11 ДНИ КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ
И МАДЕЙРА

С ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ - ESP2019MAY
Продължителност: 11 дни
Период: 03 май 2019 – 14 май 2019 г.
Компания: COSTA Cruises
Кораб: Costa Pacifica - 4*
Този круизен маршрут, освен изпълнен с чудни места за
посещение, е специално предназначен за почивка и
отмора – има цели четири дни плаване в открито море,
дни, в които да се потопите в атмосферата на кораба и
забавленията, които той предлага. Ще посетите и едни
от най-красивите и очарователни европейски острови
– Мадейра и Тенерифе. Предлагаме Ви организирана
програма с директни полети до Рим, с организиран трансфер от летището до пристанището
Чивитавекия в Италия и обратно, медицинска застраховка включени в цената и представител от
Юзит Калърс България.

МАРШРУТ НА КРУИЗА
Ден
03.05.2019 г.
04.05.2019 г.
05.05.2019 г.
06.05.2019 г.
07.05.2019 г.
08.05.2019 г.
09.05.2019 г.
10.05.2019 г.
11.05.2019 г.
12.05.2019 г.
13.05.2019 г.
14.05.2019 г.

Пристанище
Чивитавекия
Савона
Марсилия
В открито море
В открито море
О-в Лансароте
О-в Тенерифе
О-в Мадейра
В открито море
Малага
В открито море
Чивитавекия

Държава
Италия
Италия
Франция
Испания
Испания
Португалия
Испания
Италия

Пристига в
09:00 ч.
08:00 ч.
13:00 ч.
08:00 ч.
08:00 ч.
08:00 ч.
09:00 ч.

Отплава в
19:00 ч.
16:30 ч.
17:00 ч.
19:00 ч.
17:00 ч.
17:00 ч.
13:00 ч.
-

ПОЛЕТИ ПО ПРОГРАМАТА
Полет
Bulgaria Air
FB 449

Заминава от
Sofia Airport (SOF)
София, България

Пристига на
Rome Fiumicino (FCO)
Rome, Italia

Излитане
03.05.2019 г.
07:35 ч.

Кацане
03.05.2019 г.
08:30 ч.

Al Italia
AZ 520

Rome Fiumicino (FCO)
Rome, Italia

Sofia Airport (SOF)
София, България

14.05.2019 г.
15:20 ч.

14.05.2019 г.
18:10 ч.

ЦЕНИ
Цена на човек в стандартна двойна вътрешна каюта, клас Basic
Цена на човек в стандартна двойна външна каюта, клас Basic
Цена на човек в стандартна двойна балконска каюта, клас Basic
Цена на трети възрастен в двойна каюта, клас Basic
Цена на дете до 17 г., настанено в двойна каюта с двама възрастни

€ 1195 / 2338 лв.
€ 1395 / 2729 лв.
€ 1545 / 3023 лв.
€ 885 / 1731 лв.
€ 615 / 1203 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двупосочен самолетен билет от София до Рим, Италия с директни полети на Bulgaria Air и Al Italia;
Двупосочен автобусен транспорт от летището в Рим до пристанището;
Включен багаж - 1 куфар до 20 кг на човек + 10 кг ръчен багаж;
Настаняване за 11 нощувки в съответния тип каюта на борда на Costa Pacifica;
Изхранване на пълен пансион на борда (закуска, обяд, вечеря, следобедна закуска, нощен бюфет
съгласно програмата на борда);
Застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" с покритие за спешни
медицински разходи при заболяване или инцидент до €15 000;
Представител от Юзит Калърс;
Дневни и вечерни развлечения на борда на кораба;
Ползване на открития и закрития басейн, шезлонги, джакузи и плажни хавлии;
Ползване на фитнес центъра (има изисквания за възраст и облекло);
Ежедневно почистване на каютите;
Пристанищни такси във всички точки от маршрута;

