
Круиз из легендарните гръцки острови от Солун

8 дни /7  нощувки на кораб

(17 – 24 aвгуст 2021)

779 € / 1525 лв. възрастен в двойна вътрешна каюта

899€ / 1759 лв. на възрастен в двойна външна каюта

449 € / 879 лв. на дете до 11 навършени години

565 € / 1105 лв. на допълнителен възрастен в двойна каюта

Круизна компания: Celestyal Cruises

Кораб: Celestyal Olympia 3*

Бъдете с нас отново на Celestyal Cruises 
от най-близкото международно
пристанище до България - Солун!
Предлагаме ви без оскъпяване освен

круиза, двупосочен директен автобус от София до Солун и обратно, и 
представител на crusit.bg, който ще пътува с вас, за да бъде круизът ви по-
спокоен, по-приятен и винаги да има към кого да се обърнете за въпроси и
при нужда от съдействие!
Маршрутът е страхотен: тръгваме от София във вторник сутринта и пристигаме
в Солун. Вторият ден, включително и вечерта, е посветен на остров Миконос.
Следва нов пълен ден на легендарния остров Санторини, а после и 
красивият Родос, Лимасол в Кипър, спирка на остров Крит, един ден в Атина и
завръщане в Солун. Напълно заслужаващо си приключение!
В цената е включено всичко - круизът, всички такси, All Inclusive на кораба и
дори две екскурзии - в Родос и Лимасол.



Програма на пътуването и маршрут на круиза

Ден 1 – 17 август

Директен автобус от София (трафик маркет) до пристанището на Солун,
Гърция. Тръгването е в 10:00 ч.
При достигане до българо-гръцката граница, си пригответе документ за 
самоличност, генерирания QR код, който сте получили след попълването на
Passenger Locator Form (PLF) и съответния документ, с който ще удостоверите 
на границата, че не сте COVID-19 рисков турист – цифров COVID-19 сертификат
или отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 ч. преди влизането в
Гърция, или уверение за прекаран COVID-19 от два до девет месеца назад от 
датата на влизане в Гърция. Изискванията важат включително за деца над 6-
годишна възраст.

Очаквано пристигане в Солун – около 16ч.

Следва предаване на багажа преди регистрацията на пътническия терминал. 
За регистрация за качване на борда ще e необходимо всеки пасажер,
включително децата над 6 годишна възраст, да представят своя негативен PCR
тест, взет не по-рано от 14 август 2021 г.
Възможно е на част от групата или цялата група да бъдат направени бързи
антигенни тестове, въпреки наличието на отрицателни PCR-и.
Отплаване в 18 ч.

Ден 2 – 18 август

В 10 сутринта корабът 
пристига на един от най-
емблематичните егейски
острови – Миконос. Не 
бързайте да ставате рано, 
ще останем на острова чак
до 2 след полунощ, за да
може да се насладим, 
който на каквото прецени –
плаж, разходка, 



прекрасните крайбрежни ресторантчета или дори нощния живот, ако все пак
дотогава са заработили нощните заведения. Трансферът от кораба до центъра
на градчето Хора е безплатен за гостите на кораба, като автобусите към града
и обратно ще се движат регулярно. Всички трябва да бъдат на борда не по-
късно от 30 мин преди обявения час на отплаване.

Ден 3 – 19 август

Днес станете рано – въпреки
че целият ден е пред вас и
часът на акостиране в 
кратера на древния вулкан,
оформил днешния остров 
или по-скоро архипелаг,
носещ името Санторини, е 9 
сутринта, използвайте
първите часове на деня, за 
да си вземете кафе и да

гледате влизането на кораба в залива на остров Тира и преминаването покрай 
впечатляващите отвесни скали на бившия вулкан.
Слизането от кораба става с покрити моторни лодки, затова бъдете търпеливи
и изчакайте да извикат вашия номер, ако сте записани на екскурзия или 
просто изчакайте спокойно реда си, ако сте решили да изследвате острова
сами.
Разходете се на воля в „столицата“ Тира, задължително отделете няколко 
часа, за да посетите селцето Ия, отговорно за вероятно всички снимки, които
сте виждали някога от Санторини, отидете на плаж или си резервирайте
екскурзия до новооформящия се вулкан Неа Камени в центъра на древната 
калдера. Качете се с лифта, слезте на гърба на известните в цял свят мулета.
Или обратното. С организирана екскурзия или със свободна програма –
решението е изцяло във ваши ръце.

