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Ze skutkami upływu czasu – starzenia 
się w szczególności naszej skóry – ludzie 
zmagają się praktycznie od zawsze. Już 
w starożytności odbywały się pierwsze 
zabiegi związane z rekonstrukcjami 
części twarzy, czy też zabiegi kosme-
tologiczne. Jednak wraz z rozwojem 
klasycznej medycyny rozwijała się 
i rozwija nadal nie tylko chirurgia pla-
styczna, ale także medycyna estetyczna 
która jest jej znacznie mniej inwazyjnym 
odpowiednikiem. 

Zabiegi medycyny estetycznej cieszą się coraz więk-
szą popularnością. Rozwój medycyny, kosmetologii 
oraz nowoczesnych technologii pozwala obecnie na 
pozbycie się lub zniwelowanie wielu defektów urody 
szybko i bez konieczności hospitalizacji. Mnóstwo 
osób chętnie korzysta z tej możliwości, by poprawić 
swój wygląd. Dzięki bezinwazyjnym i małoinwa-
zyjnym zabiegom pacjenci mogą podnieść swoją 
samoocenę i pewność siebie. Dlatego coraz więcej 
lekarzy decyduje się robić specjalizację z medycyny 
estetycznej a zabiegi robione zarówno przez lekarzy 
jak i kosmetologów zdobywają coraz większą popu-
larność i z każdym rokiem wzrasta ilość Klientów 

korzystających z tych zabiegów. Nasze szkolenie 
jest skierowane do lekarzy i kosmetologów chcą-
cych nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie 
iniekcji w medycynie estetycznej i kosmetologii. 
Zapraszamy!

Dlaczego 
warto 
wziąć udział  
w tym szkoleniu?

https://roseti.pl/
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Armator - MSC
Flota MSC powstała w 1987 roku. Jest największą 
prywatną, włoską linią rejsową. Łączy ona morskie 
tradycje ze śródziemnomorską kulturą i kuchnią, 
wdrażając firmową filozofię: “innowacja i trady-
cja”. Dzięki wszechobecnemu, włoskiemu stylowi 
wyróżnia się w sposób szczególny wśród innych 
armatorów. Flota MSC wciąż się rozwija i wzbo-
gaca o kolejne statki. Coraz bardziej ekskluzywne 
wnętrza, coraz szerszy wachlarz rozrywek i zajęć 
na statku, coraz ciekawsze trasy – wszystko to dla 
komfortu i zadowolenia pasażerów.

Dzięki niezwykłemu stylowi i profesjonalnej obsłu-
dze rejsy statkami linii MSC cieszą się światową 
sławą. Podczas rejsu wszyscy pasażerowie mogą 
przekonać się o wspaniałej rodzinnej atmosferze, 
która jest wyrazem włoskiej życzliwości i gościn-

ności. Statki MSC są idealnym miejscem dla każdej 
grupy wiekowej.

MSC SEASHORE – to najnowszy statek linii MSC. 
Zwodowany w 2021 roku, luksusowy i pełny atrakcji 
statek na którym nie możesz się nudzić. Wspaniały 
teatr, kino, animacje, boiska sportowe, aquapark, 
rewelacyjne restauracje, nieprawdopodobne bary, 
kasyno, bezcłowe sklepy, dyskoteki, dancingi, kon-
certy na żywo ale również romantyczne miejsca, 
które z pewnością odkryjesz na tym statku to tylko 
część atrakcji przygotowanych po to, abyś mógł 
poczuć luksus podróżowania i w pełni się zrelak-
sować. Statek posiada 2.017 kabin. 

Statek – 

MSC Seashore

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://youtu.be/GBr_aCLtLoY
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Dla niezapomnianych chwil przygoto-
waliśmy dla Was kabiny z balkonem 
FANTASTICA z opcją all-inclusive. 

Kabiny wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC, 
suszarka), klimatyzację (indywidualnie sterowaną), 
radio pokładowe, telefon do użytku wewnętrznego, 
sejf, mini bar, TV. Większość kabin ma 2 pojedyn-
cze łóżka, które na zmówienie można połączyć  
w 1 podwójne.

Przygotowaliśmy dla Was wygodne kabiny z bal-
konem typu fantastica, które w połączeniu z opcją 
all-inclusive dadzą Wam komfortową możliwość 
podróżowania tym pięknym statkiem.

Na statek może wejść ponad 5 tysięcy pasażerów 
plus kilka tysięcy osób załogi. Jeśli marzycie o rejsie 
nowoczesnym i luksusowym statkiem na pewno 
Seashore Was nie zawiedzie.

Statek – 

Kabiny 
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I.
Imezoterapia igłowa – poziom podstawowy 
(Needle mesotherapy - basic level)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Podstawy teoretyczne i historia mezoterapii
2. Anatomia twarzy 
3. Techniki zabiegowe – krok po kroku 
4. Preparaty i akcesoria zabiegowe
5. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i dokumentacja zabiegowa
6. Dobór procedury zabiegowej w zależności od rodzaju proble-

mów skórnych i wieku pacjenta
7. Metody znieczuleń
8. Przeciwskazania do zabiegu
9. Postępowanie pozabiegowe

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Obszary zabiegowe:

1. ciało
2. twarz, szyja, dekolt
3. dłonie
4. owłosiona skóra głowy
5. Techniki zabiegowe w praktyce
6. Wykonywanie zabiegów mezoterapii igłowej (pokaz i samo-

dzielne wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego 
szkolenie)

Zabiegi mezoterapii igłowej i wypełnienia zmarszczek (kwasem hialuronowym) to jedne z najczęściej wykonywanych i skutecznych zabiegów 
iniekcyjnych w medycynie estetycznej i kosmetologii medycznej.

Szkolenia realizujemy wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej. Szkolimy lekarzy, lekarzy stomatologów, 
pielęgniarki, położne i kosmetologów. Dzięki naszym doświadczonym prelegentom, kursanci na naszych szkoleniach zdobywają wiedzę na 
najwyższym poziomie.

