Круизен пакет "МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ"
Дата на отпътуване: 29.04.2018
Маршрут: Чивитавекия, Палермо, Каляри, Палма де Майорка, Валенсия, Марсилия, Генуа,
Рим
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.
Цена на човек в двойна кабина до изчерпване на свободните места !
Вид кабина

Категория

Цена на човек в двойна
кабина

Вътрешна кабина

Bella

2106.00 лв

Вътрешна кабина

Fantastica 2288.00 лв

Външна кабина с прозорец

Fantastica 2615.00 лв

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- 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
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 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
- или 100 % плащане при по-малко от 60 дни до датата на отплаване.

