Круиз с най-големият кораб в света - Simphony Of The Seas

Бъдете сред първите гости на най-големия корба в света през 2018!!! Четвъртият кораб
от серията Оазис клас на Роял Карибиън, с дебют през АПРИЛ 2018г. Ще тежи около 230
хиляди тона, като засенчва сегашния лидер „Harmony of the Seas“ с повече от 3 хил.тона.
Роял Карибиън също обяви името на кораба, който вече е в процес на изграждане в
корабостроителницата във Франция: „Symphony Of The Seas“ – Симфония на моретата.
Революция и сензация се преплитат на борда на този смайващ кораб!

Круиз: Испания, Франция, Италия
Маршрут: Барселона - Палма де Майорка - Марсилия - Ла Специя (Флоренция / Пиза) Чивитавекия (Рим) - Неапол - Барселона

Круизна компания: Royal Caribbean International
Круизен кораб: Simphony of the seas

Дати на отплаване: 20.05.2018г; 22.07.2018г; 29.07.2018г; 05.08.2018г; 23.09.2018г
Пристанище на отплаване: Барселона
Продължителност на круиза: 7 нощи

Цени:

Цени за дата 20.05.2018г.
 Външна каюта: 1191€
 Каюта с балкон: 1419€

*** Цените са в евро, на човек при двойно настаняване

Цени за дата 22.07.2018г.
 Вътрешна каюта: 1441€
 Външна каюта: 1641€
 Каюта с балкон: 2041€

*** Цените са в евро, на човек при двойно настаняване
Цени за дата 29.07.2018г.
 Вътрешна каюта: 1441€
 Външна каюта: 1681€
 Каюта с балкон: 2041€

*** Цените са в евро, на човек при двойно настаняване
Цени за дата 05.08.2018г
 Вътрешна каюта: 1391€
 Външна каюта: 1631€
 Каюта с балкон: 1991€

*** Цените са в евро, на човек при двойно настаняване
Цени за дата 23.09.2018г.
 Вътрешна каюта: 1161€
 Външна каюта: 1331€
 Каюта с балкон: 1621€

*** Цените са в евро, на човек при двойно настаняване

Всички цени включват:

 Пристанищни такси
 Настаняване с включен 24 часа room-service
 Високо ниво на обслужването от персонала на борда, сертифицирано от GOLD
ANCHOR SERVICE
 Хранения в 5 основни ресторанта на кораба. Вечерите могат да бъдат ранна, късна
или т.нар My Time Dining – вечеря в час избран от пасажера, може да се резервира
ако се предплати таксата обслужване към персонала).
 Насладете се на вечерята си всеки ден с различна тематика от предходната.
 Младежки и тийн-програми Adventure Ocean Youth & Teen Programme за деца между
3-17 г.
 Фитнес
 Развлечения на борда и шоу програми като Котките, Чикаго, Mamma Mia, Треска в
събота вечер и други.
 Royal Caribbean предлага забавления за всички възрасти, преминавайки границите
на Вашето въображение – симулатор за въздушно летене, симулатор за каране на
сърф, блъскащи колички и писта за каране на ролкови кънки; най-малките гости

могат да се срещнат с герои от филмите Шрек, Пингвините от Мадагаскар, Кунг фу
панда, Уоли, Играта на играчките и други продукции на DreamWorks. На корабите
Anthem и Quantium може да се насладите на панорамна гледка от над 90 метра над
морското равнище. Иновативното мислене на компанията ги поставя на едно от
първите места за семейна почивка през 2013.

В цената на круиза НЕ са включени:

 Такса обслужване в размер на: 12,00 евро на човек на нощувка при настаняване
във вътрешни, каюти с прозорец или балкон ; 14,50 евро за гости, настанени в
апартаменти
 Допълнителни екскурзии - гостите, закупили екскурзия са с приоритет при слизане
от кораба
 Специализирани ресторанти – може да се правят резервации с допълнителна такса
 Напитки
 Royal Babies and Tots: детски клуб за бебета между 6-36 месеца
 СПА услуги
 Магазини
 Казино
 Фото услуги - персонализирани албуми, дигитални изображения на CD
 Подаръци за поводи - ако празнувате рожден ден, годишнина или искате да
направите предложение за брак, можете да поискате стаята ви да бъде украсена
спрямо повода
 Сватби - ако желаете нестандартно неповторимо тържество, компанията дава
възможност да сключите брак както на някои от пристанищата по маршрута, така и
на борда на кораба в открито море.

Важно:

 Всички допълнителни услуги може да се добавят към Вашата круиз резервация
между 3 месеца и 4 дни преди отплаване.
 Всички цени и условия подлежат на препотвърждение при оформяне на
резервация.