Mezoterapia igłowa jest nieinwazyjną metodą do rewitalizacji i głębokiej regeneracji skóry, a także w profilaktyce opóźnienia procesu starzenia 
się skóry. Technika niewielkich mikronakłuć wykorzystuje powstały uraz jako naturalną odpowiedź skóry do stymulacji komórek naskórka 
i skóry właściwej.

W konsekwencji poprawia się mikrokrążenie w tkance podskórnej oraz zwiększa metabolizm komórek tłuszczowych. Składniki aktywne podane 
podczas zabiegu mają możliwość optymalnego działania, gdyż docierają bezpośrednio w odpowiednie miejsca.

Zabiegi mezoterapii są także wykorzystywane jako zabiegi lecznicze np. w leczeniu bólu, trądziku i zmian potrądzikowych.

Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie występującą w organizmie ludzkim. Największa ilość kwasu hialuronowego znajduje się w skórze.

Kwas hialuronowy zapewnia odpowiedni poziom nawilżania i odpowiada za prawidłowy wygląd skóry. Ma również właściwości antyoksyda-
cyjne oraz stymuluje powstawanie nowych fibroblastów oraz produkcję kolagenu. Wypełnienia kwasem hialuronowym są skuteczną metodą 
likwidacji bruzd i zmarszczek.

Szkolenie podstawowe z kwasu hialuronowego przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie z mezoterapii igłowej i chcą rozpocząć 
wykonywanie zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego.

II. 
Wypełniacze – kwas hialuronowy – poziom podstawowy 
(Fillers - hyaluronic acid - basic level)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Podstawy teoretyczne zabiegów z wypełniaczami

2. Anatomia twarzy – układ nerwowy i krwionośny

3. Techniki zabiegowe przy wypełnieniach – krok po kroku 

4. Preparaty i akcesoria zabiegowe

5. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i dokumentacja zabiegowa

6. Dobór procedury zabiegowej i preparatu w zależności od 
rodzaju i obszaru wypełnień

7. Metody znieczuleń i przygotowanie do zabiegu

8. Przeciwskazania do zabiegu

9. Postępowanie pozabiegow

10. Powikłania 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Obszary zabiegowe:

1. Modelowanie i wypełnianie konturów ust

2. Korekcja bruzd nosowo-wargowych

3. Korekcja linii marionetki

4. Korekcja lwiej zmarszczki

5. Korekcja zmarszczek na twarzy ( w tym: zmarszczki palacza, 
kurze łapki, zmarszczki królicze, podniesienie kącików ust)

6. Techniki zabiegowe w praktyce

7. Wykonywanie zabiegów wypełnień (pokaz i samodzielne wyko-
nywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego szkolenie)

Uczestnicy otrzymują skrypt szkoleniowy oraz po zakończeniu szkolenia certyfikaty w języku polskim i angielskim.  
Uczestnicy otrzymają zniżki na kolejne szkolenia z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.

Program szkolenia
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Trener

dr Batochir 
Delgermurun

Członek Mongolian Traditional Medicine oraz 
Mongolisch-Deutscher Wirtschaftsklub. Ukończyła 

„Laser methods in aesthetic dermatology” oraz 
wiele certyfikowanych kursów z zakresu elektro-
chirurgii, mezoterapii, wypełniaczy, akupresury, 
akupunktury, osocza bogatopłytkowego, nici PDO.

Jest współwłaścicielką i prowadzi praktykę 
w Centrum Medycyny Estetycznej EDA w Łodzi. 
Praktyk zabiegów estetycznych (w tym: mezo-
terapii, wypełniaczy, bioaktywatorów) oraz 
elektrokoagulacji. 

Wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu AHE w Łodzi oraz innych uczelniach pol-
skich i zagranicznych w tym w Klinice Altan Od, Ułan 
Bator, Mongolia. Długoletni pracownik naukowy 
i nauczyciel akademicki, w tym na kierunkach 
kosmetologia, pielęgniarstwo, medycyna. Autorka 
wielu publikacji naukowych. 

Współpracuje z praktykami medycyny estetycz-
nej i kosmetologii oraz dostawcami preparatów 

i sprzętu w Europie i Azji. Długoletni szkoleniowiec 
z zakresu medycyny estetycznej w szczególności 
mezoterapii i elektrokoagulacji oraz medycyny 
wschodu.

Prowadzi zabiegi i zajęcia z zakresu medycyny 
estetycznej i kosmetologii medycznej na różnych 
uczelniach w tym z zakresu wykorzystania aku-
punktury i akupresury w medycynie i kosmetologii. 
Ciągle wprowadza do praktyki nowe rozwiąza-
nia zgodnie z trendami w medycyny estetycznej 
i kosmetologii. Zainteresowania naukowe skupione 
są na etiologii zmian skórnych, diagnostyce skóry, 
mezoterapii. elektrochirurgii. Interesuje się również 
medycyną wschodu.

Jej pasją jest wykonywanie zabiegów estetycznych 
w tym zabiegów elektrochirurgicznych oraz przeka-
zywanie interdyscyplinarnej i nowoczesnej wiedzy 
studentom i słuchaczom.

Doktor nauk medycznych, profe-
sor kliniczny Mongolii, zabiegowiec, 
specjalistka zabiegów estetycznych, 
elektrokoagulacji, kosmetologii medycz-
nej oraz akupresury. 

https://roseti.pl/


www.roseti.pl 

Trener

dr Leszek  
Zakrzewski

Członek European Society for Cosmetic & Aesthetic 
Dermatology. Ukończył „Advanced Beauty Therapy 
Diploma Course” w Manchesterze w Wielkiej 
Brytanii oraz wiele certyfikowanych kursów 
z zakresu laseroterapii, mezoterapii, wypełniaczy 
a także szkolenie „Basic Techniques in Dermatologic 
Surgery” organizowane przez ESCAD.

 Współpracownik Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie. Praktyk zabiegów estetycz-
nych i laseroterapii oraz kosmetologii sprzętowej. 

