Круизен пакет "ПЕРЛИТЕ НА ИНДИЙСКИ ОКЕАН"
По маршрут: Мале (Малдиви) - Коломбо (Шри Ланка) - Мормугао (Индия) - Мумбай (Индия)

Програма от София
30.11.2017 Полет от София до Мале със следното разписание 21:35-00:10+1/02:05-12:05.
01.12.2017 Мале, Малдиви 12:05-00:00
Ако искате да видите истинското лице на Малдивите, непременно трябва да посетите острорезорт. Моторна лодка ще ви отведе от летището навътре в Индийския океан до една от неговите
перли- кораловия остров, потопен в тюркоазената вода на частния остров Paradise. Истински рай
за любителите на луксозни плажове, където ще можете да си почивате под сянката на палмите
или да плувате сред коралови рибки. Вечеря.
02.12.2017 Мале, Малдиви 00:00-00:00+1
Посрещнете изгрева или си направете закуска на плажа в компанията на любимия човек. В
днешния ден имате още време за плаж или снимки на фона на захарно-белите плажове. Следобед
освобождаване на резорта и трансфер с лодка до кораба. Настаняване на борда на Costa
NeoClassica.
03.12.2017 Мале, Малдиви 00:00-20:00
За тези от вас, които са насъбрали достатъчно тен и искат разнообразие, предлагаме спускане с
подводница по коралов риф (срещу допълнително заплащане). Неизброимите цветове на океана и
многообразието от живот на топлите океански води ще оставят спомени у вас за цял живот.
Красотата на Малдиви кара човек да забрави за всичко, но не пропускайте да сте навреме на
кораба, защото круизът започва:
04.12.2017 Плаване
Свободно време за почивка и забавления на борда на кораба.
05.12.2017 Коломбо, Шри Ланка 07:00-17:00
Пристанище на река Келани и столица на Шри Ланка, Коломбо ви очаква, за да разкрие
културното и историческото си наследство. Предлагаме ви панорамна обиколка на града, в която
ще видите Базара Pettah, канелените градини, будисткия храм, парка Vahara Mahadevi ,
Националния музей.
06.12.2017 Плаване
Свободно време за почивка и забавления на борда на кораба.

07.12.2017 Мормугао, Индия 08:30-17:00
Индия е страна, която зашеметява със своите крайности. За да ви накараме отново да искате да се
върнете тук ще ви покажем най-доброто от главния град на щат Гоа, а след това ще посетим
плантация за тропически подправки, където местните жители отглеждат пипер, ванилия и кашу.
Няма да пропуснем да оставим време за плаж, защото Гоа е известна именно с това- райски
местенца окъпани от водите на Арабско море.
08.12.2017 Мумбай, Индия 08:00-23:59
Добре дошли в града на Bollywood. Потопете се в атмосферата на този забързан и космополитен
град и оставете да ви покажем типичните за града колониални сгради като музея на Принца на
Уелс, гарата Victoria Terminus и часовниковата кула Rajabai. Ще ви запознаем с невероятната
личност на Махтма Ганди в Mani Bhavan, а след това ще преминем по крайбрежната алея Marine
Drive. Подгответе се за много впечатления и заредете фотоапаратите.
09.12.2017 Мумбай, Индия 00:00-00:00
Освобождаване на кораба. Трансфер до хотел в центъра на Мумбай. Възможност да прекарате
деня в организирана екскурзия, където ще можете да видите още от Мумбай, да напазуравате или
да се нарисувате с къна. Нощувка.
10.12.2017 Мумбай
Ранен трансфер до летище за полет в 06:55. Летище Chatrapati Shivaji е построено през 2014
година и е уникално от архитектурна гледна точка. Каца в 11:35. При възможност при
разписанията, за да запълним времето за престой, ви предлагаме безплатна екскурзия на
Истанбул на английски език. Полет за София 20:20-20:40.
Цените са на база двойно настаняване и са валидни до изчерпване на контингентите по полетите
и маршрута
Цена на човек в
Вид кабина
Категория
двойна
кабина EUR
Вътрешна кабина
IC
€ 1658.00
Външна кабина с прозорец
EC
€ 1809.00
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- Водач от агенцията при записани минимум 20 туристи
- Самолетен билет за полети София – Мале (Малдиви), Мумбай-София
- Летищни такси и 1 бр. чекиран багаж
- 1 нощувка със закуска и вечеря в Paradise island 4**** в Superior Beach bungalow.
-1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*** в Мумбай в централна част.
- Трансфери летище-резорт-кораб- хотел - летище.
- 7 нощувки на кораб NeoClassica на круизна компания Costa. Всички кабини са много комфортно
обзаведени: тоалетна, климатик, телефон, телевизор и трезор;
-пълен пансион на изхранване на бюфет и в основния ресторант
-пълен пансион за напитки на бюфет
- поздравителен коктейл от капитана за Добре дошли!
-музикалните и театрални представления в театъра; танци и партита са предвидени за всяка вечер
от круиза;
-всички забавления за децата на възраст между 3-18 години;
-ползване на всички съоръжения на борда: басейни, шезлонги, кърпи за баня, сауна, турска
баня /ако има такава на борда/, джакузи, библиотека, дискотека.
- Персонален стюард и помощник стюард, персонална маса за вечеря в ресторанта.
- Ежедневен бюлетин в каютата с някои от основните новини и събития на борда;

- Застраховка“Помощ при пътуване“ с покритие 5000 евро
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
- Виза за Индия. Необходима е многократна туристическа виза. Издава се лично в Посолството в
София. Цена: 190 лева. Не се изисква виза за Малдиви и Шри Ланка.
- Екскурзиите, предложени в програмата
- Входни такси за посещаваните обекти
- Такса обслужване на кораба: 10 EUR/на ден на човек
- Застраховка „Отмяна на пътуване”
- Интернет и пакети с напитки
ЗАБЕЛЕЖКА:
-Офертата с водач от агенцията е валидна при записани минимум 16 човека
- Екскурзиите, предложени по програма са примерни и подлежат на промени
-Цените са валидни до изчерпване на контингентите по полетите и оферираните круизи

