All Inclusive Круиз
КАНАРСКИ ОСТРОВИ И МАРОКО
9 дни/8 нощувки
Маршрут: Гран Канария, Тенерифе, Ла Палма, Агадир, Лансароте,
Фуертевентура

Програма
1 ден / 02.03.2018 / Гран Канария
Полет София – Гран Канария с прекачване. Трансфер и настаняване в хотел.
2 ден / 03.03.2018 / Гран Канария
След закуска се отправяте към кратера Бандама, който се издига зрелищно на
600 м. над морето, а после ще посетите градчето Терор, за да видите базиликата
със статуята на Девата от Пино. След това ще се настаните на кораба и нашия
круиз ще започне. Тази нощ отплавате в 21.00 ч.
3 ден / 04.03.2018 / Тенерифе
Престой между 08.00 и 20.00 ч. Включете се в панорамна екскурзия, за да
видите най-красивите места на острова, прекарайте няколко часа на прочутия
плаж Тереситас или изберете екскурзия с катамаран за наблюдение на делфини
и китове.
4 ден / 05.03.2018 / Ла Палма
Престой между 09.00 и 17.00 ч. Разходете се из историческите улички на Санта
Круз или посетете винарните на Сан Исидро, а защо не и да видите черните
вулканични плажове на острова.
5 ден 06.03.2018 / На вода
Ден на вода. Използвайте го за една релаксираща почивка.
6 ден 07.03.2018 / Агадир
Престой между 07.00 и 19.00 ч. Днес може да се включите в целодневна
екскурзия до Маракеш или да се насладите на пясъчните плажове на Агадир.
7 ден 08.03.2018 / Лансароте
Престой между 13.00 и 20.00 ч. Днес може да посетите един от най-интересните
природни паркове в Испания – Тиманфая, екзотичния оазис - Долината на
хилядата палми или да се включите във винен тур с дегустация, за да опитате от
прочутите мускатови вина на Лансароте.
8 ден 09.03.2018 / Фуертевентура
Престой между 09.00 и 18.00 ч. Разгледайте плантациите от алое вера, които
представят над 300 вида от лечебното растение, включете се в 4х4 сафари сред
вулканичните скали и пясъчни дюни или се отпуснете на белите плажове на
острова.
9 ден 10.03.2018
Пристигане в Гран Канария в 08.00 ч Освобождаване на кораба и трансфер до
летището. Полет до София с прекачване.

Цени:
Каюти

На човек в двойна
каюта

Единична
каюта

3-ти или 4-ти
възрастен

2990 лв.
3315 лв.
2665 лв.
Вътрешна
каюта
3295 лв.
3735 лв.
2795 лв.
Външна с
балкон
Третото легло може да бъде разтегателно или спускащо се от стената.

Дете до 15.99 г.
като трети човек
в стая
2340 лв.
2340 лв.

Цената включва:
 Самолетни билети с летищни такси София – Гран Канария – София /с
прекачване/;
 Трансфери летище – хотел – летище;
 1 нощувка със закускa в хотел 3* в Гран Канария;
 Екскурзия в Гран Канария;
 7 нощувки на борда на круизния кораб Horizon;
 Настаняване на база All inclusive на борда на кораба – закуска, обяд,
следобеден снак, вечеря;
 Безалкохолни и алкохолни напитки на борда – сокове, газирани
напитки на чаша, чай, еспресо, местна бира, наливно вино, някои
марки: водка, коняк, ликьори и коктейли;
 Използване на съоръженията на кораба като плувен басейн,
шезлонги, фитнес, нощен клуб, кърпи за плаж, библиотека;
 Участие в игри, състезания, тематични партита;
 Жива музика, шоу програми;
 Пренасяне на багажите от пристанището до кораба и обратно;
 Пристанищни такси в размер на 200 евро;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
 Тур мениджър от фирмата при 30 пътуващи.
Цената не включва:
 Екскурзии на брега;
 Такса обслужване 72 евро на човек за целия престой. Заплаща се
задължително на кораба.
 Рум сървиз, услуги в СПА центъра, интернет, фотографски услуги.
 Корабът предлага допълнителни пакети с напитки срещу доплащане,
които включват по-голям избор на брандове.

Резервации:
При резервация се плаща 50% от стойността на екскурзията.
Пълно плащане до 15.01.2018 г.
Условия:
Цената на екскурзията е валидна при 30 платили.
Срок за уведомяване при недостигнат минимален брой туристи – 30 дни преди
датата на отпътуване.
Възможно е да има промяна в летищните и пристанищните такси. Ще бъдете
уведомени до 20 дни преди началото на екскурзията.
За пътуването е необходим международен паспорт с валидност минимум 6
месеца от датата на връщане в България.
Не са необходими ваксинации.

Круизен кораб Horizon
Корабът е с капацитет 1828 пасажери. Разполага с 12 дека. Реновиран през
2012г.
Услуги на борда:
Основен ресторант със сервиз, бюфет ресторант с открита част на
самообслужване, 5 бара, диско клуб, театър с шоу програми, казино, шопинг
галерия, фото студио, библиотека, видео игри, открит и детски басейн, детски
клуб с анимация, джакузи, СПА център, слънчева тераса с шезлонги, фитнес
център, солариум, интернет.
Каюти:
Всички каюти са оборудвани с едно двойно или две разделени легла,
индивидуален климатик, сателитна телевизия, сешоар, сейф, минибар. Срещу
заплащане има рум сървиз и безжичен интернет.

