunowie prawni podróżujący z dzieck-
iem posiadającym inne nazwisko niż oni sami muszą przedstawić oficjalny 
dokument, taki jak pełny odpis aktu urodzenia/dokumenty poświadczające 
rozwód itp. w celu udowodnienia, że są rodzicami/opiekunami prawnymi 
danych dzieci. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia podróżuje z opieku-
nem prawnym, wymagany jest także dowód kurateli. Kabiny indywidualne 
mogą być rezerwowane przez pary małżeńskie, których wiek minimalny 
wynosi 16 lat (należy przedstawić akt ślubu przy dokonywaniu rezerwacji).  
Kabiny indywidualne mogą być zajmowane przez osoby niepełnoletnie 
wyłącznie wtedy, gdy sąsiadują one z  kabiną rodzica lub opiekuna 
prawnego takiej osoby. Na pokładzie znajdują się obiekty, do których 
wstęp podlega ograniczeniom wiekowym. Osoby korzystające z  Canyon 
Ranch SpaClub® muszą mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe informacje 
dotyczące obiektów na pokładzie, do których wstęp podlega ogranicze-
niom wiekowym, zawarte są w Programie Codziennym (Daily Programme), 
który jest dostępny w recepcji. Minimalny wiek niemowląt uczestniczących 
w rejsie wynosi 6 miesięcy w dniu rozpoczęcia rejsu i 12 miesięcy w dniu 
wypłynięcia statku na rejsy transatlantyckie, transpacyficzne, na Hawaje, 
do Australii, na wybrane rejsy w Ameryce Południowej i  inne wybrane re-
jsy. Z powyższego względu w rejsach, podczas których statek przebywa na 
morzu przez 3 lub więcej dni, mogą uczestniczyć niemowlęta w wieku co 
najmniej 12 miesięcy w dniu rozpoczęcia rejsu. Zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych gości jest naszym priorytetem. Z tego powodu, biorąc pod uwagę 
ograniczone możliwości pokładowych punktów obsługi medycznej, 
wyposażenia i personelu, Celebrity Cruises nie uznaje żadnych oświadczeń 
o  zwolnieniu z  odpowiedzialności, zrzeczeń od odpowiedzialności, 
wniosków o odstępstwa od tej zasady.

4.4 Rejsy przyspieszone i opóźnione oraz zmiany w planie podróży
Niestety nie możemy zagwarantować, iż statki będą zawijać do każdego 
portu podanego w  programie i  pokonają wszystkie punkty na trasie. 
Sporadycznie trasa może ulegać zmianie. Firma Celebrity Cruises oraz kapi-
tan statku mają prawo pominąć jakikolwiek port, zawijać do innych portów, 
zbaczać z  oryginalnie zaplanowanej trasy, a  także wykorzystywać statki 
i porty zastępcze. Może to wynikać z wielu przesłanek, takich jak panujące 
warunki morskie i pogodowe, nagłe wypadki wśród pasażerów, udzielanie 
pomocy innym statkom lub niemożność rozwinięcia przez statek właściwej 
prędkości na skutek nieprzewidzianych problemów mechanicznych lub 
technicznych. Zwykle zmiany trasy mają na względzie ochronę interesów 
i bezpieczeństwa naszych gości. Patrz również punkt 4.5.

4.5 Zmiana lub odwołanie rejsu
Sporadycznie jesteśmy zmuszeni dokonywać zmian i  poprawiać błędy 
w broszurze oraz inne szczegóły dotyczące rejsu, zarówno przed, jak i po 
zatwierdzeniu rezerwacji. W ostateczności, choć zdarza się to bardzo rza-
dko, możemy anulować potwierdzoną rezerwację. Choć zawsze robimy 
wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do ww. sytuacji, musimy zas-
trzec sobie do tego prawo. O wszystkich istotnych zmianach lub anulowa-
niu rejsu zostaną Państwo powiadomieni tak szybko, jak to tylko możliwe. 
Jeśli pozwoli na to czas pozostały do wypłynięcia, będą mieli Państwo 
następujący wybór:
(a)  (w przypadku istotnych zmian) zaakceptowanie zmiany uzgodnionych 

warunków lub
(b)  wykupienie innego rejsu oferowanego prze naszą firmę o  porówny-

walnym standardzie co rejs zarezerwowany pierwotnie. Zaoferujemy 
Państwu co najmniej jedną alternatywną opcję o  porównywalnym 
lub wyższym standardzie, za którą nie zapłacą Państwo więcej niż za 
wakacje zarezerwowane pierwotnie. Jeśli rejs będzie tańszy niż rejs, 
który zarezerwowaliście pierwotnie, zwrócimy różnicę w cenie. Jeśli nie 
zaakceptują Państwo rejsu, który dla Was wybierzemy, mogą Państwo 
wybrać jeden z  pozostałych dostępnych rejsów. W  takim przypadku 
należy zapłacić stosowną cenę za dany rejs. Oznacza to, iż w przypadku 
gdy nowy rejs jest droższy, będzie trzeba do niego dopłacić, a  jeśli 
tańszy, otrzymają Państwo zwrot nadpłaconej kwoty.

(c)  rezygnacja lub akceptacja anulowania rezerwacji; w  tym przypadku 
pasażer otrzyma zwrot całości uiszczonych nam kwot.

Należy pamiętać, że powyższe opcje nie są dostępne, gdy dokonane zmiany 
są mało istotne.
Jakie zmiany uznawane są za istotne?
Istotną zmianą jest modyfikacja zatwierdzonego rejsu, która, naszym 
zdaniem, znacząco wpłynie na jego przebieg. Poniżej podane są przykłady 
istotnych i nieistotnych zmian.
Zmiana istotna: zamiana dwóch dni pobytu w  odwiedzanych portach na 
dwa dni na morzu.
Zmiana nieistotna: zmiana jednego portu docelowego na inny port,
zmiana jednego dnia w porcie zawinięcia na jeden dzień żeglugi,
zmiana godzin przypłynięcia do portów zawinięcia, ale statek zawija do 
wszystkich zaplanowanych portów, 
zmiana w kolejności odwiedzanych portów.
Bardzo rzadko, ze względu na siły wyższe (patrz pkt. 4.10), możemy 
zmienić lub zakończyć rejs po wypłynięciu, ale przed terminem jego pla-
nowanego zakończenia. Taka sytuacja jest mało prawdopodobna, ale jeśli 
będzie miała ona miejsce, Celebrity Cruises nie będzie mogła dokonać 
zwrotów wpłaconych pieniędzy (dopóki nie otrzymamy zwrotów od 
naszych podwykonawców), zapłacić Państwu rekompensaty lub zwrócić 
koszty wynikające z wynikłej sytuacji.

