Круизните програми за Майските празници

Знаем, че Ви се струва рано, но от опит знаем , че
всъщност не е!
Нямаме търпение да се срещнем на борда на някой от
подбраните ни ТОП маршрути в Средиземно море!

1. Круиз Италия, Испания, Франция
Ранни записвания до 30.11.2017г.
Маршрут: Рим (Чивитавекия), Палермо, Каляри, Палма де Майорка, Валенсия,
Марсилия, Генуа, Рим (Чивитавекия)
Круизна компания: MSC Cruises
Круизен кораб: MSC Divina
Дата на отплаване: 29.04.2018г.
Пристанище на отплаване: Рим (Чивитавекия)
Продължителност: 7 нощи

Програма:
29.04.2018 София-Рим
Полет София – Рим. Трансфер до пристанище Чивитавекия и настаняване на
борда на кораба.
Отплава в 17:00 ч.
30.04.2018 Палермо, Италия 09:00 – 18:00
Палермо е изумителен град. Той е пленителен, колоритен, шумен,
загадъчен,древен и жизнен. Респектиращ и подмамващ едновременно, кипящ от
страст. Палермо е познат с богатата си история, култура, архитектура и
гастрономия – тук има средновековни паметници с арабски и византийски
архитектурни елементи, романски, готически и бароковидворци и църкви.
01.05.2018 Каляри, Италия 09:00 – 18:00
Каляри е столицата на автономния регион Сардиния, град с богата история,
кулинарни специалитети и улици за шопинг. Сардиния е един от най-богатите
средиземноморски острови, с множество доисторически паметници.
Възможност за допълнителна екскурзия (срещу доплащане) до дворцовия
площад, кралския дворец, катедралата Св.Мария – съчетание от барокови
композиции и неоромански стил; кулата Сан Панкрацио – единствената
отбранителна кула, оцеляла от оригиналните укрепления на града; кулата на
слона – името и идва от малката скулптура на слон в единия и край; крепостта
Сан Ремо, кметството.
02.05.2018 Палма де Майорка, Испания 15:00 – 23:59
Ето я и така мечтаната Палма де Майорка - един от най-известните курорти,
предагаща дълги плажни ивици, романтика и забавления за всеки вкус.
Предлагаме ви да се възползвате от нашата екскурзия с гид на български
език, който ще ви отведе в Стария град и в селцето Валдемоса.

03.05.2018 Валенсия, Испания 09:00 – 16:00
Валенсия е град с повече от 2000 години история, в който може да се проследи
историята на изкуството. Градът очарова посетителите си с малки, тесни улички,
внушителни сгради и паркове с портокалови и лимонови дръвчета.
Опционна екскурзия на български език (срещу доплащане), в която ще видите
Града на изкуствата и науките с най-големия в Европа аквариум, историческия
център на града, църквата и кулата Св.Каталина, Централния пазар – един от
най-големите в Европа, Копринената борса и др.
04.05.2018 Марсилия, Франция 13:00 – 20:00
Възможност за допълнителна екскурзия, в която ще преминете през Рибния
пазар, Старото пристанище, улица Ля Канабер, улица Република, линията на
ферибота, диамантената къща, бившата болница, бившия дворец на
правосъдието. Ще продължите през стария квартал Ле Пане, мелничния площад,
епископството, катедралата, фортовете Св.Йоан и Св.Николай (влизане в един
от тях), двореца Фаро. По пътя ще имате възможност да се насладите на
панорамната гледка към базиликата Нотр-дам-де-ла-Гард и абатството
Св.Виктор.
05.05.2018 Генуа, Италия 09:00 – 18:00
Градът с първия в света университет и един от най-големите аквариуми в
Европа. Възможност за организирана екскурзия, с която ще се запознаете с
историята и културата на града и с някои от основните й забележителности.
Спомняте ли си песента Amore in Portofino? Ако вече сте били в Генуа и
търсите друга алтернатива, сега е момента да посетите тази малка перла на
италианската ривиера. A за тези от вас, които предпочитат да направят шопинг,
в близост до Генуа се намира дизайнерския out let Serravalle, който ви очаква с
изгодни цени на европейски модни брандове.
06.05.2018 Чивитавекия, Италия 07:00
Освобожване на кораба. Трансфер до Рим и настаняване в хотел. Възможност
за допълнителна екскурзия в Рим срещу доплащане.
Нощувка.
07.05.2018 Рим, Италия
Закуска. Освобождаване на хотел. Трансфер до летище за полет Рим – София.

