КРУИЗЕН ПАКЕТ "ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО
КРАЯ НА СВЕТА"
По Маршрут:
Буенос Айрес (Аржентина), Монтевидео (Уругвай), Пуерто Мадрин
(Аржентина), Стенли (Фолкленски о-ви), н. Хорн, Ушуая (Аржентина),
к. Бийгъл, Пунта Аренас (Чили), Гледчерът Амалия (Чили), Пуерто
Монт (Чили), Сантяго (Чили)
02.01.2019 София-Рим-Буенос Айрес
Полет на авиокомпания Alitalia от София със следното разписание:
19:05-20:00 /22:15-08:25+1(на 03.01.2019).
03.01.2019 Буенос Айрес, Аржентина
Пристигате в столицата на Аржентина сутринта в 08:25. Трансфер до
круизния терминал и настаняване на борда на кораба от 13:00 часа.
Свободно време за почивка или разходка. Вечерта ви предлагаме
посещение на Танго шоу с включена аржентинска вечеря в Карлос
Гардел. Нощувка на борда.
04.01.2019. Буенос Айрес, Аржентина – отплава в 18:00
Закуска. Свободно време. Възможност за екскурзия на руски.
Градът на аржентинското танго и Бока Хуниорс ще ви посрещне с
невероятната си атмосфера. Една от основните туристически
забележителности в града е главният площад Plaza de Mayo, където
се намира президентският дворец Casa Rosada. Освен тях може да
видите обелискa на свободата, църквата Сан Игнасио, ботаническата
и зоологическа градина. Районът La Boca е известен с цветните си

сгради – тук се намира и известният стадион La Bonbonera.Интересен
факт е, че булевардът 9-ти юли в Буенос Айрес е един от найшироките в света, побиращ общо 18 пътни ленти.
05.01.2019 Монтевидео, Уругвай- пристанище Пунта дел Есте 07:0018:00
В този ден ще ви предложим обзорна екскурзия на столицата.
Тръгнете по бул. Ла Рамбла, който минава през няколко квартала на
Монтевидео, като Барио сур и Палермо, по улиците на които се чува
музика от барабани. Разположена на брега на река Ла Плата,
столицата ще ви впечатли с красивите фасади на сградите си в стария
квартал, зеленината и типичното си спокойствие.
06.01.2019 Плаване
Насладете се на свободно време за почивка и забавления на
круизния кораб Princess Star.
07.01.2019 Пуерто Мадрин, Аржентина 08:00-18:00
Разположен на източното крайбрежие, сред дълбоките сини води на
залива Нуево, Пуерто Мадрин е един от най-бързо развиващите се
градове в патагонската провинция Чубут. Чудесна отправна точка за
незабравими екзкурзии сред красивата природа на Патагония.
08.01.2019 Плаване
09.01.2018 Стенли, Фолклендски о-ви, 08:00-18:00
Възможност за организирана екскурзия до колонията на
императорските пингвини. Виждайки всички тези създания заедно е
наистина невероятно и напълно различно преживяване.
10.01.2019 Плаване н. Хорн
В този ден круизът преминава през н. Хорн- най-голямото
предизвикателство за мореплавателите, известен също като 40градусовите „ревящи ширини“. Н. Хорн е най-южната точка на Южна
Америка, разположен на Огнена земя. Тук корабът ще акостира за 1
час, за да направите снимки.