4.6 Czy Celebrity Cruises może nie wpuścić pasażera na pokład statku?
Tak, jeśli w opinii kapitana statku lub lekarza uczestnik rejsu jest z jakiego-
kolwiek powodu niezdolny do podróży, tzn. stwarza ryzyko lub zagrożenie 
dla siebie lub innych osób bądź zachowuje się w taki sposób, który może 
spowodować zagrożenie, zaniepokojenie bądź niebezpieczeństwo dla osób 
trzecich lub szkody materialne. W takiej sytuacji jesteśmy uprawnieni bez 
uprzedniego zawiadomienia do odmówienia wpuszczenia danego uczest-
nika na pokład statku i do przerwania jego/jej rejsu wycieczkowego w do-
wolnym momencie rejsu. Osoba taka może zostać pozostawiona w porcie 
lub miejscu, do którego zawija statek, bez ponoszenia przez nas żadnej 
odpowiedzialności. Osoba ta będzie musiała pokryć wszelkie wynikające 
z  tej sytuacji koszty, wydatki bądź straty i  nasza firma nie wypłaci jej 
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żadnego odszkodowania ani nie zwróci poniesionych kosztów. W przypad-
ku przerwania rejsu w ten sposób nasza firma nie będzie ponosić jakiejkol-
wiek odpowiedzialności wobec tej osoby. 
W  przypadku stawienia się do odprawy pasażerów z  widocznymi ob-
jawami chorób przewodu pokarmowego lub innych chorób, które łatwo 
się rozprzestrzeniają, po konsultacji z  naszym personelem medycznym 
możemy poprosić taką osobę o przełożenie rejsu na inny termin.
Takie samo prawo do odmówienia dalszej podróży bądź skorzystania 
z  jakichkolwiek usług ma zastosowanie w  przypadku, gdy pasażer jest 
niezdolny do podróży lub zachowuje się niewłaściwie w  inny sposób, jak 
wyjaśniono powyżej, podczas innych etapów rejsu. W przypadku, gdy Ce-
lebrity Cruises nie wyrazi zgody na przyjęcie pasażera na statek ze względu 
na to, iż nie powiadomił on nas o  swojej niesprawności fizycznej lub 
umysłowej, która wymaga szczególnej opieki, zwrotowi będzie podlegać 
jedynie opłata za rejs.
Na każdym statku firmy Celebrity Cruises zobowiązujemy się do zapewnie-
nia każdemu gościowi rejsu najwyższej jakości podróży. W celu pełniejszego 
zagwarantowania Państwu takich wakacji stworzyliśmy specjalny Regula-
min Pobytu na Pokładzie (Guest Behaviour Policies), który jest dostępny 
do wglądu na pokładzie. WAŻNE: naruszenie zasad zachowania gości 
firmy Celebrity Cruises Inc. będzie skutkować stosownymi działaniami 
korygującymi, włącznie z konfiskatą niewłaściwych materiałów bądź przed-
miotów i usunięciem danego gościa ze statku. Zasady te mogą ulec zmianie 
bez uprzedniego powiadomienia i  bez ponoszenia odpowiedzialności ze 
strony Celebrity Cruises Inc. Firma Celebrity Cruises Inc. może wprowadzić 
dodatkowe zasady, niewymienione w niniejszym regulaminie.

4.7 Odpowiedzialność Celebrity Cruises względem pasażerów
(1)  Z zastrzeżeniem punktu 4.8 poniżej zobowiązujemy się do zapewnie-

nia, iż wszelkie usługi związane z  rejsem, których zorganizowanie, 
dostarczenie lub wykonanie uzgodniono w ramach umowy z Państwem, 
zostaną zorganizowane, wykonane lub dostarczone z  należytą 
fachowością i  starannością. Oznacza to, iż z  zastrzeżeniem tych wa-
runków rezerwacji ponosimy odpowiedzialność za, na przykład, śmierć 
lub uszkodzenia ciała lub niewykonanie bądź niepełne wykonanie 
uzgodnionych warunków wakacji wynikające z  winy naszej, naszych 
pracowników, agentów lub dostawców polegającej na niezachowaniu 
należytej fachowości i staranności odnoszących się do zorganizowania, 
dostarczenie lub wykonania odpowiednio uzgodnionej usługi. Należy 
pamiętać, iż w przypadku wniesienia przez Państwa roszczenia wobec 
nas to do Państwa należy wykazanie, iż dopuściliśmy się zaniedbań. 
Dodatkowo będziemy odpowiadać jedynie za to, co nasi pracownicy,  
agenci i podwykonawcy robią lub nie robią w trakcie wykonywania swoi-
ch obowiązków służbowych (dotyczy pracowników) lub wykonywania 
pracy zleconej przez naszą firmę (dotyczy agentów i podwykonawców).

(2)  Nie odpowiadamy za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć, straty 
(na przykład utraty dobrego samopoczucia), szkody, wydatki, koszty 
lub inne kwoty bądź jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wynikające 
z poniższych sytuacji:

•  działanie(a) lub zaniechanie(a) działania ze strony pasażera lub jakiego-
kolwiek członka jego grupy lub

•  działanie(a) lub zaniechanie(a) ze strony osób trzecich niezwiązanych 
z dostarczaniem usług, w przypadku gdy nie można ich było przewidzieć 
ani uniknąć, lub

•  działania siły wyższej, zgodnie z definicją podaną w punkcie 4.10 poniżej.
Uwaga: firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za jakiekol-
wiek poniesione przez Państwa szkody, straty, koszty i  wydatki innego 
rodzaju (1), jakich na podstawie informacji przekazanych nam przez 
Państwa przed zatwierdzeniem przez nas rezerwacji nie mogliśmy 
przewidzieć w  przypadku niewypełnienia przez nas umowy lub (2) jakie 
nie wyniknęły z jakiegokolwiek naruszenia terminów umowy lub innej winy 
ze strony naszej, naszych pracowników lub dostawców (w  przypadkach, 
gdy jesteśmy za nich odpowiedzialni). Nie możemy także przyjąć na siebie 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe. 
Firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
niestanowiące części umowy.  Dotyczy to, na przykład, dodatkowych 
usług bądź udogodnień, które zobowiązał się dostarczyć hotel lub inny 
dostawca, w  przypadku gdy dane usługi lub udogodnienia nie zostały 
przedstawione w naszej broszurze i nie zobowiązaliśmy się ich zapewnić.  
Ponadto bez względu na jakiekolwiek sformułowania użyte przez nas na 
naszej stronie internetowej, w jakiejkolwiek naszej broszurze lub gdziekol-
wiek indziej możemy jedynie obiecać świadczenie usług z  należytą 
wprawą oraz starannością i  nie ponosimy wobec Państwa żadnej in-
nej odpowiedzialności. Obietnice, jakie składamy względem Państwa 
odnośnie usług, które zgodziliśmy się zapewnić lub zorganizować 
w  ramach naszej umowy, oraz prawa i  przepisy kraju, w  którym złożono 
reklamację, zostaną wykorzystane jako podstawa do podjęcia decyzji, 
czy dane usługi zostały prawidłowo wykonane. W  przypadku, gdy dana 
usługa stanowiąca podstawę roszczenia lub skargi została dostarczona 
zgodnie z obowiązującym w danym okresie lokalnym prawem i przepisami 
dotyczącymi takich usług, usługi te uważa się za należycie wykonane. 
Wyjątkiem od tej zasady stanowi sytuacja, gdzie dane roszczenie bądź 
skarga dotyczy braku elementu systemu bezpieczeństwa, na skutek czego 
uczestnik odmówił wzięcia udział w danym rejsie.