Цени:







Вътрешна каюта категория Bella: 2204лв. на човек
Вътрешна каюта категория Fantastica: 2288лв. на човек
Външа каюта с прозорец категория Bella: 2445лв. на човек
Външна каюта с прозорец категория Fantastica: 2615лв на човек
Външна каюта с балкон категория Bellа: 2699лв на човек
Външна каюта с балкон категория Fantastica: 2850лв.на човек

Цената включва:

 Водач от агенцията при записани 15 човека
 Самолетен билет за полети София – Рим - София
 Летищни такси.
















Багаж: по 1 бр. Чекиран багаж 20 кг и 1 бр. ръчен багаж.
1 нощувка със закуска в Рим в хотел в централна част на града
Трансфери летище -пристанище; пристанище-хотел-летище
7 нощувки на база пълен пансион за изхранването на борда на кораб
MSC Divina: Закуска, кафе, обяд, вечеря, следобедна закуска & чай,
среднощен бюфет и понякога бюфет-изненада;
Престоя в резервираната от Вас кабина; всички кабини са много комфортно
обзаведени: тоалетна, климатик, телефон, радио, сателит, телевизор и
трезор;
Поздравителен коктейл от капитана за Добре дошли!
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 съображения 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
Пристанищни такси

Цената не включва:






Допълнителните екскурзии, предложени в програмата
Входни такси за посещаваните обекти
Такса обслужване на кораба в размер на 10 евро на ден на човек
Застраховка „Отмяна на пътуване“
Ползване на платените услуги на борда, интернет, напитки извън
посочените.

Забележка:

 Офертата с водач от агенцията е валидна при записани минимум 15 човека
 Цените са валидни до изчерпване на контингентите по полетите и
оферираните круизи
 Предложените екскурзии на български/руски език ще се осъществят при
минимум 15 записали се.

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
 100 % плащане при по-малко от 60 дни до датата на отплаване.

2. Круиз Италия, Франция, Испания, Португалия, Англия,
Холандия, Германия
Маршрут: Савона, Марсилия - Барселона - Кадис (Испания) - Лисабон - Виго
(Испания) - Хавър (Франция) - Дувър (Англия) - Амстердам - Хамбург
Круизна компания: Costa Cruises
Круизен кораб: Costa Pacifica
Дата на отплаване: 25.05.2018г.
Пристанище на отплаване: Савона
Продължителност: 11 нощи

Програма:
25.05.2018 София-Милано
Отпътуване от София за Милано в 07:35-08:45 с RyanAir. Трансфер от летище
Малпенса до пристанище Савона. Настаняване на борда на кораба. Отплаване в
посока Марсилия в 17:00.
26.05.2018 Марсилия, Франция 08:00-13:00
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 кафенете и рибни
ресторанти около тях. Не пропускайте да посетите Катедралата Нотр Дам дъо ла
Гард и абатството Св. Виктор. Преминавайки ще видите и замъкът Иф, описан в
„Граф Монте Кристо“. От магазинчетата в центъра, може да си купите сувенири
и Марсилски сапун.
Възможност за организирана екскурзия на руски език (срещу доплащане).
27.05.2018 / Барселона, Испания 08:00-13:00
Прекрасната Барселона ви очаква, за да разкрие красотата си в Готическия
квартал (Бари готик) и църквата Санта Мария дел Мар. Тук любителите на
архитектурата могат да видят модернистичния стил „арт нуво“, сградите на
Гауди- незавършената църква Саграда фамилия, Ла Педрера, където се намира и
музея на Гауди.
Възможност за организирана екскурзия
доплащане).