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Задължителни допълнителни разходи:
• Такса обслужване на борда, съгласно общите условия на круизната компания: 110 € на възрастен за
целия круиз и 55 € на дете за целия круиз. Заплаща се директно на круизната компания по време на
круизното пътуване.
Допълнителни разходи по желание:
• Брегови екскурзии в отделните точки от маршрута (може да се резервират в офисите на агенцията или
на борда на кораба); Бреговите екскурзии се провеждат на английски език в група от приблизително
20-30 туристи;
• Напитки, консумирани на борда на кораба в баровете, ресторантите и наличните в каютата, освен
наличните напитки от машина в бюфетите на кораба;
• Услугите на SPA и бизнес центъра; фризьорския салон; фотографското ателие; лекарския кабинет;
пране и гладене; казиното; румсървис; тенис на маса и джаги; водна пързалка; интернет центъра;
• Всякакви услуги с индивидуален характер (СПА, пране, гладене, фризьор, козметик и др.);
• Храната в специализираните ресторанти на борда;
• Телекомуникациите и интернет на борда на кораба;
• По желание може да сключите допълнителна застраховка "Отмяна на пътуването“. Застраховката се
сключва в деня на подписване на договора за круизно пътуване само при условие, че е извършено
плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 15 дни.
Информация за условията за сключване на такава застраховка са налични на
https://crusit.bg/zastrahovki

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
•

30% от общата стойност на пътуването са дължими при потвърждение на онлайн заявката за
резервация или при сключване на договор за круизен пакет в офис.

•

Остатъкът от сумата се дължи не по-късно от 40 дни преди началната дата на пътуването.

•

При прекратяване на круизния пакет, ако не е уговорено друго в договора за круизен пакет,
пътуващият дължи такса, както следва:
- при прекратяване на договора не по-късно от 40 дни преди началната дата на круизния пакет –
такса в размер на заплатения депозит по т. 21, но не повече от 30% (тридесет процента) от цената
на круизния пакет;
- при прекратяване на договора от 39 до 15 дни преди началната дата на круизния пакет – такса в
размер на 50% (петдесет процента) от цената на круизния пакет;
- при прекратяване на договора 14 и по-малко от 14 дни преди началната дата на круизния пакет –
такса в размер на 100% (сто процента) от цената на круизния пакет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:
•

•
•

•
•

•

•
•

За осъществяване на круизното пътуване е необходимо да се събере минимален брой
участници 15 (петнадесет) души. Ако необходимият минимален брой участници не бъде
набран, Юзит Калърс ще уведоми пътуващия за това не по-късно от 20 (двадесет) дни преди
заминаването и ще възстанови заплатените до момента суми в разумен срок;
Приблизителен размер на групата: 25 (двадесет и пет) души.
По маршрута няма страни с визов режим за българи. Необходимо е да носите валиден
международен паспорт, изтичащ след не по-малко от 6 месеца от датата на приключване на
пътуването. Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за
техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или
съответните служби.
Няма изисквания за ваксинации по маршрута.
Круизните кораби са съобразени с нуждите на лица с ограничена подвижност. За да бъдат
съобразени специфичните нужди на всяко пътуващо лице с ограничена подвижност, те трябва
да бъдат ясно комуникирани с туристическия агент. Може да бъде заявена специализирана
каюта, съдействие от корабния персонал по време на слизане и качване на кораба и др.
Всички общи части на круизните кораби може да бъдат достъпвани с инвалидна количка.
Някои от бреговите екскурзии и допълнителните дейности на борда може да не са подходящи
за пътуващи лица с ограничена подвижност. Автобусните и самолетни превози по маршрута
могат да бъдат некомфортни или неподходящи за лица със силно ограничена подвижност.
Официалният език на комуникация, ежедневните бюлетини, обслужването, менютата в
ресторантите, указателните табели, бреговите екскурзии и др. на борда на круизните кораби
е английският език. Възможно е, но не е гарантирано, нито от страна на превозвача, нито от
страна на туроператора или туристическия агент по настоящия договор, да бъдат използвани
и други езици като испански, френски, немски, руски или друг, специфичен за конкретната
круизна компания и персонал на борда.
„Юзит Калърс България“ ООД е туроператор с регистрационен номер РКК-01-05771, седалище
и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ 35, тел. 0700 15 115.
„Юзит Калърс България“ ООД има сключена задължителна застраховка "Отговорност на
туроператора", съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма с „Дженерали Застраховане“ АД, с
адрес гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" 68, тел. 029267111. Номер на застрахователна полица
№ 1329180319000068, валидна до 29.09.2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРАБА Costa Pacifica 4*
Година на пускане на вода:

2009 г.