4.8 Limit odpowiedzialności względem pasażerów
Do Państwa rejsu oraz do wejścia na pokład statku i zejścia z niego mają 
zastosowanie przepisy konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z roku 1974 uzupełniane lub zmieniane w różnym czasie przez 
inne stosowne przepisy, w tym Rozporządzenie (WE) nr 392/2009, które 
implementuje Protokół z  2002 r. do Konwencji Ateńskiej (dalej zwanej 
Konwencją Ateńską). Nasza odpowiedzialność względem Państwa w przy-
padku śmierci lub obrażeń ciała bądź utraty lub uszkodzenia bagażu jest 
ograniczona zgodnie z  postanowieniami Konwencji Ateńskiej. Oznacza 
to, iż nie mają prawa do żadnych roszczeń wobec nas, jeśli nie pozwalają 
na to wyraźnie postanowienia Konwencji Ateńskiej lub które przekraczają 
limity przewidziane przez Konwencję Ateńską. Wszelkie roszczenia ujęte 
w  postanowieniach Konwencji Ateńskiej muszą być zgłoszone w  termi-
nie określonym w  tej Konwencji. Konwencja Ateńska ustala maksymalną 
kwotę, którą ma obowiązek wypłacić przewoźnik w  przypadku śmierci, 
uszkodzenia ciała bądź zagubienia lub uszkodzenia bagażu, oraz za-
wiera specjalne postanowienia dotyczące przedmiotów wartościowych. 
W przypadku, gdy roszczenie lub część roszczenia (łącznie z roszczeniami 
z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała) dotyczy jakichkolwiek usług trans-
portowych (łącznie z procedurą wsiadania lub wysiadania z danego środka 
transportu) oferowanych przez przewoźników lotniczych, kolejowych lub 
drogowych bądź dowolnego pobytu w hotelu, maksymalna wysokość odsz-
kodowania wypłacanego przez nas podlega ograniczeniu. Maksymalna 

wysokość odszkodowania z  tytułu takiego roszczenia lub części roszcze-
nia należnego klientowi w  razie stwierdzenia naszej odpowiedzialności 
na dowolnej podstawie jest, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych 
warunkach rezerwacji, ograniczona do maksymalnej wysokości kwoty 
odszkodowania płatnego przez przewoźnika lub hotel na podstawie kon-
wencji międzynarodowej lub przepisów mających zastosowanie do danych 
usług transportowych lub pobytu w  hotelu (na przykład postanowień 
Konwencji Warszawskiej ze zmianami lub bez bądź Konwencji Mon-
trealskiej dotyczącej międzynarodowych przewozów drogą powietrzną i/
lub linii lotniczych z  licencją operatora przyznaną przez kraj członkowski 
UE, lub rozporządzenie WE nr 889/2002 w  sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z  tytułu wypadków lotniczych na trasach kraj-
owych lub międzynarodowych). Uwaga: w sytuacji, w której przewoźnik lub 
hotel nie mają obowiązku wypłaty jakichkolwiek odszkodowań klientowi 
zgodnie z  obowiązującą konwencją międzynarodową lub przepisami pra-
wa dotyczącymi danego roszczenia lub części roszczenia, firma Celebrity 
Cruises również nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania z tytułu 
takiego roszczenia lub jego części.  Dokonując wypłaty odszkodowania, 
Celebrity Cruises jest uprawniona do odliczenia od niego kwoty otrzy-
manej przez klienta z  tytułu skargi lub roszczenia od przewoźnika lub 
hotelu. Celebrity Cruises udostępnia kopie obowiązujących konwencji 
międzynarodowych lub przepisów prawnych na żądanie klienta.
Zgodnie z Konwencją Ateńską za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku wy-
padku morskiego nasza odpowiedzialność ogranicza się do 250 000 jed-
nostek obliczeniowych (SDR, special drawing rights, tzn. specjalnych praw 
ciągnienia), chyba że wypadek nastąpił na skutek działań wojennych, wojny 
domowej, zjawisk przyrodniczych o charakterze wyjątkowym, terroryzmu 
lub innych wyjątkowych sytuacji określanych w Konwencji Ateńskiej.  Limit 
ten zwiększa się do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR) w  przy-
padku udowodnienia zaniedbania z naszej strony.  Nasza odpowiedzialność 
za śmierć lub obrażenia ciała w  wyniku wypadku innego niż morski jest 
ograniczona do 400 000 jednostek obliczeniowych (SDR). Maksymalna 
wartość roszczeń dotyczących uszkodzenia i utraty bagażu, w przypadku 
gdy bagaż jest zdeponowany na statku, wynosi 3375 jednostek (SDR), 
a w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu przechowywanego w kabinie 
do 2250 jednostek (SDR). 

4.9 Procedura reklamacyjna
Zobowiązujemy się do zapewnienia, iż wszelkie usługi związane z Państwa 
rejsem, których zorganizowanie, dostarczenie lub wykonanie uzgodniono 
w  ramach umowy z  Państwem, zostaną zorganizowane, wykonane lub 
dostarczone z zastrzeżeniem następujących wyjątków. Nie odpowiadamy 
za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć, straty, szkody, wydatki, ko-
szty lub inne kwoty bądź jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wynikające 
z poniższych sytuacji:
1)  działanie(a) lub zaniechanie(a) działania uczestnika lub jakiegokolwiek 

członka jego grupy lub
2)  działanie(a) lub zaniechanie(a) osób trzecich niezwiązanych z dostarc-

zaniem usług, w  przypadku gdy nie można ich było przewidzieć ani 
uniknąć,

3)  zdarzenie lub okoliczności, których my lub dostawca usługi (usług), 
o których mowa, nie mógł przewidzieć lub uniknąć nawet przy dochowa-
niu należytej staranności,

4)  działanie(a) lub zaniechanie(a) ze strony osoby, która nie wykonywała 
pracy zleconej przez nas w tym czasie.