на български език (срещу

28.05.2018 Плаване
Плаване. Свободно време за забавления и почивка на борда на кораба. Можете
да се възползвате от топлите закрити басейни, фитнес с гледка към океана,
курсове по готварство и много други забавления, организирани за гостите на
кораба.

29.05.2018 Кадис, Испания 09:00-18:00
В този ден ви предлагаме организирана екскурзия на български език до
Гибралтар (срещу доплащане), или също известен като Скалата. Тези от вас,
които желаят да посетят най-високата й точка (426 метра над морското
равнище), могат да се изкачат с лифт. Гледката от тук е невероятна: това е
мястото, където Средиземно море среща Атлантическия океан. Тук се намират и
маймуните, с които можете да си направите снимки. Любопитно е също, че в
града има летище и самолетите кацат пред очите ви. По време на нашето
посещение, ще разгледаме главната улица (Main Street), където се намират
магазините и от където може да се напазаруват на duty free цени.
30.05.2018 Лисабон, Португалия 08:00-17:00
Предлагаме полудневна екскурзия на български език (срещу доплащане), в
която ще ви покажем столицата на Португалия и нейните най-известни
забележителности: символът на Лисабон –кулата Белем, кварталът Алфама,
прочутият Манастир на Йеронимите – най-важният паметник на града и
архитектурен шедьовър, където се намира гроба на един от най-великите
мореплаватели- Вашку Да Гама. При отплаване, бъдете на откритата палуба, за
да видите как корабът преминава под моста на река Тежу, точно под
автомобилите, само на няколко метра под тях.
31.05.2018 Виго, Испания 09:00-19:00
Градът е най-голямото риболовно пристанище в Европа. Виго е известен и с
футболния си отбор Селта Виго, чийто тренъор беше и Христо Стоичков.
Най-големият промишлен град в област Галисия привлича погледите на
туристите и с наблюдателните кули, кристално чистата вода и белия пясък.
Може да направите самостоятелна разходка до Сантяго де Компостела. Това е
мястото където завършва Ел Камино и където ще видите многобройните
прииждащи хора, дощли да се поклонят пред мощите на Свети Яков.
01.06.2018 Плаване
Плаване. Свободно време за почивка и развлечения на борда на кораба.
02.06.2018 Хавър, Франция 09:00-20:00
В този ден предлагаме екскурзия до Онфлер. В това очарователно нормандско
градче сякаш времето е спряло. То ще ви изненада с приятна градска част,
старото си пристанище и църквата Св. Катерина. Ще имате свободно време за
покупки - наоколо има симпатични магазинчета и картинни галерии, а по време
на обяд може да дегустирате местни сирена и френско вино.
03.06.2018 Дувър, Великобритания 08:00-20:00
За първи път ще посещавате Лондон и не знаете какво да изберете да видите?
Елате с нас, за да Ви покажем кралската резиденция – Бъкингамския дворец,
майката на парламентите, известната кула Биг Бен и Уестминстърското абатство.
Ще откриете, къде са министерствата и известната Даунинг стрийт. Пред Вас
ще се разкрият и Величественият Трафалгар, Художествената Галерия, колоната
на адмирал Нелсън, най-високото виенско колело в Европа-Окото на Лондон,
наи-високият ‘Вертикален град’ в западна Европа – Шард, Темза и нейните
мостове, кралските паркове - Хайд парк, Зеленият Парк, Парк Ст Джеймс.

