КРУИЗЕН ПАКЕТ „ОТ ЕВРОПА ДО КАРИБИ“
С кораб “COSTA PACIFICA” 5*
Ранни записвания до 07.07.2017
Ден 1 - 07.12.2017
Полет на авиокомпания WizzAir от София до Бергамо (07:05-08:10).Трансфер
до круизния терминал в Савона. Настаняване на кораба. Отплаване в 18:00ч.
Ден 2 - 08.12.2017 Марсилия, Франция 08:00-17:00
Добре дошли на Лазурния бряг. Марсилия е най-голямото пристанище във
Франция и на Средиземно море. Тук може да разгледате стария град, с
очарователния бряг със стотици яхти и многобройните кафенета и рибни
ресторанти около тях. Не пропускайте да посетите Катедралата “Нотр Дам
дъо ла Гард” и абатството “Св. Виктор”. Преминавайки ще видите и замъка
“Иф”, описан в „Граф Монте Кристо“. От магазинчетата в центъра, може да си
купите сувенири и Марсилски сапун.
Възможност за пешеходен тур в Марсилия с екскурзовод на руски език срещу
доплащане.
Ден 3 - 09.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 4 - 10.12.2017 Малага, Испания 08:00-18:00
В този ден ви предлагаме сити тур на града. Малага е част от Коста дел Сол и е
известна като родното място на Пабло Пикасо. Благословен от слънцето, което
свети почти непрестанно, той е град, осеян с широки булеварди, високи
палмови дървета, оживен нощен живот, богат на исторически паметници, музеи
и ресторанти с прекрасна морска кухня.
Възможност за организирана екскурзия до Гибралтар или Кордоба с
екскурзовод на български език.
Ден 5 - 11.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 6 - 12.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.

Ден 7 - 13.12.2017 Санта Крус де Тенерифе, Канарски о-ви 08:00-18:00
Възможност за екскурзия до вулкана “Тейде” или парка “Лоро”, известен
също като Паркът на папагалите, където ше имате възможност да наблюдавате
стоици представители на фауната.
Ден 8 - 14.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 9 - 15.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 10 - 16.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 11 - 17.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 12 - 18.12.2017 Плаване
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
Ден 13 - 19.12.2017 Барбадос, Антили 09:00-19:00
Смокиновият остров е известен с безкрайните си златисти пясъчни ивици и
наситената синева на океана. Освен плаж, тук можете да плувате с костенурки,
да направите екскурзия до столицата Бриджтаун или да се качите на
подводница и да наблюдавате безкрайното разнообразие на подводния живот.
Ден 14 - 20.12.2017 Мартиник, Антили 08:00-21:00
Мартиника е остров с вулканичен произход и характерна пищна тропическа
растителност. Най-високата точка е прочутият вулкан “Мон Пеле” (1397м).
Наричат родното място на Жозефина Бонапарт Островът на цветята. Тук
пазарите са отрупани с тропически плодове, водата е с наситен тюркоазен цвят,
а из въздуха пърхат колибри. Възможност за екскурзия до град Ламентин,
където ще посетите бананова плантация, фабрика за ром и ботаническа
градина „Балата“.
Ден 15 - 21.12.2017 Гваделупа, Антили 08:00-23:00
За тези от вас, които искат да се отдалечат от шезлонга си на плажа, предлагаме
възможност за посещение на биосферен резерват на Юнеско, където ще се
насладите на дивата красота на острова и дъждовната гора. А любителите на
морската фауна и шнорхелинга не трябва да пропускат природен резерват
“Grand Cul de Sac”, който включва в акваторията си 25 километров коралов
риф или подводния резерват “Жак Кусто”, където ви очаква разходка с лодка
със стъклено дъно.
Ден 16 - 22.12.2017 Сен Мартен, Антили 13:00- 18:00
Освен задължителната спирка за плаж ви предлагаме и сититур на холандската
и френската част на острова. А мечта ли ли сте да плувате с делфини? Тук
имате възможност да танцувате, пеете и да получите целувка от тези
удивителни създания в естествената им среда. Известни плажове тук са Maho
Beach и Orient Beach.