Firma Celebrity Cruises nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
niestanowiące części umowy.  Dotyczy to, na przykład, dodatkowych usług 
bądź udogodnień, które zobowiązał się dostarczyć hotel lub inny dostawca, 
w przypadku gdy dane usługi lub udogodnienia nie zostały przedstawione 
w naszej broszurze i nie zobowiązaliśmy się ich zapewnić. 
Obietnice, jakie składamy względem Państwa odnośnie usług, które 
zgodziliśmy się zapewnić lub zorganizować w ramach naszej umowy, oraz 
prawa i przepisy kraju, w którym złożono reklamację, zostaną wykorzystane 
jako podstawa do podjęcia decyzji, czy dane usługi zostały prawidłowo 
wykonane. W  przypadku, gdy dana usługa stanowiąca podstawę roszc-
zenia lub skargi została dostarczona zgodnie z  obowiązującym w  danym 
okresie lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi takich usług, usługi te 
uważa się za należycie wykonane.  Może to mieć miejsce nawet w przypad-
ku, gdy dane usługi nie zostały dostarczone zgodnie prawem i przepisami 
obowiązującymi w  kraju Państwa zamieszkania i  które obowiązywałyby 
w  przypadku, gdyby dane usługi zostały dostarczone na terytorium 
Państwa kraju. Wyjątkiem od tej zasady stanowi sytuacja, gdzie dane ro-
szczenie bądź skarga dotyczy braku elementu systemu bezpieczeństwa, na 
skutek czego uczestnik odmawia wzięcia udziau w danym rejsie.
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące wycieczek lądowych, prosimy 
o  niezwłoczne poinformowanie pracowników recepcji i  dostawcy danych 
usług (jeśli nie jest to nasza firma). Umożliwi to nam podjęcie kroków 
zaradczych i rozwiązanie danej kwestii, którą Państwo zgłaszacie. Wszelkie 
skargi ustne należy przedstawić na piśmie i przekazać danemu dostawcy 
oraz firmie Celebrity Cruises w  miarę możliwości jak najszybciej. Jeśli 
dany problem nie może zostać rozwiązany zgodnie z Państwa oczekiwan-
iami i życzycie sobie Państwo, aby skarga była dalej rozpatrywana, należy 
przesłać nam pisemne zażalenie po powrocie na adres podany poniżej. 
Pełne szczegóły dotyczące reklamacji wraz z  numerem rezerwacji należy 
podać w ciągu 28 dni od powrotu z wakacji, chyba że do Państwa reklam-
acji odnosi się inny limit czasowy (patrz punkty 2.1, 2.3 i 4.7). Przyjmujemy 
jedynie reklamacje od osób, których dane znajdują się na rezerwacji na 
pierwszym miejscu (tzw. pasażerów wiodących). Jeśli reklamacja składana 
jest w  imieniu innych członków grupy podróżujących razem z Państwem, 
należy wyraźnie podać w  korespondencji ich imiona, nazwiska i  numery 
rezerwacji oraz dołączyć upoważnienie osoby składającej do występowania 
ze skargą w ich imieniu. W przypadku nieprzestrzegania tej prostej proce-
dury reklamacyjnej mogą Państwa stracić prawo do odszkodowania, które 
Państwu potencjalnie się należy.

4.10 Ograniczenie odpowiedzialności w sytuacjach siły wyższej
Z  wyjątkiem innych przypadków niż ujęte w  niniejszych warunkach nie 
bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności i  nie wypłacamy żadnych 
odszkodowań w sytuacji, gdy rejs lub inna usługa oferowana i realizowana 
przez Celebrity Cruises nie może dojść do skutku, jest realizowana niepełnie 
lub gdy poniosą Państwo straty (jak opisano to w  punkcie 4.7 powyżej)  
w wyniku siły wyższej, na którą nie mamy wpływu. Przez siłę wyższą, na 
którą nie mamy wpływu, rozumiemy zdarzenie lub okoliczności, których 
my lub dostawca usługi (usług), o których mowa, nie mógł przewidzieć lub 
uniknąć nawet przy dochowaniu należytej staranności. Do sytuacji takich 
należą wojny, zagrożenie wojną, akty terroru lub możliwość ich wystąpienia, 
zamieszki lub niepokoje społeczne, strajki,  katastrofy naturalne i nuklearne, 
pożary, niekorzystne warunki atmosferyczne, zagrożenie dla zdrowia,  

epidemie, usterki mechaniczne (których nie mogliśmy przewidzieć lub 
uniknąć pomimo kompleksowych kontroli) i wszystkie podobne zdarzenia, 
na które nie mamy żadnego wpływu.

4.11 Ważność broszury
Niniejsza broszura została wydana w  sierpniu 2014 r., a  jej zawartość 
zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Prosimy upewnić się, iż 
rezerwując wakacje, korzystają Państwo z  najnowszej broszury. Nie 
możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy 
i/lub jakiekolwiek niewłaściwe/nieprawdziwe informacje, które wynikają 
na skutek zastosowania nieaktualnej broszury.

4.12 Jakie inne warunki mają zastosowanie do rejsu?
Linie lotnicze i  inni dostawcy usług dysponują własnymi warunkami 
świadczenia usług mającymi zastosowanie do rejsu.  Niektóre z  tych wa-
runków mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność linii lotniczych lub 
dostawców, często zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych. 
Kopie odpowiednich części tych warunków są dostępne na życzenie.