Dziekan na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu AHE w Łodzi. Twórca specjalności kosme-
tologia medyczna. Długoletni pracownik naukowy 
i nauczyciel akademicki, w tym na kierunkach 
kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, diete-
tyka. Autor wielu publikacji naukowych, współautor 
podręcznika Anatomia i fizjologia skóry. Promotor 
pomocniczy w przewodach doktorskich z dziedziny 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Współpracuje z praktykami medycyny estetycz-
nej i kosmetologii oraz dostawcami preparatów 
i sprzętu w Korei, Turcji, Litwie, Łotwie, Niemczech, 
Austrii, Włoszech, Wielkiej Brytanii. 

Prowadzi zabiegi i zajęcia z zakresu medycyny este-
tycznej i kosmetologii medycznej w Polsce, Litwie 
i Łotwie. Współwłaściciel kliniki medycyny este-
tycznej i kosmetologii medycznej Skin Clinic JLDA. 
Ciągle podąża za nowymi rozwiązaniami i tren-
dami w zakresie zabiegów medycyny estetycznej 
i kosmetologii.

Zainteresowania naukowe skupione są na etio-
logii zmian skórnych, laseroterapii, mezoterapii. 
terapii zmian trądzikowych, elektrochirurgii – elek-
trokoagulacji. Interesuje się również wpływem diety 
na procesy starzenia się skóry oraz zagadnieniami 
na pograniczu psychologii, dietetyki, kosmetologii 
i medycyny.

Jego pasją jest wykonywanie zabiegów estetycz-
nych, elektrokoagulacji i z zakresu laseroterapii oraz 
przekazywanie interdyscyplinarnej i nowoczesnej 
wiedzy, jak również tworzenie unikatowych kursów 
i szkoleń oraz zarządzanie procesem szkoleniowym.

Doktor nauk, zabiegowiec, specjalista 
zabiegów estetycznych, laseroterapii 
i kosmetologii medycznej.

https://roseti.pl/


Program rejsu

Sobota 28.05 

Miami / USA – zaokrętowanie na statku. Wypływamy o godzinie 17:00

Niedziela 29.05 

Dzień na morzu – Szkolenie w godzinach 9:00 – 13:00 oraz 15:00 – 18:00

Poniedziałek 30.05 

San Juan / Portoryko – możliwość zwiedzania między godziną 17:00, a 23:59

Wtorek 31.05 

Charlotte Amalie (Saint Thomas) / Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 
 – zwiedzanie między godziną 8:00, a 16:00

Środa 01.06

Puerto Plata / Dominikana – zwiedzanie między godziną 10:00, a 18:00

Czwartek 02.06 

Dzień na morzu – Szkolenie w godzinach 9:00 – 13:00 oraz 15:00 – 18:00

Piątek 03.06 

Ocean Cay / Bahamy – zwiedzanie między godziną 7:00, a 18:00

Sobota 04.06 

Miami / USA – wpłynięcie do portu o 7:00 rano, wyokrętowanie.
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Miami – to miasto na wybrzeżu Oce-
anu Atlantyckiego, w południowo-
-wschodniej Florydzie, które znajduje 
się w Stanach Zjednoczonych.

Miami stanowi jedno z najważniejszych centrów 
światowych finansów, handlu międzynarodowe-
go, kultury, mediów, rozrywki i sztuki. W 2008 
roku magazyn Forbes wyróżnił Miami jako „naj-
czystsze miasto Stanów Zjednoczonych”, biorąc 
pod uwagę całoroczną czystość powietrza, wody 

pitnej, ulic, „zielone” obszary, a także wdrażane 
programy recyklingowe. W Miami istnieje szereg 
obiektów rozrywkowych, teatrów, muzeów i par-
ków. Jednym z najnowszych elementów sceny 
artystycznej miasta jest Adrienne Arsht Center 
for the Performing Arts, siedziba Florida Grand 
Opera i jednocześnie drugie co do wielkości cen-
trum sztuki w Stanach Zjednoczonych, tuż po Lin-
coln Center w Nowym Jorku. W skład kompleksu 
wschodzi Ziff Ballet Opera House, Knight Concert 
Hall, Carnival Studio Theater oraz Peacock Rehe-
arsal Studio.

Kierunek

Miami – Floryda – USA

https://roseti.pl/


www.roseti.pl 

Co warto zobaczyć w Miami?
Miami zawsze pozostanie miastem olbrzymich 
kontrastów. Sięgające ku niebu nowoczesne 
wieżowce dzielnicy biznesowej (Miami Business 
District), prywatne wyspy, przy których cumu-
ją jachty za kilkaset tysięcy dolarów i gigantycz-
ne wille (których ceny oscylują w granicach od 
kilku do kilkunastu milionów dolarów), a które 
zamieszkałe są przez właścicieli tylko kilka tygo-
dni w roku. Cały ten przepych, bogactwo, tropi-
ki i nowoczesność kontrastujące z biedniejszymi 
dzielnicami emigrantów z Ameryki Południowej 
to unikalna wizytówka tego miasta.

Jadąc do centrum Miami warto na początek za-
trzymać się w miejscu zwanym Bayside Mar-
ketplace. Znajduje się tutaj olbrzymi, piętrowy 
parking publiczny, gdzie za cenę $12 można po-
zostawić samochód na dobre kilka godzin nie 
martwiąc się, że ktoś będzie się chciał go sobie 
pożyczyć.

Dodatkowym plusem tego miejsca jest lokali-
zacja. Znajdujemy się nieopodal największych 
atrakcji, które oferuje centrum Miami. Stąd od 
gęsto zabudowanej drapaczami chmur dzielni-
cy biznesowej dzieli nas tylko ruchliwa Biscaine 
Blvd. Samo Bay Marketplace jest ciekawym miej-
scem oferującym sporo typowo turystycznych 
atrakcji. Na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Jeśli lubicie zakupy w typowo amerykań-
skim stylu czeka tutaj na was kilkadziesiąt skle-
pów zaopatrzonych w asortymenty wszelakiego 
rodzaju. Począwszy od chińskich koszulek i cza-
peczek z napisem „Kocham Miami” po sklepy 
z markową odzieżą i biżuterią. Miłośnicy dobrej 
lokalnej muzyki mogą natomiast posłuchać dar-
mowych koncertów odbywających się praktycz-
nie codziennie na niewielkiej scenie w centrum 
Bayside Marketplace.