04.06.2018 Амстердам, Холандия 10:00-19:00
Предлагаме ви обзорна екскурзия на Амстердам по време на която ще
посетите Старата църква, разположена в квартала на червените фенери, Новия
пазар, синият мост над река Амстел и площад Рембранд. Ще посетите също
плаващия пазар за цветя - единственият по рода си в света.
05.06.2018 Плаване
Плаване. Свободно време за почивка и забавления на борда на кораба.
06.06.2018 Хамбург, Германия 09:00
Хамбург. Освобождаване на кораба и трансфер до хотел 3*** в центъра на града.
За един страхотен завършек на крузното пътуване Ви каним да се впуснете във
вълнуваща обиколка на Хамбург.
Ландунгсбрюкен, уникалната атракция Църквата Св.Михаил, Св.Петър и Св.
Якоб, в която се намира най-старият бароков орган в Северна Европа.
Любопитен факт е, че в Хамбург мостовете са повече на брой от Венеция и
Амстердам, взети заедно. Или с други думи, на континента няма друг град с
толкова мостове – около 2500. Нощувка.
07.06.2017
Закуска. Свободно време до обяд. Освобождаване на хотела и трансфер до
летище Шонефелд в Берлин за полет с АК RyanAir със следното разписание
18:05-21:20.

Цени:

 Вътрешка каюта Класик: 2390лв.
 Външа каюта с прозорец Класик: 2985лв.
*** Цените са за целия круизен пакет на човек, при съответното настаняване и
са валидни до изчерпаване на контингентите по полетите и круиза.

Цената включва:
 Настаняване в избрания от вас кабина за периода на целия круиз 12
нощувки
 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 и плажни хавлии
 Трансфери по програмата
 Самолетни билети с включени летищни такси и 1бр. куфар чекиран багаж
до 20кг
 Медицинска застраховка Помощ при пътуване с включена опция "Загуба на
багаж"

 1 нощувка в Хамбург със закуска в хотел *** в центъра

Допълнително се заплащат по желание:
 SPA процедурите, фризьорския салон; фотографски услуги; медицински
услуги; пране и гладене; казиното; румсървиз
 Храната в специализираните ресторанти
 Ползването на сателитен телефон и интернет
 Допълнителните екскурзии, предложени в програмата - моля, свържете се
с нас за повече информация относно допълнителните екскурзии
 Такса обслужване на кораба в размер на 10 евро на ден на човек
 Застраховка „Отмяна на пътуване“
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
 Предложените екскурзии са само примерни и могат да петърпят промени в
съдържанието цената
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

3. Круиз Франция, Италия, Испания
Маршрут: Аячо (Корсика), Чивитавекия, Ла Специя, Генуа, Кан (Монако,
Монте Карло), Палма де Майорка
Круизна компания: MSC Cruises
Круизен кораб: MSC Fantastica
Дата на отплаване: 01.05.2018г.
Пристанище на отплаване: Аячо Корсика
Продължителност на круиза: 7 нощи

Програма:
Ден 1/01.05.2018 София-Барселона
Полет на авиокомпания RyanAir от София за Барселона в 15:55, каца в 17:50.
Трансфер до хотел 3*** и настаняване. Възможност за организирана
екскурзия на български език. Нощувка.
Прекрасната Барселона ви очаква, за да разкрие красотата си в Готическия
квартал (Бари готик), църквата Санта Мария дел Мар. Тук любителите на
архитектурата могат да видят модернистичния стил „арт нуво“, сградите на
Гауди- незавършената църква Саграда фамилия, Ла Педрера, където се намира и
музея на Гауди. За децата- не пропускайте аквариума, а за феновете на футбола
- задължителна снимка пред стадион Ноу Камп.
Ден 2/02.05.2018 Барселона, отплава в 18:00
Закуска. Свободно време за самостоятелна разходка. Освобождаване на хотела и
трансфер до круизния терминал. Настаняване на борда на кораба.
Ден 3/03.05.2018 пр. Аячо, о. Корсика, Франция 12:00-19:00
Аячо е столицата на Корсика и роден град на Наполеон. Освен неговия музей,
тук може да разгледате и пазара за храни на местния площад.
Възможност за организирана екскурзия с екскурзовод на руски език.
Ден 4/04.05.2018 пр. Чивитавекия, Италия –Рим 07:00-19:00
Вечният град ви очаква с неповторимата си атмосфера, напомняща за времето
на римските императори. Възможност за обзорна екскурзия, по време на която
ще разгледате: Колизеума, Имперския
форум, Испанските стълби. Ще се
насладите на магията на Фонтан ди Треви – един от най-известните фонтани
в света.
Ден 5/05.05.2018 пр. Ла Специя, Италия- Чинкуе Тере ЮНЕСКО
07:00-19:00
Посещението на Чинкуе Тере може да се превърне в едно от
най-впечатляващите преживявания в живота ви, от което завинаги ще
запомните
чудните картини на многоцветните къщи, накацали една