4.13 Dokładność cen i broszury
Zasady i  procedury firmy Celebrity Cruises ulegają ciągłym zmianom.  
W  chwili druku wszystkie zasady i  procedury zawarte w  niniejszej bro-
szurze są prawidłowe. Uwaga: informacje i ceny zawarte w broszurze mogły 
ulec zmianie przed dokonaniem przez Państwa rezerwacji. Choć dokładamy 
wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności broszury i cen w chwili 
druku, to czasami zdarzają się w niej błędy. Dlatego też należy pamiętać 
o sprawdzeniu wszystkich szczegółów dotyczących wybranego rejsu w bi-
urze sprzedaży przy dokonywaniu rezerwacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie rezerwacje dokonywane w firmie Celebrity Cruises są przetwar-
zane przez nasze biuro w Miami na Florydzie. W celu przetworzenia rezer-
wacji niezbędne jest zebranie od Państwa określonych danych osobowych.  
Dane te obejmują, tam gdzie jest to stosowne, imiona, nazwiska, daty 
urodzenia i  adresy członków grupy oraz specjalne wymogi, na przykład 
dotyczące niepełnosprawności lub stanu fizycznego, które mogą mieć 
wpływ na wybrane uzgodnione warunki wakacji, a  także ograniczenia 
dotyczące diety, które mogą ujawnić przekonania religijne danej osoby.   
Oprócz powyższych danych może również zajść potrzeba zbierania in-
nych danych osobowych, takich jak narodowość, obywatelstwo, płeć 
i dane paszportowe. W przypadku, gdy konieczne jest podanie danych oso-
bowych, zostaną Państwo o tym poinformowani przed podaniem danych. 
Państwa dane osobowe muszą zostać przekazane tym firmom i organizac-
jom, którym są one niezbędne do zorganizowania Państwa wakacji (na 
przykład linii lotniczej, hotelowi, innym dostawcom). Możemy być również 
zobowiązani do ujawnienia Państwa danych na podstawie przepisów 
prawa lub przez odpowiednie strony trzecie (takie jak urzędy imigracyjne) 
i z różnych powodów, na przykład w interesie bezpieczeństwa narodowego. 
Jednakże ujawnienie tych danych będzie dozwolone jedynie wtedy, gdy 
zezwala na to właściwe europejskie prawo dotyczące prywatności, uch-
walone w  Państwa kraju. Firmy, organizacje i  strony trzecie, o  których 
mowa powyżej, mogą mieć siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, 
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, jeśli spędzają Państwo wakacje 
poza tymi krajami lub jeśli w wakacje zaangażowani są dostawcy mający 
siedzibę poza tymi krajami.  Za Państwa zgodą zebrane dane osobowe 
będą przechowywane i  wykorzystywane do przyszłych celów market-
ingowych (na przykład wysyłania broszur lub szczegółów promocji). 
Wszystkie dane podawane w  związku z  rezerwacją (w  tym dotyczące 
niepełnosprawności, stanu fizycznego lub przekonań religijnych) zostaną 
zachowane w tajemnicy. Do celów marketingowych będą wykorzystywane 
jedynie imiona, nazwiska i dane kontaktowe. Mamy prawo zakładać, iż nie 
wyrażają Państwo sprzeciwu na przetwarzanie danych w powyższy sposób, 
o ile nie sprzeciwią się Państwo temu w formie pisemnej. Z wyjątkiem sytu-
acji, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez europejskie przepisy dotyczące 
prywatności uchwalone w  Państwa kraju, Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane jedynie w wyżej wymieniony sposób, o ile wyrażą Państwo na 
to zgodę. W celu ochrony wyżej wymienionych danych stosujemy odpow-
iednie środki bezpieczeństwa. Dysponują Państwo ogólnym uprawnieniem 
do składania zapytań (listownie lub pocztą e-mail) o  to, które z Państwa 
danych są przechowywane lub przetwarzane, w  jakim sposób zebrano 
dane, celu oraz komu mogą być lub zostały ujawnione. Za odpowiedź na 
takie zapytania pobierana jest opłata. Zobowiązujemy się udzielić odpow-
iedzi na piśmie na zapytanie w  ciągu 40 dni od otrzymania zapytania 
i  zapłaty. W  pewnych szczególnych okolicznościach jesteśmy uprawni-
eni do odmowy odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeśli sądzą Państwo, 
że Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas są niedokładne lub 
nieprawidłowe, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami.

Monitoring (CCTV)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Celebrity Cruises wykorzys-
tuje system monitoringu telewizyjnego podczas rejsów.  Zapisy moni-
toringu przechowywane są przez 3 miesiące. Szczegółowych informacji 
udzielamy w biurze firmy Celebrity Cruises.
Celebrity Cruises, Constellation, Eclipse, Equinox, Infinity, Millennium, Re-
flection, Silhouette, Solstice, Summit, Canyon Ranch SpaClub, Michael’s 
Club, and Celebrity Xpedition są zarejestrowanymi znakami towarowymi/
usługowymi firmy Celebrity Cruises Inc. Rejestr statków: Malta i Ekwador.

Informacje o firmie
Firma Celebrity Cruises Inc, prowadząca działalność pod nazwą Celeb-
rity Cruises, jest oddziałem Royal Caribbean Cruises Ltd, zarejestrowanej 
w  Liberii spółki, której główne miejsce prowadzenia działalności mieści 
się pod adresem 1050 Caribbean Way, Miami, Floryda (numer rejestrowy 
C-59735). RCL Cruises Ltd jest spółką zależną firmy Royal Caribbean 
Cruises Ltd. RCL Cruises Ltd jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, 
a  jej główne miejsce prowadzenia działalności to Building 3, The Heights, 
Brooklands, Addlestone, Surrey KT13 0NY (numer rejestrowy 07366612).
Firma Celebrity Cruises słynie z wysokiej jakości usług i wykwalifikowanego 
personelu. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia, na których 
potrzeby musimy od czasu do czasu nagrywać rozmowy telefoniczne.

CruisingPower
www.cruisingpower.com jest łatwą w  nawigacji stroną internetową 
naszego biura podróży. Jest ona głównym źródłem informacji o Celebrity 
Cruises, dzięki czemu nasze partnerskie biura podróży mogą profesjonalnie 
sprzedawać nasze produkty.
© 2014 Celebrity Cruises Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki rezerWacji



