
1. Една седмица Тоскана в Средиземно море

         8 дни / 7 нощувки на кораб 
           ( 27 април – 04 май 2023)

от €1179*

Круизна компания: COSTA Cruises
Кораб: Costa Toscana

Цена Вътрешн
а каюта

Каюта с
балкон

Възрастен в
двойна каюта

€1179 €1 339

Дете €779
Трети

възрастен
€999

*в цената са включени круиз на пълен пансион, двупосочен
самолетен билет до Рим и обратно, трансфери 

Този сезон двата най-големи, най-впечатляващи и най-нови кораба на Costa Cruises
правят  близки,  но  все  пак  различни  маршрути  в  Средиземно  море.  Първото  ни
предложение е  за  най-новия кораб,  а  именно  Costa  Toscana,  за  приятен пролетен
круиз по един от най-любимите маршрути, включващи Генуа, Марсилия, Барселона,
Каляри  в  прекрасната  Сардиния  и  не  на  последно  място  -  „столицата“  на
италианската пица - Неапол.

Отделно  от  очарователния  маршрут,  корабът  Коста  Тоскана,  кръстен  на  най-
красивата  и  живописна  провиция  в  Италия,  неслучайно  носи  това  име.  Докато
плавате на борда на Тоскана, има вероятност да пропуснете някоя от спирките по
маршрута.  Корабът  е  късче  от  Италия  –  прекрасна  храна,  страхотно  настроение,
истинска неаполитанска пица, уютни барове и кафенета на открито, аперол, просеко,
плажове, партита, басейни, места за спорт и забавления. 

Поканете приятели и споделете една страхотна седмица на борда на един от най-
добрите кораби в момента.



МАРШРУТ НА КРУИЗА

Ден /Град пристанище
27.04.2023 г. полет София – Рим 10:10 11:00 ч.
27.04.2023 г. Чивитавекия - 18:30 ч.
28.04.2023 г. Генуа 08:30 ч. 18:00 ч.
29.04.2023 г. Марсилия 09:00 ч. 18:00 ч.
30.04.2023 г. Барселона 08:00 ч. 17:30 ч.
01.05.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
02.05.2023 г. Каляри 07:00 ч. 16:00 ч.
03.05.2023 г. Неапол 10:00 ч. 19:30 ч.
04.05.2023 г. Чивитавекия 08:00 ч. -
04.05.2023 г. полет Рим - София 17:25 ч. 20:10 ч.

Важни детайли:

● В  цената  на  офертата  се  включват  самолетни  билети  София  –  Рим  и  обратно,  с
включен  20  кг.  чекиран  багаж  +  7кг  ръчен,  трансфери  с  влак/автобус  между  Рим  и
Чивитавекия, настаняване за 7 нощувки в избрания тип каюта на борда на Costa Toscana на
пълен пансион на борда (закуска, обяд, вечеря, следобедна закуска), 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, фитнес центъра.

● В цената не се включва хотелската такса на кораба, в размер на €70 на възрастен и €35
на дете.

● По желание може да добавите различни пакети за  All Inclusive,  интернет услуги на
кораба,  брегови  екскурзии  и  др.  За  повече  информация,  проверете  в  нашия  уебсайт  или
попитайте туристическия си агент.

Програма и маршрут на круиза

Ден 1-ви   27 април   -   София –   Рим

Първият ден е посветен на пътуването, което ще направим заедно със самолет
от София до Рим.
Пътуването  ще  бъде сутринта,  а  часът  на  тръгване  е  10:10,  което  ни  дава
достатъчно  време  да  пристигнем  безопасно  в  Рим,  няколко  часа  преди
планираното  отплаване  на  круизния  кораб.  Ще бъдем  в  Атина  в  11:00  ч.,  а
корабът ни Costa Toscana ще отплава в 18:30 ч.



Ден   2   -   28   април   -   Генуа

Генуа  е  град  в  Италия,
столица на региона Лигурия
и  провинцията  Генуа,
известен  най-вече  с
пристанището  си  и
аквариума  си,  вторият  най-
голям  в  Европа,  както  и  с
това,  че  е  роден  град  на
Христофор Колумб. И днес в
Генуа  се  намира  най-
голямото  пристанище  на
Италия,  където  постоянно
има  круизни  кораби,  а  част
от Стария град е включена в

списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Генуа е малък град, в който центърът и забележителностите се достигат лесно и 
икономично пеша или с такси. Затова в Генуа може да се разходите сами. Ако, 
обаче предпочитате да посетите привлекателни места извън града, като 
красивите градове Портофино или Монте Карло, е по-практично да се 
възползвате от бреговите екскурзии на круизната компания или да си вземете 
кола под наем.

В 18:00 ч. корабът тръгва към следващата ни дестинация - Марсилия.

Ден   3   -   29   април   –   Марсилия

В  9:00  ч.  сутринта  се
събуждаме  в  друга
страна,  на  ново
очарователно  място,
което  чака  да  бъде
открито.  Днес  сме  в
Марсилия.
Марсилия  е  входът  към
френския  Прованс,
вторият по големина град
във  Франция,  както  и
най-голямото
пристанище  във



Франция.  Градът  е  с  хилядолетна  история  и  богато  наследство,  смесило
културите на гърци, римляни, французи и северноафрикански националности.
Докато съвременната част на Марсилия не е особено очарователна, районът на 
стария град около старото пристанище е компактно средище на галерии, музеи, 
църкви, тесни калдъръмени улички и рай за любителите на средиземноморската
кухня - тук може да намерите най-добрите примери от местната кухня, 
представена предимно от морски същества, приготвени по най-различен начин.