върху друга по скалите и надвиснали сякаш над морската шир. Ще посетите
Монтеросо, Вернаца а от там ще се отправите към Риомаджоре.
Ден 6/06.05.2018 пр. Генуа, Италия 08:00-18:00
Градът с първия в света университет и един от най-големите аквариуми в
Европа. Възможност за организирана екскурзия, с която ще се запознаете с
историята и културата на града и с някои от основните й забележителности.
Спомняте ли си песента Amore in Portofino? Ако вече сте били в Генуа и
търсите друга алтернатива, сега е момента да посетите тази малка перла на
италианската ривиера. A за тези от вас, които предпочитат да направят шопинг,
в близост до Генуа се намира дизайнерския out let Serravalle, който ви очаква с
изгодни цени на европейски модни брандове.
Ден 7/07.05.2018 пр. Кан, Франция 08:00-18:00 Кан/Монако и Монте Карло
Разходете се в европейската филмова столица или направете организирана
екскурзия на български език до Монако и Монте Карло.
Монте Карло е квартал на Монако, символ на луксозни хотели и скъпи коли.
Тук живеят едни от най-богатите хора в света. Ето какво още може да видите:
Операта, Дворецът на Принца, Казиното и много други. Ако разходките ви
изморят, не пропускайте да изпиете чаша кафе в лоби бара на хотел Отел дъо
Пари, където са снимани филми като Джеймс Бонд и Айрън мен.
Ден 8/08.05.2018 Палма де Майорка, Испания 14:00-23:59
Ето я и така мечтаната Палма де Майорка - един от най-известните курорти,
предагаща дълги плажни ивици, романтика и забавления за всеки вкус.
Предлагаме ви да се възползвате от нашата екскурзия с гид на български език,
който ще ви отведе в Стария град и в селцето Валдемоса. Корабът отплава след
полунощ в 00:30 на 09.05.2018.
Ден 9/09.05.2018 Отплава от Палма през нощта в 00:30 и акостира в
Барселона в 09:00.
Освобождаване на кораба. Трансфер до площад Каталуня за оставяне на багажа.
В цената е включен наем на каса за 1 бр. куфар. Допълнителен багаж се заплаща
отделно. Възможност за организирано посещение на парка Монтжуик или
самостоятелна разходка в центъра. Трансфер до летището за вечерен полет в
21:55 с авиокомания WIZZAIR. Каца в София в 01:55+1 на 10.05.2018.
10.05.2018 Пристигате е София в 01:55.