Znajdująca się nieopodal Miami Marina, pomi-
mo że bywa zatłoczona (szczególnie w sezonie) 
ma swój specyficzny, sielankowy klimat. Polecam 
ulokować się w jednym z kilku znajdujących się 
tutaj barów czy kafejek i popijając aromatyczna 
kawę lub popularne na Florydzie Mojito wpatry-
wać się w kołyszące się na wodzie jachty.

Od czasu do czasu na pewno zauważycie również 
pływające w ciepłych wodach zatoki, bardzo sym-
patyczne Manatee – podobne do słoni morskich 
ssaki żyjące w Biscane Bay.

Rejs po zatoce Biscane Bay

Relaks w Parku
Nieopodal gwarnego Miami Bayside Marketplace 
znajduje się niewielki, aczkolwiek bardzo malow-
niczy park miejski „Bayfront Park”. Warto wybrać 
się w to miejsce aby odpocząć i nabrać sił przed 
zwiedzaniem centrum Miami. Tutaj w cieniu palm 
i przy delikatnej, ochładzającej bryzie możecie 
zrobić ładnie zdjęcia egzotycznych palm widocz-
nych na tle nowoczesnych wieżowców.

Centrum Miami (nie przegap)
Ciekawą opcję szybkiego zwiedzania centrum 
Miami oferuje bezpłatna, całkowicie zautomaty-
zowana kolej magnetyczna o nazwie Miami Me-
tromover. Nowoczesne przeszklone wagoniki 
kursują co kilka minut okrążając ścisłe centrum 
Miami w ciągu 11 minut (trasa Downtown Loop). 
Trakcja kolejki umieszczona jest na stalowych 
pylonach na wysokości 14 m nad ziemią, co daje 
nam dodatkowo świetną perspektywę w czasie 
objazdu miasta.

Najbliższa stacja kolejki o nazwie „Bayfront Park 
Metromover Station” znajduje się nieopodal 
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wspomnianego powyżej parku. W czasie przejaz-
du przez centrum możecie wysiąść na dowolnym 
przystanku, wtopić się w tłum turystów pędzą-
cych po chodnikach i poczuć prawdziwy klimat 
dzielnicy biznesowej. Ulice miasta poprowadzą 
Was pomiędzy szklanymi wieżowcami i licznymi 
parkami.

Będąc jeszcze na stacji kolejki Metromover za-
opatrzcie się w bezpłatny plan, na którym znajdu-
ją się lokalizacje poszczególnych stacji. Gdy tylko 
zakończycie zwiedzanie centrum, udajcie się do 
najbliższej stacji skąd po kilku minutach możecie 
powrócić ponownie do Bayfront Park.

Miami – dzielnica kubańskich imigrantów
Jeśli chcecie zobaczyć bardziej egzotyczną część 
Miami warto wyjechać poza jego ścisłe centrum 
i skierować się na przedmieścia. Polecam odwie-
dzić jedną z najbardziej kolorowych i znanych 
dzielnic o nazwie Little Havana (Mała Havana). To 
wciąż żyjąca swym oryginalnym rytmem (nieska-
żonym wpływem amerykańskiej kultury) dzielnica 
emigrantów, głównie z Kuby oraz innych państw 
rejonu Morza Karaibskiego. Choć Little Havana 
zajmuje obszar około 10 km to jednak najwięk-

sze atrakcje znajdziecie przy głównej ulicy zwanej 
Calle Ocho (Southwest 8th Street ). Wzdłuż ulicy 
biegnie chodnik z wmurowanymi gwiazdami, któ-
ry prawdopodobnie miał przypominać Hollywo-
od Blvd (w wersji latynoskiej). Rzadko znajdziecie 
tutaj równo przystrzyżone amerykańskie traw-
niki. Na domach i murach widnieje dużo koloro-
wych malowideł, które w połączeniu z egzotyczną 
roślinnością przypominają bardziej centrum ma-
łego miasteczka znajdującego się gdzieś na Wy-
spach Karaibskich niż dzielnice Miami. Zaskocze-
niem może być również to, że często trudno jest 
zamówić jedzenie w restauracjach i zwykłą kawę 
w kawiarni… prawie nikt nie rozumie tutaj języka 
angielskiego!

Miami South Beach
Miami automatycznie kojarzy się również z South 
Beach. To miejsce jest kwintesencją Miami. Plaża 
South Beach to jedna z najbardziej znanych i roz-
poznawanych plaż na świecie oraz obowiązkowe 
miejsce, w którym musi się znaleźć każdy turysta 
podróżujący po Florydzie.

Tutaj na obszarze kilku mil możemy znaleźć 
wszystko z czego słynie Floryda. Począwszy od 

https://roseti.pl/
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eleganckich sklepów, poprzez egzotyczne restau-
racje, nocne kluby, dyskoteki, fantastyczne gale-
rie lokalnych artystów aż po błękitna, krystalicz-
nie czystą wodę Oceanu Atlantyckiego.

Każdy taksówkarz w Miami zapytany o to, gdzie 
można pojechać, żeby zobaczyć prawdziwe ży-
cie nocne zwykle zawiezie Was właśnie do South 
Beach na ulicę Ocean Drive. To tutaj dopiero po 
zmroku rozkwita życie nocne i tutaj przenosi się 
większość imprez z okolicznych dzielnic. Ocean 
Drive nie jest długą ulicą, można ją przejść w ca-
łości w ciągu 40 min. W praktyce jednak zajmuje 
to trochę więcej czasu. Koniecznie zróbcie zdję-
cia na tle słynnych kolorowych budynków w stylu 
Art Deco oraz zatrzymajcie się w jednej lokalnych 
restauracji (omijajcie sieciówki!) oferujących wy-
śmienite ryby i owoce morza. Wszystko jest tutaj 
świeże i bardzo dobrze przyrządzone. Jeśli jeste-
ście miłośnikami sea food polecam lokal: The Lo-
cal House znajdujący się przy 400 Ocean Dr., na 

pewno będziecie pamiętać to miejsce.