Отплаваме в 22 ч, затова бъдете на борда на кораба не по-късно от 21:30.



Ден 4 – 20 август

Днес сме в Родос от 8 до 14
часа – още един от най-
известните и легендарни
гръцки острови, 
предполагаемият дом на
едно от древните 7 чудеса на 
света. Тук имаме безплатна
пешеходна обиколка на

едноименния
средновековен град, която 

ще продължи около 3 часа. В оставащите часове преди отплаване, ще имате
възможност да се насладите на хубавия град, да си купите сувенири и да 
направите снимки. Всички трябва да са обратно на борда в 13:30 ч.
Следобедът на този ден е изцяло свободен и може да го прекарате на някой 
бар или на плаж на откритата палуба на Олимпия.

Ден 5 – 21 август 

В 8 часа се очаква да
акостираме в Лимасол –
вторият по големина град на 
островната държава Кипър.
В Лимасол също имаме
включена панорамна 
обиколка, която е безплатна
и ще ни покаже основните
забележителности от 
древността до днес. След 

като се върнем на кораба, отново не по-късно от 13:30 ч, следват точно 24 часа
в морето. Прекрасно време за опознаване на кораба и истински релакс.
Оползотворете почивния ден по най-добрия начин, защото вероятно вече ще
сте се поуморили от различни места и нови впечатления.



Ден 6 – 22 август

Около 14 ч ще спуснем котва 
на най-големия гръцки
остров и дом на една от най-
древните европейски
цивилизации – остров Крит.
Петте часа на острова 
предлагат няколко различни 
и доста разнообразни 
варианта за прекарване на 
краткото време пълноценно 

– самостоятелната разходка винаги е възможност, но може би ще
предпочетете екскурзията до древния дворец Кносос (AGH-06) – люлката на
минойската цивилизация или провинциалната екскурзия (AGH-02), 
включваща курортите Елунда и Крица с техните прекрасни панорами и 
красиви заливи, завършваща с посещение на местна маслинова ферма,
където ще се докоснете до спокойствието на живота там и ще бъдете
посрещнати с ракия и мезе, все едно се прибирате вкъщи. За любителите на
релакса е екскурзията до курорта Елунда и остров Спиналонга (AGH-03), 
емблематичен за гръцката литература и кино и накрая ще завършите с време
за плаж и къпане в тюркоазените води и барбекю на плажа.

Ден 7 – 23 август
Предпоследният ден е 
отреден за столицата Атина.
11-те часа в древния град на 
Елада може и да не ви стигнат 
за всичко, което градът
предлага на туристите –
история, древни и съвременни
забележителности, страхотни
заведения, пазари и
ресторанти – един истински

древен и космополитен град. Имате избор от няколко организирани брегови 
екскурзии с историческа и архитектурна насоченост, една панорамна с



посещение на коринтския канал и безброй варианти за самоорганизирана от 
вас самите обиколка на града.

Тръгваме от Атина в 18 ч.

Ден 8 – 24 август

Краят на круиза. Завръщаме се 
в Солун около 9:30 ч., като до
този част е желателно да сме
закусили и да сме готови за
слизане от кораба в реда, в
който ни съобщят. След 
слизане веднага се качваме на
нашия автобус и се връщаме в 
София. Вероятно ще 

пристигнем в късния следобед. 

Цената включва:

● Автобусен транспорт от София до началното пристанище и от крайното
пристанище до София с автобус VDL Futura или аналогичен;

● В програмата няма нощен преход;
● Настаняване за 7 нощувки в съответния тип каюта на борда на Celestyal

Olympia;
● Изхранване на пълен пансион на борда (закуска, обяд, вечеря,

следобедна закуска, нощен бюфет съгласно програмата на борда);
● Пакет напитки: All inclusive алкохолни и безалкохолни напитки,

коктейли, кафе, вода във всички барове и ресторанти на борда;
● Трансфер от пристанището на Миконос до центъра на града;
● Пешеходна екскурзия в Лимасол, Кипър на английски език в група от

