Круизен пакет "МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ-СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ"
С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ НАПИТКИ MEALTIME RESTAURANT DRINK PACKAGE
9 дни / 8 нощи
Дата на отпътуване: 01.05.2018
Маршрут: Барселона, Аячо-Корсика, Чивитавекия (Рим), Ла Специя (Чинкуе Тере), Генуа, Кан
(Монако и Монте Карло), Палма де Майорка

01.05.2018 Барселона
Полет от София за Барселона в 15:55, каца в 17:50. Трансфер до хотел 3*** и настаняване.
Нощувка.
Закуска. Възможност за организирана екскурзия на български език. 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.
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.
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.
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.
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
отправите към Риомаджоре.
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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.
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.
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.
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 Кацане в София в 01:55.
Цена на човек в двойна кабина до изчерпване на свободните места ! Промоцията не е
калкулирана в цената!
Вид кабина
Цени
2298.00 лв.-STOP SALE

Вътрешна кабина Bella
Външна
кабина
Fantastica

с

прозорец

Външна кабина с балкон Bella

2667.00 лв.- STOP SALE
2666.00 лв.

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- 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
- 7 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;

- включен пакет напитки MEALTIME RESTAURANT DRINK PACKAGE
◦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;
- Водач от агенцията при записани 15 човека
- 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.