Wzdłuż South Beach ciągnie się promenada z wi-
dokiem na plażę i ocean – warto więc zrobić so-
bie spacerek przy okazji oglądając lazurowe wody 
Oceanu Atlantyckiego, biały piasek i słynne, kolo-
rowe budki ratowników, które zawdzięczają swą 
popularność licznym produkcjom filmowym. To 
tutaj w latach 80. biegał z pistoletem Don Johnson 
wraz z „policjantami z Miami” (Miami Vice). Do 
najbardziej karaibskiego miasteczka w USA- Key 
West, gdzie znajdują się jedne z najpiękniejszych 
plaż na świecie dzieli nas około czterech godzin 
jazdy. Miami to również idealna baza wypadowa 
do Biscayne National Park oraz John Pennekap 
Coral Reef State Park, gdzie można popływać 
z delfinami lub nurkować zwiedzając kolorowe 
rafy koralowe.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=yQCBAaJg1LE


www.roseti.pl 

Kierunek

San Juan – Portoryko
San Juan – stolica Portoryko, wolnego 
państwa stowarzyszonego ze Stanami 
Zjednoczonymi. Miasto jest położone 
w północno-wschodniej części wyspy 
Portoryko, nad Oceanem Atlantyckim. 
San Juan jest najważniejszym portem tego 
państwa, a także centrum gospodarczym, 
kulturalnym i turystycznym. 

Portoryko łączy w sobie elementy kultury latynoskiej 
z amerykańską. To jeden z ośrodków, gdzie rozwi-
jała się salsa, tutaj narodził się popularny w krajach 
latynoamerykańskich i nie tylko styl muzyczny reg-
gaeton. Portoryko to także piękne plaże, tropikalny 
klimat, kolonialna architektura i możliwość aktyw-
nego spędzenia czasu.

Dla Europy wyspę odkrył Krzysztof Kolumb w 1493 r., 
wcześniej zamieszkana była przez plamię Awaraków. 

https://roseti.pl/
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Kliknij aby zobaczyć wideo

Na początku XVI w. 1508 roku rozpoczęło się osad-
nictwo hiszpańskie. Z końcem XIX w. pojawił się ruch 
niepodległościowy. W 1897 r. wyspa otrzymała sze-
roką autonomię od Hiszpanii, lecz już rok później 
w wyniku wojny amerykańsko-hiszpańskiej przejęły 
ją Stany Zjednoczone. W 1917 r. wyspa otrzymała 
autonomię, a jej mieszkańcy – obywatelstwo ame-
rykańskie. Portoryko w języku hiszpańskim oznacza 
bogaty port. Mieszkańcy wyspy nazywają siebie 
Boricua.

Pomimo tego, że w Portoryko jest rozbudowana sieć 
dróg, to połączenia autobusowe pomiędzy miastami 
są niestety ograniczone. W San Juan komunikacja 
miejska działa sprawnie – kursują autobusy i metro. 
Aby dostać się do innych części wyspy, najlepiej 
wynająć taksówkę, ale ważne aby przed kursem 
ustalić cenę.

Centrum w San Juan 
San Juan posiada urokliwe centrum kolonialne 
z charakterystycznymi dla Karaibów kolorowymi 
kamieniczkami i domami. Spacerując po bruko-
wanych uliczkach i malowniczych placach można 
odkrywać piękne barokowe kościółki, fortece El 
Morro i Castillo San Cristóbal. Warto także odwiedzić 
La Placita znajdującą się w dzielnicy Santurce będącej 
centrum życia nocnego z mnóstwem barów i ludźmi 
tańczącymi na ulicach. We wschodniej części miasta 
są plaże, a wśród nich jedna z najpiękniejszych – 
Playa Isla Verde. La Perla to z kolei malownicza 
dzielnica, o której śpiewał zespół Calle 13 i pojawiła 
się w teledysku do „Despacito”.

Przylądek Cabo Rojo
Na południowym zachodzie wyspy znajduje się przy-
lądek Cabo Rojo. Jego nazwa po hiszpańsku znaczy: 

„czerwony przylądek” i pochodzi od mieniących się 
na czerwono basenów solnych. Nad zatoką Bahia 
Sucia (wbrew nazwie, nie jest brudna, a wręcz prze-
ciwnie – ma krystalicznie przejrzystą wodę) zachwyca 
piękna plaża Puente de Piedraz idealnie turkusową 
wodą, monumentalnymi klifami oraz formacjami 
skalnymi. Dalej na północ znajdują się inne rajskie 
plaże, np. Playa Combate.

Będąc na Puerto Rico można spróbować jazdy 
konnej połączonej z podziwianiem gór, wybrzeża 
czy klifów.

Jednym z nietypowych sposobów na zwiedzanie 
Portoryko i aktywnego spędzania czasu na wyspie 
jest przejażdżka quadem. Pojazdem tym można 
dotrzeć nawet w najbardziej niedostępne miejsca, 
a ponadto podziwiać wybrzeże, góry, namorzyny, 
skały wapienne i klify.