Цени:
 Вътрешна каюта категория Bella: 2405лв.
 Външна каюта с балкон категория Bella: 3056лв.
*** Цена на човек в двойна кабина до изчерпване на свободните места

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
 Водач от агенцията при записани 15 човека
 Самолетен билет за полети София – Барселона и Барселона - София
Летищни такси. Багаж: по 1 бр. Чекиран багаж 20 кг и 1 бр. ръчен багаж.
 1 нощувка със закуска в Барселона в хотел в централна част на града
 Трансфери летище-хотел-пристанище; пристанище-летище
 8 нощувки на база пълен пансион за изхранването на борда на кораб MSC
Fantasia: закуска, кафе, обяд, вечеря, следобедна закуска & чай, среднощен
бюфет и понякога бюфет-изненада; престоя в резервираната от Вас кабина;
всички кабини са много комфортно обзаведени: тоалетна, климатик,
телефон, радио, сателит, телевизор и трезор; поздравителен коктейл от
капитана за Добре дошли! 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 съображения 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:






Допълнителните екскурзии, предложени в програмата
Входни такси за посещаваните обекти
Такса обслужване на кораба в размер на 10 евро на ден на човек
Застраховка „Отмяна на пътуване
Ползване на платените услуги на борда, интернет, напитки извън
посочените.

ЗАБЕЛЕЖКА:
 Офертата с водач от агенцията е валидна при записани минимум 15 човека
 Цените са валидни до изчерпване на контингентите по полетите и
оферираните круизи
 Предложените екскурзии на български/руски език и трансферите до Out
Let Serravalle ще се осъществят при минимум 16 записали се.
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.

4. Круиз Италия, Франция, Испания, Мадейра
Маршрут: Чивитавекия, Савона, Марсилия, Аресифе (Канарски острови),
Санта Крус Де Тенерифе (Канарски острови), Фуншал (Мадейра), Малага
Круизна компания: Costa Cruises
Круизен кораб: Costa Pacifica
Дата на отплаване: 02.05.2018г.
Продължителност на круиза: 11 нощи

Програма:
Ден 1/02.05.2018 София - Рим
Директен полет на WizzAir София - Рим в 12:50, кацане в Рим в 13:55.
Трансфер от летището до пристанище Чивитавекия. Настаняване на борда на
кораба. Отплаване в 19:00 ч.
Ден 2/03.05.2018 - Савона от 09:00 до 16:30 ч
Възможност за допълнителна екскурзия до Монте Карло и Монако с
екскурзовод на български език.
Ден 3/04.05.2018 - Марсилия от 08:00 до 17:00 ч
Възможност за допълнителна екскурзия из Марсилия с екскурзовод на руски
език.
Ден 4/05.05.2018 Плаване
Ден 5/06.05.2018 Плаване
Ден 6/07.05.2018 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.
Ден 7/08.05.2018 Санта Круз де Тенерифе, Канарски о-ви от 08:00 до 17:00
Възможност за обзорна екскурзия на български език, посещение на вулкана
Тейде или Лоро парк.
Ден 8/09.05.2018 Фуншал (Мадейра) от 08:00 до 17:00.
Възможност за обзорна екскурзия, посещение на прочутата ботаническа
градина. Можете да вкусите от традиционните местни вина.
Ден 9/10.05.2018 Плаване
Ден 10/11.05.2018 Малага от 08:00 до 13:00
Възможност за обзорна екскурзия, посещение на музея на Пикасо,
запознаване с традициите на Андалусия.

Ден 11/12.05.2018 Плаване
Ден 12/ 13.05.2018 Чивитавекия - Рим
Закуска. Освобождаване на кабините. Трансфер до летището за полет на АК
WizzAir Рим-София в 14:35. Кацa в София в 17:35.

Цени:

 Вътрешна каюта категория Classic: 2490лв
 Каюта с прозорец категория Classic: 2935лв.
*** Цените са на човек за круизния пакет на база двойно настаняване и са
валидни до изчерпване на контингентите

Цената включва:
 11 нощувки на борда нa 5* кораб Costa Pacifica 5*****
 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/
- 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 и 1 брой ръчен багаж
 Медицинска застраховка Помощ при пътуване
 Водач от агенцията при 15 записани
 Пристанищни такси

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.