Ден 17 - 23.12.2017 Ла Романа, Доминикана 13:30-23:59
Направете си разходка на борда на катамаран, за да се насладите на брега и
невероятно чистите води. Тук също можете да плувате с делфини. Но каквото
и да изберете, не пропускайте релакс на плажа, защото Ла Романа е една
истинска тропическа мечта.
Ден 18 - 24.12.2017 Ла Романа, Доминикана 00:01-07:00
Ден 18 - 24.12.2017 Каталина 09:00-17:00
След кратко плаване пристигате на о-в Каталина. Екзотична природа, приказни
плажове, кристална тюркоазна вода. Възможност за плаж и шнорхелинг в
кораловия риф сред кристалните води на острова.
Ден 19 - 25.12.2017 Сейнт Китс и Невис 13:00-21:00
Сейнт Китс и Невис са едни от най-вълшебните късчета земя, разположени в
топлите води на Карибско море. Столицата Бастер е сред най-привлекателните и
живописни колониални пристанищни градове, които определено си заслужава
да бъдат разгледани. Възможност за посещение на Ботаническите градини
“Невис”, където ви очаква омагъосваща симфония от орхидеи, палми и водни
линии или местна фабрика за рисуване на платове с техника батик. Накрая не
пропускайте да релаксирате на някой от прекрасните захарно-бели плажове.
Ден 20 - 26.12.2017 Антигуа, Антили 07:00-18:00
На Антигуа животът е плаж. Любимият ни Long bay ви очаква с топлата си
прегръдка, за да ви припомни как трябва да изглежда живота. Това място обаче
е и квинтесенция на Карибите: малките селца в бонбонени цветове, пивкавият
ром и гостоприемството на местните, които ще ви посрещнат със широки
усмивки.
Възможност за екскурзия до Английското пристанище или дъждовната гора прекосявайки реката по въжен мост ще наблюдавате екзотичната флора и фауна
на гората от птичи поглед.
Ден 21 - 27.12.2017 Мартиника, Антили 09:00-21:00
Мартиника е остров с вулканичен произход и характерна пищна тропическа
растителност. Най-високата точка е прочутият вулкан “Мон Пеле” (1397м).
Наричат родното място на Жозефина Бонапарт Островът на цветята. Тук
пазарите са отрупани с тропически плодове, водата е с наситен тюркоазен цвят,
а из въздуха пърхат колибри. Възможност за екскурзия до град Ламентин,
където ще посетите бананова плантация, фабрика за ром и ботаническа
градина „Балата“.
Ден 22 - 28.12.2017 Гваделупа, Антили 08:00Освобождаване на кораба и трансфер до хотел. Настаняване и нощувка.
Ден 23 - 29.12.2017
Закуска и освобождаване на стаите. Трансфер до Point-a-Pitre за полет с
авиокомпания XL AirWays до Париж със следното разписание: 16:30-05:45+1.

Ден 24 - 30.12.2017
Полет от Париж до София с България Ер 10:10-14:05.
Забележка: Цените са на база двойно настаняване и са валидни до изчерпване
на контингентите по полетите и круиза!
Вид кабина

Цени

Вътрешна кабина Classic

3880.00 лв.

Външна кабина с прозорец Classic

4176.00 лв.

Външна кабина с балкон Classic

4763.00 лв.

Цените включват:
- Водач от агенцията при записани 15 туристи
- Самолетен билет за полети София- Бергамо и Point-a-Pitre, Гваделупа-София
-Летищни такси/1 бр. ръчен и 1 бр. чекиран багаж на човек
-Трансфери летище-пристанище-летище
- 20 нощувки на база пълен пансион на борда на 5* кораб Costa Deliziosa
◦пълен пансион за изхранването на борда на кораба на бюфет и в основния
ресторант
Безплатни напитки на бюфет: вода, кафе, чай, сокове и др.
◦участие в мероприятията на борда: игри, състезания, търсене на съкровище,
турнири, партита, караоке, тематични вечери;
◦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 съоражения на борда: басейни, шезлонги, кърпи за баня,
сауна, турска баня /ако има такава на борда/, джакузи, библиотека, дискотека.
◦Ежедневен бюлетин в каютата с някои от основните новини и събития на борда;
-1 нощувка в хотел 3*/4* в Гваделупа
-Застраховка “Помощ при пътуване“ с покритие 5000 евро
Цените не включват:
- Допълнителните екскурзии, предложени в програмата
- Входни такси за посещаваните обекти
- Такса обслужване на кораба в размер на 10 евро на ден на човек
- Интернет на борда на кораба (срещу заплащане)
Забележка:
Офертата с водач от агенцита е валидна при записани минимум 15 човека
Цените са валидни до изчерпване на контингентите по полетите и оферираните
круизи
Програмата на ексурзиите по круиза е примерна и може да претърпи промени

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ:
- Потвърждаване на резервация с 50 % депозит при повече от 60 дни до датата
на отплаване и доплащане до 60 дни преди датата на отплаване
- или 100% плащане при по-малко от 60 дни до датата на отплаване