Jak zwiedzać? 
Najlepiej jest albo wybrać wycieczkę oferowaną 
przez armatora albo moim zdaniem jeszcze lepiej 
zejść na ląd i skorzystać z miejscowych firm tury-
stycznych które zaoferują Wam atrakcje w lokalnej 
atmosferze, znacznie tańsze niż można to kupić 
na statku i zazwyczaj dające więcej satysfakcji. 
W każdym porcie na Karaibach, gdy tylko zejdziecie 
ze statku podejdą do Was miejscowi sprzedawcy 
wycieczek. Pamiętajcie tylko, aby wcześniej ustalić 
trasę, cenę oraz pamiętajcie, że na statek musicie 
wrócić co najmniej 30 minut przed wypłynięciem. 
Personel statku będzie do Was dzwonił jeśli nie zdą-
życie wrócić na czas, ale nie będzie na Was czekał. 
Gdy odpłynie dostanie się z powrotem na statek 
będzie skomplikowaną i kosztowną operacją. 

https://roseti.pl/
https://wedrowkizpawlem.pl/ameryka-polnocna/puertoryko-puerto-rico/
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Charlote Amalie (Saint Thomas) –  
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – 
terytorium zależne Stanów Zjednoczonych 
w Ameryce Środkowej, w basenie Morza 
Karaibskiego, obejmujące 3 duże wyspy 
wulkaniczne i kilkadziesiąt mniejszych 
wysepek koralowych w południowej części 
archipelagu Wysp Dziewiczych.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze, lub też w skrócie BVI 
(skrót pochodzący z języka angielskiego – British 
Virgin Islands) to archipelag wysp na Morzu 
Karaibskim znajdujący się między Anguillą i Puerto 
Rico. W skład archipelagu wchodzi 60 wysp nale-
żących do Wielkiej Brytanii, a zaraz obok znajduje 
się 12 wysp należących do Stanów Zjednoczonych  
(US Virgin Islands).
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Co warto zobaczyć?
Fort Christian jest fortem zbudowanym w stylu 
norweskim w Charlotte Amalie, Saint Thomas, na 
Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. 
Zbudowany w latach 1672-1680, na początku 
pierwszego udanego założenia kolonialnego na 
wyspie, fort służył jako krytyczny punkt obrony 
oraz siedzibę rządu przez cały okres administracji 
dano-norweskiej, a później duńskiej, która zakoń-
czyła się w 1917 r. sprzedażą wyspy do Stanów 
Zjednoczonych. Obecnie mieści Muzeum św. 
Tomasza, w którym przechowywane są artefakty 
i dzieła sztuki z okresu Dano-norweskiego. W 1977 r. 
został uznany za narodowy historyczny zabytek USA.

Nieruchomość fort była Narodowym Miejscem 
Historycznym Charlotte Amalie, znanym również 
jako Narodowe Miejsce Historyczne St. Thomas, 
które było Narodowym Miejscem Historycznym USA 
od 24 grudnia 1960 r. do 5 lutego 1975 r., kiedy to 
zostało rozwiązane, a własność została przeniesiona 
na Wyspy Dziewicze do administrowania jako park 
terytorialny. Jest to nieruchomość wnosząca wkład 
w historycznej dzielnicy Charlotte Amalie.

Synagoga św. Tomasza to zabytkowa synagoga przy 
2116 Crystal Gade, Queens Quarters, w Charlotte 
Amalie na wyspie Saint Thomas na amerykańskich 

Wyspach Dziewiczych. Formalną nazwą synagogi 
jest Zgromadzenie Beracha Veshalom Vegmiluth 
Hasadim. Zbudowana w 1833 r. dla zboru zało-
żonego w 1792 r. jest synagogą o najdłuższej 
historii ciągłego użytkowania na terenie dzisiejszych 
Stanów Zjednoczonych. W 1997 r. został ogłoszony 
Narodowym Zabytkiem.

Katedra św. Piotra i Pawła jest katedrą Kościoła rzym-
skokatolickiego na Wyspach Dziewiczych Stanów 
Zjednoczonych. Jest to kościół macierzysty i sie-
dziba diecezji św. Tomasza. Znajduje się w mieście 
Charlotte Amalie.

Kościół katedralny Wszystkich Świętych jest kate-
drą biskupią w St. Thomas, US Virgin Islands, Stany 
Zjednoczone. Jest siedzibą diecezji Wysp Dziewiczych 
i znajduje się w mieście Charlotte Amalie. Kościół 
został zbudowany w 1848 r. z okazji zakończenia 
niewolnictwa. Konstrukcja została zbudowana 
z kamienia wydobywanego na wyspie. Gotyckie 
łukowate ramy okienne wyłożone są żółtą cegłą, 
która służyła jako balast na statkach. Cegły zostały 
pozostawione przez kupców na nabrzeżu, aby zrobić 
miejsce na swoich łodziach dla melasy, cukru, maho-
niu i rumu do ich podróży powrotnej.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://wedrowkizpawlem.pl/ameryka-polnocna/amerykanskie-wyspy-dziewicze/
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Puerto Plata to pierwszy kurort turystyczny 
powstały na Dominikanie. Turyści zjeż-
dżają się z całego świata aby spędzić swój 
wymarzony urlop na pięknych, karaib-
skich plażach. Puerto Plata ma jednak do 
zaoferowania znacznie więcej niż leniwy 
wypoczynek. Jesteście ciekawi co takiego?

Playa Dorada – plaże w Puerto Plata
Większość kurortów all-inclusive w okolicy Puerto 
Plata znajduje się przy plaży Playa Dorada. To wła-
śnie tam można znaleźć złocisty piasek, piękne palmy 
i niezwykle ciepłą wodę Oceanu Atlantyckiego, która 
zachęca do kąpieli. Na turystów czekają także liczne 
restauracje, kawiarnie i sklepiki z pamiątkami.

Kierunek

Puerto Plata – Dominikana

https://roseti.pl/
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Isabel de Torres i jedyna kolejka na 
Karaibach
Góra Isabel de Torres (znana również jako Pico 
Isabella de Torres) zapewnia wspaniałe panora-
miczne widoki na miasto Puerto Plata, okoliczne 
plaże i przepiękny Ocean Atlantycki. Większość tury-
stów decyduje się na wjazd na górę kolejką linową, 
która jest jedyną tego typu atrakcją na Karaibach. 

Na szczycie Isabel de Torres znajduje się ogromny 
posąg Chrystusa Odkupiciela, który czuwa nad 
Puerto Plata. Przypomina on popularną atrakcję 
w Rio de Janeiro i tą ze Świebodzina. Podczas krót-
kiego spaceru po okolicznym ogrodzie botanicznym 
można znaleźć mnóstwo okazów egzotycznych 
roślin (około 600), lagunę z żółwiami i punkty wido-
kowe, z których można zobaczyć miasto w pełnej 
okazałości.