11.01.2019 Ушуая, Аржентина 07:00-16:00
Обещавали ли сте на някого, че заради него ще отидете до края на
света- ето това е мястото- Ушуая- най-южният град на планетата .
Разположен на брега на канала Бийгъл, по който ще плавате, Ушуая
разкрива неповторими пеизажи, които няма да видите на нито едно
място на света -гори, планини, океан, глетчери. Възможност за
организирана екскурзия с влак до края на света и Национален Парк
Огнена земя.
12.01.2019 Пунта Аренас, Чили 08:00-20:00
Възможност за обзорна екскурзия в Пунта Аренас или посещение на
Естансия- традиционна чилийска ферма насред пампата, където
може да видите живота на гаучосите.
13.01.2019 Плаване, Глетчер Амалия
В този ден на плаване през канала Сармиенто ще преминете покрай
чилийския глетчер Амалия. Корабът ще спре за 1 час пред него и ще
имате възможност да се насладите на това невероятно чудо на
природата. Глетчерът се намира на територията на Национален Парк
Бернардо О‘ Хигинс. Образува се в Южното Патагонско ледено поле и
представлява огромна маса замръзнал сняг с млечно син цвят.
14.01.2019 Плаване през Чилийските фиорди
Силно насечената брегова ивица - лабиринт от суша и вода - е дълга
над 90 000 км. Тази част от Патагония принадлежи на морето и леда.
Насладете се на уникалната природна гледка от борда на кораба.
15.01.2019 Пуерто Монт, Чили 07:00-18:00
В този ден ще ви предложим екскурзия, която включва обзор на
Пуерто Монт, Пуерва Варас, езерото Llanquihue, едно от найголемите естествени езера в Южна Америка. Природната красота
тук със сигурност ще ви впечатли както и невероятнат гледка към
вулкана Осорно в националния парк Vicente Perez Rosales, където ще
посетим езерото Todos los Santos и Vicente Perez Rosales. Няма да
пропуснем и бързеите Pertohue.

16.01.2019 Плавaне
Свободно време за релакс и забавления на борда на кораба.
17.01.2019 Сантяго, Чили –пристанище Сан Антонио, 05:00Акостира в 05:00. Закуска. Освобождаване на кораба и трансфер до
хотел в центъра на столицата. Възможност за допълнителна
екскурзия или самостоятелна разходка.Нощувка.
Столицата на Чили е разположена в самото подножие на Андите.
Център на града е площад Пласа де Армас, около който се намират и
къщата на губернаторите, Историческият музей, пъстрият Централен
пазар - Меркадо Сентрал, Катедралата, пешеходната алея Пасео
Аумада.
18.01.2019 Сантяго, Чили
Възожност за екскурзия до Валпарайсо и Виня дел Мар с посещение
на винена изба и дегустация на чилийско вино- едно от найизвестните в света. Свободно време за развлечения и почивка.
Нощувка.
19.01.2019 Сантяго-Рим- София
Закуска. Трансфер за полети на АК Alitalia със следното разписание:
Сантяго-Рим 11:50-07:05+1 (на 20.01.2019).
20.01.2019 Рим-София
Полет от Рим до София 09:50-12:50.
*За желаещите извън програмата и срещу допълнително
заплащане има възможност за самолетна екскурзия до
Великденския остров.
Вид кабина

Категория

Цена

Вътрешна кабина

IF

6264.00 лв

Кабина с прозорец
частична/пълна видимост

OZ/OF

6536.00/7355.0
0 лв

Кабина с балкон

BF

7558.00 лв

Цените включват:
- Водач от туроператора при записани 10 човека
- Самолетен билет за полети София-Рим-Буенос Айрес /Сантяго-РимСофия с включени 1 бр. чекиран багаж и 1 бр. ръчен багаж на човек
- Трансферите по програмата
- 2 нощувки в хотел в Сантяго 4**** със закуска
- 14 нощувки на база пълен пансион на борда на кораб Princess Star
- Застраховка “Помощ при пътуване“
Цените не включват:
- Допълнителните екскурзии, предложени в програмата
- Входни такси за посещаваните обекти
- Такса обслужване на кораба в размер на 13.50 USD на човек на ден
- Застраховка Отмяна на пътуване
- Интернет
- Места по полетите : срещу допълнително заплащане между 50 и 100
EUR на посока за полетите Рим- Буенос Айрес / Сантяго-Рим.
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