 Celebrity Constellation® Bahamy Rejs 4-dniowy 2015: 5, 29 sty  •  26 lut  •  12, 26 mar  •  19 lis  •  17, 31 gru 40
     2016:  14, 28 sty  •  25 lut  •  10, 24 mar
 Celebrity Constellation® Karaiby Zachodnie Rejs 5-dniowy 2015:  24 sty  •  2, 7, 21 lut  •  2, 7, 16, 21, 30 mar  •  4 kwi  •  23 lis 40 
      7, 12, 21, 26 gru
     2016:  4, 9, 18, 23 sty  •  1, 29 lut  •  5, 14, 19, 28 mar 
 Celebrity Eclipse® Karaiby Zachodnie Rejs 5-dniowy 2015:  13 gru 
 Celebrity Eclipse® Karaiby Zachodnie Rejs 5-dniowy 2016:  5 sty 40
 Celebrity Silhouette® Karaiby Zachodnie Rejs 7-dniowy 2015:  11, 25 sty  •  8, 22 lut  •  8, 22 mar  •  5 kwi  •  15, 29 lis  •  13, 27 gru 41 
      2016:  10, 24 sty  •  7, 21 lut  •  6, 20 mar  •  3 kwi 
 Celebrity Reflection® Karaiby Zachodnie Rejs 7-dniowy 2015:  17 sty  •  28 lut  •   14, 28 mar  41
 Celebrity Reflection® Wypad na Karaiby Zachodnie Rejs 7-dniowy 2015:  7 lis  •  5 gru 41
                                                 2016:  2, 16, 30 sty  •  13, 27 lut  •  12, 26 mar
 Celebrity Summit® Bermudy Rejs 7-dniowy 2015: 3, 10, 17, 24, 31 maj  •  7, 14, 21, 28 cze  
      5, 12, 19, 26 lip  •  2, 9, 16, 23, 30 sie 42
 Celebrity Summit® Bermudy i Karaiby Rejs 8-dniowy 2015: 25 kwi 42
 Celebrity Summit® Karaiby Rejs 6-dniowy 2015: 18 paź 42
 Celebrity Silhouette® Karaiby Wschodnie Rejs 7-dniowy 2015:  4, 18 sty  •  15 lut  •  1, 15, 29 mar  •  12 kwi  •  22 lis  •  6, 20 gru  42 
      2016:  3, 17, 31 sty  •  14, 28 lut  •  13, 27 mar 
 Celebrity Reflection® Karaiby Wschodnie Rejs 7-dniowy 2015:  3, 10, 24, 31 sty  •  14, 21 lut  •  7, 21, mar  •  4 kwi  •  14, 21, 28 lis 43
      12, 19, 26 gru
      2016:  9, 23 sty  •  6, 20 lut  •  5, 19 mar  •  2 kwi
 Celebrity Constellation® Karaiby Wschodnie Rejs 8-dniowy 2015:  16 sty 43
 Celebrity Constellation® Karaiby Wschodnie Rejs 9-dniowy 2015:  28 lis   43
 Celebrity Constellation® Wyspy Dziewicze Rejs 9-dniowy 2016:  16 sty   43
 Celebrity Summit® Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2015:  10, 24 sty  •  7, 21 lut  •  7, 21 mar  •  4, 18 kwi 
      31 paź  •  14, 28 lis  •  12, 26 gru 44
                                                 2016:  9, 23 sty  •  6, 20 lut  •  19 mar  •  2,16 kwi
 Celebrity Summit® Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2015:  3, 17, 31 sty  •  14, 28 lut  •  14, 28 mar  •  11 kwi 44
 Celebrity Summit® Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2015:  24 paź  •  21 lis  •  5, 19 gru 44
                                                 2016:  2, 16, 30 sty  •  13 lut  •  12, 26 mar  •  9 kwi
 Celebrity Eclipse®  Egzotyczne Karaiby Południowe Rejs 14-dniowy 2015:  4, 18 sty  •  1, 15 lut  •  1, 15, 29 mar  •  29 lis 45
                                                 2016: 10, 24 sty  •  7, 21 lut  •  6, 20 mar  •  3, 17 kwi
 Celebrity Eclipse®  Egzotyczne Karaiby Południowe Rejs 13-dniowy 2015:  16 lis 45
 Celebrity Eclipse®  Wakacje na Karaibach Południowych Rejs 9-dniowy 2015:  18, 27 gru 45
 Celebrity Equinox® Całe Karaiby Rejs 10-dniowy 2015:  2, 23 sty  •  13 lut  •  6, 27 mar  •  17 kwi  •  20 lis  •  11 gru 45
                                                 2016: 22 sty  •  12 lut  •   4, 25 mar
 Celebrity Equinox® Całe Karaiby Rejs 9-dniowy 2016:  2 sty 45
 Celebrity Equinox® Całe Karaiby Rejs 11-dniowy 2015:  12 sty  •  2, 23 lut  •  16 mar  •  6 kwi  •  9, 30 lis  45
       2016:  11sty  •  1, 22 lut  •  14 mar  •  4 kwi 
 Celebrity Equinox® Wakacje na Karaibach Rejs 12-dniowy 2015:  21 gru   45
 Celebrity Summit® Karaiby Południowe Rejs 7-dniowy 2015:  7 lis                 Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Equinox® Włochy i rejon Morza Śródziemnego Rejs 7-dniowy 2015:  27 cze 28
 Celebrity Equinox® Włochy i rejon Morza Śródziemnego Rejs 7-dniowy 2015:  25 lip 28
 Celebrity Equinox® Grecja i Włochy Rejs 7-dniowy 2015:  20 cze • 18 lip 28
 Celebrity Equinox® Grecja i Turcja Rejs 7-dniowy 2015:  13 cze • 11 lip 28
 Celebrity Equinox® Włochy i wyspy greckie Rejs 12-dniowy 2015:  26 sie • 15 paź 29
 Celebrity Equinox® Włochy i wyspy greckie Rejs 11-dniowy 2015:  2 cze 29
 Celebrity Equinox® Włochy i wyspy greckie Rejs 13-dniowy 2015:  1 sie 29
 Celebrity Equinox® Hiszpania i Portugalia Rejs 13-dniowy 2015:  2 paź 29
 Celebrity Equinox® Włochy i wyspy greckie Rejs 13-dniowy 2015:  19 wrz  29
 Celebrity Equinox® Rejs klasyczny po Morzu Śródziemnym Rejs 12-dniowy 2015:  7 wrz 29
 Celebrity Constellation® Wyspy greckie Rejs 7-dniowy 2015: 2, 16 sie 30
 Celebrity Constellation® Grecja i Turcja Rejs 7-dniowy 2015: 9, 23 sie 30
 Celebrity Constellation® Włochy i Wybrzeże Dalmacji  Rejs 12-dniowy 2015:  28 maj  30
 Celebrity Constellation® Włochy i Chorwacja Rejs 12-dniowy 2015:  16 maj 30
 Celebrity Constellation®   Włochy i Wybrzeże Dalmacji Rejs 11-dniowy  2015:  30 sie 30
 Celebrity Constellation®  Morze Czarne i wyspy greckie  Rejs 12-dniowy 2015:  18, 30 wrz 31
 Celebrity Constellation® Turcja i Morze Czarne Rejs 11-dniowy 2015:  12 paź 31
 Celebrity Constellation®  Izrael i rejon Morza Śródziemnego Rejs 12-dniowy 2015:  23 paź 31
 Celebrity Constellation®  Turcja i Morze Czarne Rejs 14-dniowy  2015:  21 cze • 5 lip 31   
 Celebrity Constellation® Włochy i Grecja Rejs 8-dniowy 2015: 10 wrz 32
 Celebrity Silhouette® Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 10-dniowy 2015:  14 wrz 32
 Celebrity Silhouette® Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 9-dniowy 2015:  24 wrz 32
 Celebrity Reflection® Wschodnia część Morza Śródziemnego  Rejs 10-dniowy 2015:  29 maj  •  19 cze  •  10, 31 lip  •  21 sie  •  11 wrz  •  2 paź 32
 Celebrity Reflection® Wschodnia część Morza Śródziemnego Rejs 11-dniowy  2015:  27 kwi  •  18 maj  •  8, 29 cze  •  20 lip  •  10, 31 sie •     
                  21 wrz  •  12 paź 33
 Celebrity Constellation® Wsch. Morze Śródz. i wyspy greckie Rejs 12-dniowy  2015: 4 maj  •  9 cze 33
 Celebrity Silhouette® Izrael i rejon Morza Śródziemnego Rejs 14-dniowy 2015:  3,17 paź 33
 Celebrity Silhouette® Zachodnia część Morza Śródziemnego Rejs 11-dniowy 2015:  3 wrz 34
 Celebrity Constellation® Turcja i Grecja Rejs 12-dniowy 2015: 22 kwi 34
 Celebrity Constellation® Włochy i Turcja Rejs 14-dniowy 2015:  19 lip  34
 Celebrity Eclipse® Rejon Morza Śródziemnego Rejs 14-dniowy 2015:  30 sie  35
 Celebrity Eclipse® Wyspy Kanaryjskie i Azory Rejs 14-dniowy 2015:  13 wrz  35
 Celebrity Eclipse® Wyspy Kanaryjskie i Azory Rejs 13-dniowy 2015:  27 wrz 35
 Celebrity Eclipse®  Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie  Rejs 11-dniowy 2015:  10, 21 paź 35
 Celebrity Eclipse® Fiordy norweskie Rejs 8-dniowy 2015:  22 sie 36
 Celebrity Eclipse® Fiordy norweskie Rejs 7-dniowy 2015:  9 maj  36
 Celebrity Silhouette®  Skandynawia i Rosja Rejs 12-dniowy 2015:  21 cze  •  3, 27 lip  •  22 sie 36
 Celebrity Silhouette® Skandynawia i Rosja Rejs 13-dniowy 2015:  3 maj 36
 Celebrity Silhouette® Skandynawia i Rosja Rejs 12-dniowy 2015:  16, 28 maj 36
 Celebrity Eclipse® Skandynawia i Rosja Rejs 14-dniowy 2015:  11, 25 lip  •  8 sie   37
 Celebrity Eclipse® Skandynawia i Rosja Rejs 13-dniowy 2015:  14 cze  37
 Celebrity Eclipse® Skandynawia i Rosja Rejs 15-dniowy 2015:  30 maj 37
 Celebrity Eclipse® Islandia i fiordy Rejs 14-dniowy 2015:  27 cze 37
 Celebrity Silhouette® Wyspy Brytyjskie Rejs 14-dniowy 2015:  8 sie 37
 Celebrity Silhouette® Wyspy Brytyjskie Rejs 12-dniowy 2015:  9 cze • 15 lip 37
 Celebrity Equinox® Wschodnia część Morza Śródziemnego Rejs 12-dniowy 2015:  21 maj            Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Equinox® Rejon Morza Śródziemnego Rejs 7-dniowy 2015:  4 lip                Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Equinox® Rejon Morza Śródziemnego Rejs 10-dniowy 2015:  11 maj             Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