Casa de la Cultura i zwiedzanie centrum 
Puerto Plata
W Parque Central w Puerto Plata (Central Park) znaj-
duje się trzypiętrowy, zabytkowy budynek nazywany 
Casa de la Cultura. Mieści się w nim galeria sztuki 
z projektami lokalnych artystów i historyczna biblio-
teka a przez cały rok odbywają się tu wydarzenia 
kulturalne.

W tej okolicy można zobaczyć jak żyją okoliczni 
mieszkańcy, a liczne drzewa dają schronienie 
przed wysokimi temperaturami, które panują na 
Dominikanie. Poza tym niezwykłym budynkiem 
warto przespacerować się po ścisłym centrum 
Puerto Plata gdzie znajduje się mnóstwo koloro-
wych budynków.

Street Art w Puerto Plata
Latynosi dużo bardziej niż Europejczycy cenią sobie 
uliczną sztukę, która może przyozdobić na pierwszy 
rzut oka nieciekawe budynki czy mury.

Fort San Felipe – miejsca historyczne 
w Puerto Plata
Fort San Felipe to jedyna dobrze zachowana struk-
tura kolonialna w Puerto Plata i jeden z pierwszych 

europejskich fortów zbudowanych w obu Amerykach. 
Powstał w latach 1564-1577 w celu obrony przed 
kolonistami z innych krajów europejskich, a także 
piratami poszukującymi złota oraz srebra. Miejsce, 
które musi odwiedzić każdy pasjonat historii!

Wycieczka do Sousa lub Cabarete
Jeśli znudziło Wam się atrakcje w Puerto Plata to 
może warto wybrać się do sąsiednich, nieco bardziej 
spokojnych miasteczek? Do Sousa lub Cabarete 
można dojechać w ciągu godziny i to transportem 
miejskim znanym jako Gua Gua. Oba miasteczka 
mogą pochwalić się pięknymi plażami, których na 
Dominikanie nie brakuje.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://wikingiwilkolak.pl/przewodnik/puerto-plata
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Ocean Cay to prywatna i sztucznie 
usypana w latach 60 XX wieku wyspa, 
została zaprojektowana tak, aby każdy 
mógł poczuć się na niej jak w raju.

Marzyliście kiedyś o rajskich wyspach i najpięk-
niejszych plażach, które jak nieraz nam się wydaje 
istnieją tylko na filmach? Jeśli tak, to na tej wyspie 
znajdziecie to o czym marzyliście. Ocean Cay to 
prywatna i sztucznie usypana w latach 60 XX wieku 
wyspa na której poczujecie się cudownie. Wyspa 
zaprojektowana tak, aby każdy mógł poczuć się 
jak w raju. Zdjęcia z jej plaż wywołają zazdrość 
u wszystkich. Jest to idealne miejsce na plażowanie, 
ale nie tylko. Na wyspie jest rafa koralowa, gdzie 
możecie z radością snurkować. Bez problemów 
znajdziecie też tutaj tropikalną roślinność, peli-
kany, papugi i inne ptaki a ze statku jest szansa 
zobaczyć podpływające delfiny. Spacer dookoła 

Kierunek

Ocean Cay – Bahamy

Kliknij aby zobaczyć wideo

wyspy zajmie około godziny, ale możecie rów-
nież skorzystać bezpłatnie z transportu melexem. 
Na plaży z pewnością znajdziecie wiele pięknych 
muszli, niektóre nawet wielkości piłki footbolowej. 
Niestety nie można ich zabrać ze sobą. Jeśli chcecie 
skorzystać z barów przy plaży z muzyką i potań-
czyć, tutaj też znajdziecie na to miejsce. Ocean 
Cay to również aktywny wypoczynek. Możecie 
tutaj skorzystać również ze skuterów wodnych, 
wynająć żaglówkę lub kajak, materac oraz sprzęt 
do snurklingu. Ponieważ nasz pakiet obejmuje 
opcję all inclusive, również na niej wyspie możecie 
korzystać z barów i restauracji bez dodatkowych 
opłat. Dodatkowo płatne są jedynie świeżutkie 
owoce morza. Ale naprawdę warto wydać te kilka 
dolarów aby ich spróbować. Jeśli zechcecie kupić 
sobie pamiątkę z prywatnej wyspy, jest tutaj też 
kilka sklepów z pamiątkami. 

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3fbN9EAXyVc
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Ile to kosztuje?

Cena rejsu

Koszt udziału w szkoleniu wraz z rejsem, możliwością 
korzystania prawie ze wszystkich atrakcji na statku w ce-
nie, imprez i animacji oraz formuły all-inclusive. W cenę 
wliczone już zostały opłaty portowe oraz obowiązkowe 
napiwki.

Faktura będzie wystawiona w złotówkach po przelicze-
niu wg. kursu ceny netto.

1.490,- 
euro/osoba

https://roseti.pl/


Istnieje możliwość, aby w kabinie wraz z dwoma 
osobami dorosłymi były też dzieci na dostawkach. 
Wówczas trzeba zgłosić to przy zgłoszeniu udziału 
w rejsie wraz ze szkoleniem. Koszt za dzieci to jedy-
nie opłaty portowe, obowiązkowe napiwki oraz pakiet 
all-inclusive.

Istnieje możliwość wykupienia „jedynki”, czyli opcji 
korzystania z kabiny przez jedną osobę, wówczas cena 
za osobę wynosi 1927 euro.

Istnieje możliwość rezerwacji kabin o wyższym standar-
dzie. Ceny na indywidualne zapytania. Wybór kabiny 
o wyższym standardzie będzie możliwy w ramach ich 
dostępności.

