Круизен пакет "Бягство от есента"
Италия, Франция, Испания и Португалия с Мадейра и Тенерифе
Дата на отпътуване: 22 октомври 2017
С водач от агенцията!
Кораб: Costa Magica 5*

22.10 - София - Рим
Директен полет София - Рим в 07:35, кацане в Рим в 08:30. Трансфер от летището до пристанище
Чивитавекия. Настаняване на борда на кораба. Отплаване в 19:00 ч.
23.10 - Савона от 09:00 до 16:30 ч
Възможност за допълнителна екскурзия до Монте Карло и Монако с екскурзовод на български език.
24.10 - Марсилия от 08:00 до 17:00 ч
Възможност за допълнителна екскурзия из Марсилия с екскурзовод на руски език.
25.10 - плаване
26.10 - плаване
27.10 - Аресифе(Канарски острови) от 13:00 до 19:00 ч
Възможност за обзорна екскурзия в Лансароте, разглеждане на природния парк Тиманфая,
плажуване или екскурзия с джип.
28.10 - Санта Круз де Тенерифе от 08:00 до 17:00 ч
Възможност за обзорна екскурзия на български език, посещение на вулкана Тейде или Лоро парк.
29.10 - Фуншал (Мадейра) от 08:00 до 17:00.
Възможност за обзорна екскурзия, посещение на прочутата ботаническа градина. Можете да
вкусите от традиционните местни вина.
30.10 - плаване
31.10 - Малага от 08:00 до 13:00.
Възможност за обзорна екскурзия, посещение на музея на Пикасо, запознаване с традициите на
Андалусия.

01.11 - плаване
02.11 - Чивитавекия - Рим
Закуска. Освобождаване на кабините. Трансфер до летището за полет Рим-София в 15:20. Кацене в
София в 18:15.
Цена на човек при двойно настаняване:

Вид кабина
Вътрешна кабина Класик
Външна кабина с прозорец Класик

Категория
IC
EC

Цена за възрастен
€ 1145.00
€ 1447.00

Цената включва:
- 11 нощувки на борда на 5* кораб Costa Magica
- Изхранване на борда на кораба на база “пълен пансион” т.е. закуска, обяд, вечеря и
междинни бюфети, като за вечерята всяка кабина има резервирана маса в основния
ресторант.
- Напитки по време на хранене на бюфет /вода, сокове, кафе, чай и мляко/
- Пристанищни такси
- Развлекателни програми на борда на кораба
- Ползването на басейни, шезлонги, джакузи и плажни хавлии
- Трансфери по програмата
- Самолетни билети с включени летищни такси и 1бр. куфар чекиран багаж до 20кг
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване
- Водач от агенцията при 15 записани
Цената не включва:
- Предложените по програма екскурзии на български език
- Такса обслужване от персонала в размер на 10 EUR/човек/ден
- SPA процедурите, фризьорския салон; фотографски услуги; медицински услуги; пране и
гладене; казиното; румсървиз
- Храната в специализираните ресторанти
- Ползването на сателитен телефон и интернет
- Допълнителни екскурзии на сушата на български/руски/английски език, организирани от
круизния оператор
Забележки:
• Агенцията си запазва правото да внася промени по програмата с цел избягване на
форсмажорни обстоятелства.