Скорост:

23.00 възела

Брой пътници:

3780

Брой екипаж:

1100

Ширина:

35 метра

Дължина:

306 метра

За кораба

Costa Pacifica e сравнително нов и модерен круизен кораб от флотата на Costa Cruises. Той е
кръстен и пуснат по вода на 5-ти Юни 2009 г. на двойна церемония заедно с друг круизен кораб
от флотилията – Costa Luminosa, когато компанията влиза в рекордите на Гинес за церемония по
кръщение на повече от един круизен кораб.
Това е „корабът на музиката“ на Costa. Целият декор е съставен от съвременни и антични
музикални инструменти и картини с музикална тематика, а всички общи части и палубите са с
имена на известни музикални произведения. Costa Pacifica разполага с няколко ресторанта, 13
бара, 5 басейна, фитнес, СПА център, звукозаписно студио, PlayStation игри и редица други опции
за забавление, спорт и релакс.

Каюти
На борда на Costa Pacifica може да се настаните стандартни или СПА каюти Samsara, които се делят
на няколко типа: вътрешни, външни с прозорец, с балкон, малки и големи апартаменти
апартаменти. Вътрешните и външните каюти може да бъдат клас Classic - стандартни - или
Premium, които гарантират по-добро разположение, повече привилегии и екстри. Още повече
екстри и комплименти предлагат апартаментите и каютите Samsara, които са най-луксозните на
борда.

Гастрономия

С 5 ресторанта, в 3 от които консумацията на храна не се плаща, 2 грила и една сладкарница,
винаги ще има къде да хапнете вкусна и разнообразна храна по време на вашия круиз с Costa
Pacifica. В зависимост от ресторанта, ще имате избор от различни средиземноморски ястия, пица
и паста, северноамериканска кухня и барбекю, гурме специалитети и леки, здравословни храни.
В ресторантите се осигуряват безплатно вода и чай, но останалите напитки, които поръчате се
заплащат допълнително.
Ежедневни дрехи през деня и спортно-елегантни вечер са подходящо облекло по време на
хранене. Официални тоалети се изискват единствено на гала вечерите, организирани 1 до 2 пъти
по време на круиза.

Заведения, включени в цената на круиза
Основни ресторанти New York, New York and My Way
Двата основни ресторанта на борда на Costa Pacifica предлагат по-изискана обстановка,
обслужване от внимателни сервитьори и избор от предястия, салати, паста, супи, основни ястия
и десерти, най-често приготвени в традициите на средиземноморската кухня.
Отворени: за New York New York е отворен за закуска, обяд и вечеря; My Way – за вечеря
Резервация: изисква се само за вечеря. Прави се предварително - часът за хранене се избира
от вас (за каюти Premium) или круизната компания (за каюти Classic) в началото на круиза.
Възможните часове за хранене са 18.30 и 21 ч.
Ресторант – бюфет La Paloma
Непринудена атмосфера и богато разнообразие от всякакви ястия, La Paloma е ресторант на
самообслужване с вътрешен бюфет и зала и външни секции за грил, азиатска, мексиканска и
италианска кухня, които може да хапвате на маси на открито, край басейна.
Отворен: за закуска, обяд и вечеря
Резервация: не е необходима
Заведения с допълнително заплащане
The Club Blue Moon
Луксозен гурме ресторант с меню, изготвено от майстор готвач и изтънчени ястия и фина
атмосфера. Заплаща се по цени в меню, които варират от около €6 - €7 евро за предястия и
антипасти, €7 - €9 за основни ястия и €5 за десерти.
Отворен: за вечеря
Резервация: изисква се. Може да се направи на бюро информация или на специални
интерактивни екрани, разположени на публични зони на борда.
Ресторант Samsara
Специален ресторант за пасажерите, настанени в СПА каютите Samsara, които се хранят там
безплатно и без предварителна резервация. Пасажерите от другите каюти също може да го
посетят, в случай, че има свободни маси. Те заплащат фиксирана такса от €20 за вечеря, която
включва 3 ястия. Идеята на ресторанта е да предоставя възможност за здравословно и диетично
хранене.
Отворен: за обяд и вечеря
Резервация: изисква се само за пасажери, настанени в каюти различни от спа каюти Samsara
Шоколадов бар - Caffeteria Rondo
Заведение за шоколадови десерти, шейкове, кафе, капучино и музика на живо. Всичко поръчано
в Caffeteria Rondo се заплаща по цени от меню.