Cena zawiera:

Szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w 2 
osobowej kabinie z balkonem, serwis bagażowy pod-
czas zejścia i wejścia na statek, 24h serwis kabinowy, 
3 główne posiłki, podwieczorek, przekąski między 
posiłkami, all inclusive (soki, kawa, herbata, napoje 
gazowane, piwo, wino w kieliszkach, alkohole, koktajle, 
wodę butelkowaną, gorącą czekoladę, wszystkie lane 
i butelkowane piwa, mocne alkohole premium, których 
cena nie przekracza 8 euro/9 dolarów), korzystanie 
ze wszystkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych znaj-
dujących się na statku, udział we wszystkich imprezach 
na statku, opłaty portowe, podstawowe ubezpiecze-
nie turystyczne, składkę na obowiązkowy Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, możliwość bezpłatnego zamó-
wienia śniadania do kajuty (śniadanie kontynentalne).

Cena nie zawiera:

Dojazdu/przelotu do portu, hotelu, napoi alkoholo-
wych i bezalkoholowych nie objętych opcją all inclusive, 
wycieczek fakultatywnych, wydatków osobistych (fry-
zjer, masaż, telefon, fax, internet, pralnia, porady 
lekarskie). 

Dodatkowo płatne jest kilka restauracji:

• restauracja rybna Ocean Cay dodatkowo płatna

• restauracja orientalna Teppanyaki dodatkowo płatne

• restauracja z amerykańskimi stekami Butcher’s Cut 
dodatkowo płatna

Z atrakcji dodatkowych, płatnych prócz kręgielni są 
między innymi: kino XD, symulator Formuły 1, gry 
video, wirtualna rzeczywistość, zabiegi SPA oraz inne.

Warunki rezerwacji:

Po przesłaniu zgłoszenia zostanie wystawiona faktura 
zaliczkowa w wysokości 50% wartości szkolenia, płatna 
do dnia 31 marzec 2022. Dopłata do pełnej wartości 
(50%) na 40 dni przed imprezą, czyli do dnia 18 kwiet-
nia 2022.

Waluta i system rozliczeń na statku:

Walutą obowiązującą jest USD. Na statku obowiązuje 
bezgotówkowy system rozliczeń polegający na blo-
kadzie na karcie kredytowej lub wpłacie depozytu 
w wysokości 250 USD/kabina. Kwota jest rozliczana 
ostatniego dnia rejsu.

Informacje dodatkowe:

Przed rejsem przekażemy Państwu wszystkie nie-
zbędne informacje, jak dostać się do portu, mini 
przewodnik po odwiedzanych miejscach, niezbędne 
informacje od Armatora, które pomogą Państwu 
w pełni wykorzystać możliwości oferowane podczas 
rejsu.

Roseti Polska utworzy do komunikacji z uczestnikami 
szkolenia na WattsUp 2 grupy. Pierwszą do przeka-
zywania ważnych bieżących informacji dotyczących 
wyjazdu oraz drugą do dyskusji między uczestnikami 
szkolenia.

Wjazd do USA:

Konieczna jest rejestracja w systemie ESTA najpóźniej 
na 72 godziny przed wylotem. Jest to tylko formalność. 
Obywatele RP nie powinni mieć problemów z otrzy-
maniem zgody chyba, że przebywali kiedyś w USA 
nielegalnie lub byli skazani za udział w grupach prze-
stępczych. Osoby posiadające ważną wizę turystyczną 
do USA, nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

Uwaga – COVID 19:

Ze względu na pandemię, Armator wymaga aby osoby 
udające się na rejs posiadały negatywny test antyge-
nowy wykonany najpóźniej 48 godziny przed wejściem 
na statek. Dodatkowo obowiązkowe jest wykupienie 
ubezpieczenia na wypadek zachorowania na COVID 19 
w wysokości 29 euro/osoba. W przypadku zachorowa-
nia lub pozytywnego testu, koszt rejsu jest zwracany 
(pomniejszony o opłaty manipulacyjne) oraz finanso-
wany jest przelot powrotny do kraju.

Uczestnicy muszą posiadac aktualny paszport covi-
dowy. Wymagania mogą ulec zmianie.

Uwaga!



Jak dostać się do 

Miami?
Miło nam poinformować, że dzięki współpracy 
z firmą Why Not Travel specjalizującą się w orga-
nizacji podróży firmowych, organizację wyjazdu 
na szkolenie jak również powrotu zapewni Wam 
sprawdzony partner. 

Firma Why Not Travel - za ich pośrednictwem 
można dokonać zakupu wszystkich poniższych 
usług:

  biletów - lotniczych, promowych, kolejo-
wych, autokarowych, 
 hoteli,

 transferów,
 wynajmu samochodów,
 ubezpieczeń turystycznych,
 pośrednictwa wizowego,
  wynajmu prywatnych odrzutowców, taksó-
wek powietrznych, czartery,

  usług MICE - organizacja szkoleń, imprez fir-
mowych, eventów, konferencji, kongresów;

  oraz pozostałych usług (m.in. oferty na por-
talu WhyNotHOLIDAYS oraz WhyNotPRI-
VETJET).

Jeśli więc planujecie swój udział w szkoleniu, mo-
żecie dostosować przeloty do własnych potrzeb. 
Why Not Travel pomoże Wam dobrać odpowied-
nie loty, hotele, transfery oraz ewentualne wy-
pożyczenie samochodu. Niezależnie czy chcecie 
skorzystać jedynie ze szkolenia podczas rejsu, czy 
też przy okazji zwiedzić inne miejsca. 

Osoba do kontaktu: 
Regionalny Kierownik Sprzedaży Why Not Travel 
Daniel Petryk tel.: +48 574 482 222  
email: daniel.petryk@whynottravel.pl



szukaj 
nas na

Kliknij aby zobaczyć wideo

Osoba odpowiedzialna za projekt: Rafał Wiśniewski tel. 500 135 122
Roseti Polska Sp. z o.o., 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222 
tel. 12 350 28 96 | email: roseti@wp.pl | www.roseti.pl 

Zobacz jak wyglądały szkolenia na statku w poprzednich latach. 

Zapraszamy

Na nasze szkolenie

https://roseti.pl/wp-content/uploads/2021/08/Roseti-Polska.mp4