приблизително 20-30 туристи;
● Пешеходна обиколна екскурзия на о-в Родос на английски език в група

от приблизително 20-30 туристи.
● Медицинска застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с покритие

за спешни медицински разходи при инцидент и
заболяване, включително COVID-19, с лимит на отговорност 10 000 €;



 

● Представител на туроператора, пътуващ с групата; 

● Дневни и вечерни развлечения на борда на кораба; 

● Ползване на откритите басейни, джакузи, шезлонги, плажни кърпи; 

● Ползване на фитнес центъра (има изисквания за възраст и облекло); 

● Ежедневно почистване на каютите; 

● Такса обслужване на кораба; 

● Пристанищни такси във всички точки от маршрута; 

● БОНУС - специално договорени цени за групата за необходимия PCR-

тест за качване на борда на кораба 

 

Цената не включва: 

 

● Задължителен отрицателен PCR-тест, направен не по-рано от 72 часа 

преди датата на качване на борда, независимо от това дали имате 

ваксинационен сертификат. Туристи, които не представят негативен PCR 

тест няма да бъдат допуснати на борда на кораба; 

● Други брегови екскурзии в отделните точки от маршрута (може да се 

резервират чрез вашата туристическа агенция или на борда на кораба). 

Бреговите екскурзии се провеждат на английски език в група от 

приблизително 20-30 туристи; 

● Услугите на SPA и бизнес центъра; фризьорския салон; фотографското 

ателие; лекарския кабинет; казиното; румсървис; 

● Всякакви услуги с индивидуален характер (СПА, пране, гладене, 

фризьор, козметик и др.); 

● Телекомуникации 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. Повече информация може да получите 

в офисите на вашата туристическа агенция. 

 

 

 

Ред и начин на плащане: 

 



 

● 100% от общата стойност на пътуването са дължими при 

потвърждение на резервацията и при сключване на договор за круизен 

пакет в офис на туристическата агенция. 

 

При прекратяване на круизния пакет, ако не е уговорено друго в 

договора за круизен пакет, пътуващият дължи такса както следва: 

● При прекратяване на договора от 39 (тридесет и девет) до 15 

(петнадесет) дни преди началната дата на круизния пакет – такса в 

размер на 50% (петдесет процента) от цената на круизния пакет; 

● При прекратяване на договора 14 (четиринадесет) и по-малко от 14 

(четиринадесет) дни преди началната дата на круизния пакет – такса в 

размер на 100% (сто процента) от цената на круизния пакет. 

 

Допълнителни условия и информация: 

 

● Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява 

туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302. Запознайте 

се с вашите основни права според директивата тук. 

● За осъществяване на круизното пътуване е необходимо да се събере 

минимален брой участници 25 (двадесет и пет) души. Ако 

необходимият минимален брой участници не бъде набран, Юзит Калърс 

ще уведоми пътуващия за това не по-късно от 7 (седем) дни преди 

заминаването и ще възстанови заплатените до момента суми на 

пътниците в разумен срок; 

● Приблизителен размер на групата – 40 (четиридесет) души. 

● По маршрута няма страни с визов режим за 

българи. Единственият необходим документ е валиден 

международен паспорт, изтичащ след не по-малко от 6 месеца от 

датата на приключване на пътуването или лична карта със същата 

оставаща валидност. Чуждестранни граждани, може да проверят 

визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на 

техните консулски отдели, външно министерство или съответните 

служби. Няма специфични 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 

https://crusit.bg/standartna-informatsia-vav-vrazka-s-dogovori-za-turisticheski-paketi
https://crusit.bg/standartna-informatsia-vav-vrazka-s-dogovori-za-turisticheski-paketi


 

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 

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 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. 

● Tуроперaтор, с регистрационен №РКК-01-05771, е сключил застраховка 

“Отговорност на туроператора” със 3K “Лев Инс” АД, адрес гр. София, 

бул. “Симеоновско шосе" 67 А, тел. 02/404 94 92; 080015333, 

застрахователна полица №00088437/13062110000301 , валидна до 

16.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crusit.bg/web/files/richeditor/filemanager/USIT_touroperator.pdf
https://crusit.bg/assets/upload/files/articles/za-nas/usit-zastrahovka-touroperator-certificate.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