Спорт, релакс и забавления

Costa Pacifica предоставя разнообразни опции за
спортуващите пасажери като 4 басейна за плуване,
спортно игрище за баскетбол, тенис, футбол, фитнес
център с уроци по аеробика, писта за джогинг.
Любителите на СПА услугите пък ще се радват да
посетят големия 6000 кв.м. СПА център Samsara,
където може да се насладят на професионални
процедури и луксозно СПА оборудване.
Уникално за кораба е първото по рода си
звукозаписно студио, където гостите могат да
правят собствени записи на песни или да вземат
уроци по свирене на пиано, китара, барабани.
Стандартните дневни и вечерни развлекателни програми като концерти, циркови и лазарно шоу
също са налични на борда на Costa Pacifica и се провеждат в театър Stardust.

Следните дейности са включени в цената на круиза:
Спортно игрище – където може да играете баскетбол, футбол и тенис
Писта за джогинг – не разваляйте режима си за тичане дори и на кораба. Тичайте на открито и
на високо, 12 палуби над морското равнище
Фитнес – Costa Pacifica предоставя за тренировки напълно оборудвана фитнес зала, с голям брой
уреди и място за аеробика и гимнастика
Групови занимания по аеробика и фитнес
Джакузита - корабът разполага с 5 външни джакузита
Басейни – на борда на Costa Pacifica са разположени 4 открити басейна. Единият от тях е
оборудван с огромен екран за филми, шоу програми и PlayStation игри. Два от басейните са
оборудвани с подвижни стъклени покриви, за да им се порадвате дори и по време на зимен круиз
в Средиземно море.
Водна пързалка – спуска се от палуба 14 до един от басейните на палуба 11
Театър Stardust и всички организирани спектакли по време на круизното пътуване
Допълнителна такса се плаща за:
Спортни тренировки и уроци: индивидуални фитнес тренировки с инструктор; уроци по танци,
йога, пилатес. Средната цена е за 1 посещение е €10
СПА център Samsara и всички процедури в него: лечебни и релаксиращи масажи, терапии;
ползване на турска баня, термална баня, сауна, стаи за аромотерапия, специални стаи за отдих,
UVА солариум, малък басейн за таласотерапия, салон за красота и др.
Симулатор за Формула 1 Гранд При
Зала за аркадни игри
PlayStation игри – такива може да се играят в специална зала с PS3 конзоли, както и по време на
организирани playStation вечери на екрана край един от басейните
Звукозаписно студио – с помощта на професионалисти може да запишете изпълнени от вас
песни, след което те ще компилират вашите записи в CD. Цената за 1 ч. е €35.
С деца на круиз
Costa Cruises се грижат едновременно за забавлението на децата и безгрижната почивка на
родителите със своята програма Costa Kids Program. Програмата е развита и на Costa Pacifica и
обединява всички дейности на борда на кораба, свързани със заниманието и професионалната
грижа за малките гости, по време на един круиз:
• детски карнавали, пица партита, уроци по: италиански, пластика, рисуване, танци за деца;
много игри, спортни състезания, музикални вечери; диско партита;
• 2 детски вечéри с тема и специално детско меню;
• занималня и детска градина за деца от 3 до 11 години – безплатна до 1.30 ч. през нощта.
Тези детски занимания са включени в цената на круиза и са организирани и водени от млади хора,
специално обучени за работа с деца. Провеждат се почти през целия ден: от 9 до 12 ч., от 15 до 18
ч. и от 21.30 до 23.30 ч. и са съобразени с възрастта на децата, които са разделени на 2 групи.
• Squok Club – деца от 3 до 11 години;
• Teens Club – деца между 12 и 17 години.

Барове и заведения

Costa Pacifica разполага с 13 заведения за питиета през деня и вечерта, танци и музика на живо.
Сред тях са няколко коктейл бара край басейните, спортен бар, пиано бар, дискотека и специален
бар, където пушенето е разрешено. Посещението им е безплатно, но всички консумирани напитки
се заплащат допълнително. Компания Costa предлага All Inclusive пакети за напитки, с които е
възможно да намалите разходите за напитки, в зависимост от вашата консумацията ви на борда
на кораба. Повече информация за тях може да получите от круизния ви консултант в Usit Colours.