PLAN REJSÓW STYczeŃ 2015 – kWiecieŃ 2016

    Statek                             Trasa                        Czas trwania               Termin wypłynięcia Strona

KARAIBY

EUROPA



Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.

 Statek                             Trasa                                                                 Czas trwania       Termin wypłynięcia                                                                        Strona

 Celebrity Summit® Kanada i Nowa Anglia Rejs 14-dniowy 2015: 6, 20 wrz  •  4 paź 50
 Celebrity Solstice® Hawaje Rejs 11-dniowy 2015:  20 kwi 50
 Celebrity Millennium® Hawaje Rejs 11-dniowy 2016:  15 kwi  50
 Celebrity Solstice® Hawaje Rejs 10-dniowy 2015:  22 wrz 50 
 Celebrity Solstice® Hawaje Rejs 10-dniowy 2016:  26 kwi 50
 Celebrity Solstice® Skarby Tahiti Rejs 17-dniowy 2015:  3 kwi  •  2 paź 50
      2016: 9 kwi
 Celebrity Infinity® Kanał Panamski, kierunek zachodni Rejs 17-dniowy 2015:  28 kwi 51
 Celebrity Infinity® Kanał Panamski, kierunek wschodni Rejs 17-dniowy 2015:  18 wrz 51
 Celebrity Infinity® Kanał Panamski, kierunek zachodni Rejs 15-dniowy 2015:  29 mar  •  5 lis 51
                                          2016:  27 mar 
 Celebrity Infinity® Kanał Panamski, kierunek wschodni Rejs 15-dniowy 2015:  13 kwi  •  20 lis 51
 Celebrity Infinity® Kanał Panamski, kierunek wschodni Rejs 15-dniowy 2016:  11 kwi 51
 Celebrity Infinity® Ameryka Południowa i Kanał Panamski Rejs 14-dniowy 2015:  15 mar  •  5 gru   52
 Celebrity Infinity® Ameryka Południowa i Kanał Panamski Rejs 14-dniowy 2016: 13 mar 52
 Celebrity Infinity® Z Buenos Aires do Valparaíso Rejs 14-dniowy 2015:  4 sty  •  1 mar 52
      2016: 3 sty  •  28 lut
 Celebrity Infinity® Z Valparaíso do Buenos Aires Rejs 14-dniowy 2015:  18 sty  53
      2016: 17 sty
 Celebrity Infinity® Chile i Argentyna Rejs 14-dniowy 2015:  20 gru 53
 Celebrity Infinity® Antarktyda Rejs 14-dniowy 2015:  1, 15 lut 53
      2016: 14 lut
 Celebrity Infinity® Ameryka Południowa i Karnawał w Rio Rejs 14-dniowy 2016:  31 sty 53
 Celebrity Solstice® Południowy Pacyfik i Fidżi Rejs 12-dniowy 2015:  22 mar  •  21 paź 54
      2016: 20 mar
 Celebrity Solstice® Południowy Pacyfik Rejs 8-dniowy 2015:  14 mar  •  26 lis  •  28 gru 54
      2016: 1 kwi
 Celebrity Solstice® Południowy Pacyfik Rejs 9-dniowy 2015:  18 sty 54
 Celebrity Solstice® Nowa Zelandia Rejs 12-dniowy 2015:  27 sty  •  2, 14 lis  •  4, 16 gru 54
      2016: 2 lut
 Celebrity Solstice® Nowa Zelandia Rejs 14-dniowy 2015:  4 sty 55
      2016: 5, 19 sty
 Celebrity Solstice® Dookoła Australii Rejs 17-dniowy 2015:  25 lut 55
 Celebrity Solstice® Dookoła Australii Rejs 17-dniowy 2016:  3 mar 55
 Celebrity Solstice® Australia i Nowa Zelandia Rejs 17-dniowy 2015:  8 lut 55
 Celebrity Solstice® Australia i Nowa Zelandia Rejs 18-dniowy 2016:  14 lut 55
 Celebrity Millennium® Indonezja i Malezja Rejs 14-dniowy 2015:  4, 18 sty  •  22 lis 56
      2016: 3 sty
 Celebrity Millennium® Uroki Azji, kierunek północny Rejs 14-dniowy 2015:  1 lut  •  6 gru 56
      2016: 14 lut
 Celebrity Millennium® Dookoła Hongkongu Rejs 14-dniowy 2015:  1 mar 56 
 Celebrity Millennium® Uroki Azji, kierunek południowy Rejs 14-dniowy 2015:  15 mar  •  8 lis  •  20 gru 56
      2016: 28 lut
 Celebrity Millennium® Japonia Rejs 14-dniowy 2015:  27 wrz  •  11 paź  57
 Celebrity Millennium® Wietnam i Filipiny Rejs 14-dniowy 2016:  17 sty 57
 Celebrity Millennium® Chiński Nowy Rok Rejs 14-dniowy 2016:  31 sty 57
 Celebrity Silhouette® Stolice i rejs transatlantycki Rejs 14-dniowy 2015:  19 kwi 58
 Celebrity Equinox® Półwysep Iberyjski i rejs transatlantycki Rejs 14-dniowy 2015:  27 kwi 58
 Celebrity Reflection® Europa Zachodnia i rejs transatlantycki Rejs 16-dniowy 2015:  11 kwi 58
 Celebrity Constellation® Włoska klasyka i rejs transatlantycki Rejs 13-dniowy 2015:  9 kwi 58
 Celebrity Silhouette® Morze Śródziemne i rejs transatlantycki Rejs 15-dniowy 2015:  31 paź 59
 Celebrity Equinox® Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie
   i rejs transatlantycki  Rejs 13-dniowy 2015:  27 paź59
 Celebrity Reflection® Klasyczne Karaiby i rejs transatlantycki Rejs 15-dniowy 2015:  23 paź 59
 Celebrity Constellation Rejs transatlantycki – trzy kontynenty Rejs 15-dniowy 2015:  4 lis 59
 Celebrity Xpedition® Wyspy Galapagos – A Rejs 7-dniowy 2015:  11, 25 sty  •  8, 22 lut  •  8, 22, mar  •  5, 19 kwi 74
        3, 17, 31 maj  •  14, 28 cze  • 12 lip  •  9, 23 sie 
        4, 18 paź  •  1, 15, 29 lis  •  13, 27 gru 
      2016:  10, 24 sty  •  7, 21 lut  •  6, 20 mar  •  3, 17 kwi
 Celebrity Xpedition® Wyspy Galapagos – B Rejs 7-dniowy 2015:  4, 18 sty  •  1, 15 lut  •  1, 15, 29 mar   74
        12, 26 kwi  •  10, 24 maj  •  7, 21 cze  •  5 lip 
        2, 16, 30 sie  •  27 wrz  •  11, 25 paź  •  8, 22 lis  •  6, 20 gru
      2016:  3, 17, 31 sty  •  14, 28 lut  •  13, 27 mar  •  10, 24 kwi
 Celebrity Solstice® Pacyfik Południowy Rejs 8-dniowy 2015:  28 gru Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Rejs transpacyficzny Rejs 18-dniowy 2016:  29 mar Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Rejs transpacyficzny Rejs 17-dniowy 2015:  26 kwi Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Japońskie Święto Rejs 15-dniowy 2015:  11 wrz  Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Japonia i Chiny Rejs 14-dniowy 2015:  25 paź   Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Uroki Azji, kierunek północny Rejs 17-dniowy 2015:  9 kwi  Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Millennium® Azja i Australia Rejs 16-dniowy 2016:  13 mar Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com 
 Celebrity Eclipse® Pasaty i rejs transatlantycki  Rejs 16-dniowy 2015:  21 kwi Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse® Broadway, plaże i rejs transatlantycki Rejs 15-dniowy 2015:  2 lis Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 Celebrity Millennium® Alaska, Lodowiec Północny Rejs 7-dniowy 2015: 22 maj  •  5, 19 cze  •  3, 17, 31 lip  •  14, 28 sie 48
 Celebrity Millennium® Alaska, Lodowiec Południowy Rejs 7-dniowy 2015: 29 maj  •  12, 26 cze  •  10, 24 lip  •  7, 21 sie  •  4 wrz 48
 Celebrity Infinity® Alaska, lodowiec Hubbard Rejs 7-dniowy 2015: 7, 14, 21, 28 maj  •  5, 12, 19, 26 lip  •  2, 9, 16 sie 48
 Celebrity Solstice® Alaska, lodowiec Sawyer Rejs 7-dniowy 2015: 8, 15, 22 , 29 maj  •  5, 12, 19, 26 cze  •  3, 10, 17, 24, 31 lip   49
       7, 14, 21, 28 sie  •  4 wrz
 Celebrity Solstice® Alaska, lodowiec Sawyer Rejs 7-dniowy 2015: 1 maj 49
 Celebrity Solstice® Cała Alaska Rejs 11-dniowy 2015: 11 wrz 49
 Celebrity Infinity® Złote Światła Alaski Rejs 12-dniowy 2015: 23 sie 49
 Celebrity Infinity® Z Golden Gate na Alaskę Rejs 12-dniowy 2015: 26 maj 49
 Celebrity Infinity® Z Golden Gate na Alaskę Rejs 14-dniowy 2015:  4 wrz 49 
 Celebrity Infinity® Z Golden Gate na Alaskę Rejs 11-dniowy 2015: 15 maj 49
 Celebrity Millennium® Cała Alaska Rejs 10-dniowy 2015: 11 maj           Więcej szczegółów na stronie www.celebritycruises.com

 ALASKA
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Przedstawiamy Celebrity Reflection®

celebrity reflection®

Powyższa ilustracja przedstawia artystyczną wizualizację statku Celebrity Reflection®.
Rzeczywiste cechy statku, jego układ i wystrój mogą być inne.

Jeśli pierwszy raz płyniesz z nami, chcielibyśmy ci przedstawić wielokrotnie 
nagradzany statek, z którym nie może się równać żadna inna jednostka na 
świecie. Zapraszamy na wakacje, które łączą w sobie luksus, nowoczesność  
i oryginalność. Jeśli natomiast już wcześniej miałeś okazję poznać nasz 
niezwykły koncept nowoczesnego luksusu, to cieszymy się, że chcesz do nas 
wrócić. Z nami porzucisz rutynę.

1. restauracja specjalna Qsine®
2. restauracja specjalna Tuscan Grille
3. Sunset Bar
4. restauracja specjalna Blu
5. Oceanview café & Bar
6. restauracja główna
7. The Lawn club
8. restauracja specjalna Murano
9. Lawn club Grill
10. The alcoves
11. Michael’s club

12. The Porch
13. café al Bacio & Gelateria
14. cellar Masters
15. celebrity iLoungeSM
16. Passport Bar
17. Martini Bar & crush
18. Bistro on Five
19. Fortunes casino
20. Boulevard & Galleria Boutiques
21. Pool Bar
22. Galleria Tastings/ galeria sztuki

23. Solarium
24. centrum rozrywki celebrity
25. Spa® café
26. Quasar nightclub
27. Fun Factory i X club
28.  kabiny aquaclass® z balkonem i aparta-

menty
29. canyon ranch Spaclub®
30. Teatr reflection
31. Sala do obserwacji nieba
32. centrum fitnessu
33. Pomieszczenie relaksacyjne

www.facebook.com/celebritycruisespolska
Dołącz do nas na Facebooku:

Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.
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Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży.
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Zadzwoń pod numer +48 22 455 38 48
Odwiedź stronę www.celebritycruises.pl

lub skontaktuj się z lokalnym biurem podróży

Morze Śródziemne i Europa Północna • Karaiby • Alaska • Azja • Australia i Nowa Zelandia • Fidżi i Pacyfik Południowy • Hawaje i Tahiti 
Kanał Panamski • Ameryka Południowa • Kanada i Nowa Anglia • rejsy transoceaniczne i transatlantyckie • wyspy Galapagos

www.facebook.com/celebritycruisespolska
Dołącz do nas na Facebooku:

DiScOVerY cruiSeS Sp. z o.o. 

ul. Świętokrzyska 36 
00-116 Warszawa 

tel. 004822 455 38 48
fax 004822 455 38 27

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze swoim biurem podróży.