Посетителите на стария град може да прекарат цял ден в разходки из малките 
улички от западната страна на пристанището или дори да седят в някое бистро 
и да се наслаждават на гората от мачти на всякакви размери и типове лодки.

Основни забележителности в Марсилия са:

-Базиликата Нотр-Дам дьо ла Гард(Basilique Notre-Dame-de-la-Garde) – във 
Франция, освен Нотр-Дам в Париж, има още поне 16 църкви и катедрали, 
носещи това име. Една от най-известните е именно тази в Марсилия.

-Абатството Св. Виктор (Basilique St-Victor)- намира се на Place St-Victor, 
отворена за посетители всеки ден от 09:00 до 19:00 вечер. Входът е свободен. 
Това е най-старата църква в Марсилия, построена над укрепена базилика от 5 в.

-Дворецът Лоншан (Palais Longchamp)– дворецът Лоншан се намира в 
едноименен парк. Тук са Музеят на изящните изкуства (Musee des Beaux-Arts) и
Природонаучният музей.

В Марсилия има добре развит градски транспорт, но поради факта, че всичко, 
което си заслужава да видите е в старата част на града, нашият съвет е да не 
използвате нито метрото, нито автобуси.

Ден   4   -   30   април   –   Барселона

Каталунската  столица
Барселона  е  прочута  с
изключителните  творения  на
Антонио  Гауди,  бурния  нощен
живот  и  един  от  най-силните
футболни клубове на Испания.
Но  това  далеч  не  е  всичко,
което  може  този  невероятен
крайбрежен  град  да  предложи
на  своите  гости.  Барселона  се
гордее с удобен и организиран
градски транспорт и централно
разположение  както  на
повечето  забележителности,



така  и  на  пристанището  –  Port  de  Barcelona.  Това  го  прави  подходящ  за
самостоятелна  разходка  и  посещение  на  обекти  за  онези  от  вас,  които  се
чувстват  уверени  и  желаят  да  не  използват  организираните  екскурзии  на
круизната компания. 
Каталунската столица Барселона е прочута с изключителните творения на 
Антонио Гауди, бурния нощен живот и един от най-силните футболни клубове 
на Испания. Но това далеч не е всичко, което може този невероятен крайбрежен 
град да предложи на своите гости. Не пропускайте да се разходите из най-
популярната улица на Барселона – „Ла Рамбла“– дължината й е малко над 
километър и свързва площад Каталуния с крайбрежната алея, където е статуята 
на Христофор Колумб. Пазете вещите си докато се разхождате по нея. Тук се 
намира и известната Бокерия – закрит пазар. Може да се отбиете там ако 
желаете да опитате от най-пресните плодове в района, прясно изстискани 
сокове, плодови салати, хамон, месни и рибни продукти, които могат да бъдат 
приготвени на място.

Основни забележителности в Барселона са: Парк Гюел, Саграда Фамилия,
„Аквариумът“,  както и рибарският квартал  Барселонета,  където можете да
хапнете вкусни морски деликатеси. 

Ден   5   - 1   май   –   Ден в открито море

 

На петия ден от пътешествието ни може да се насладите на всички невероятни
удобства  на  борда  на  технологичното  чудо  Costa  Toscana.  Чудесно  време  за
релакс с книга в ръка край басейна. 



Ден   6   -   2     май   –   Каляри

Каляри  е  сравнително малък
италиански град. Намира се в
средата  на  уютна  и
живописна  долина  на
Сардиния. Въпреки цялата си
компактност,  именно  Каляри
е  административният  център
на  остров  Сардиния.
Сложната  и  много  пъстра
история на града, кореняща се
в  древността,  ни  е  оставила
богато културно наследство. 

Благодарение на Каляри Италия получи още една мощна притегателна точка за
туристи от цял свят. 

Подобно на много други градове в Италия, Каляри е буквално пълен с антики.
От дните на Древен Рим почти всяка епоха е оставила нещо свое в града. И
сега,  докато  пътувате  из  страната,  можете  да  се  насладите  на  всички  тези
безценни артефакти.

Kатедралата Св. Мария е истинско бижу на столицата на Сардиния Каляри.Това
е един вид архитектурен център, който създава настроение за останалата част от
ансамбъла от сгради и конструкции, и много сериозен център на поклонение.
Именно тук се намира безценната християнска реликва – тръните от трънен
венец на Исус Христос



Ден 7 - 3   май   –   Неапол

На  предпоследния  ни  ден
пристигаме  в  столиьата  на
италианската  пица  -  Неапол,
където  ще  може  да  се
разходите  по  улица  Сан
Грегорио  Армено  е  известна
като  запазила  духа  на
традиционната  чаршия.  На
нея се намира и едноименната
църква  в  неаполитански
бароков  стил   Виа  дей
Трибунали,  друга  улица  в
близост,  пък  е  известна  със
запазените си арки, датиращи

отпреди повече от хиляда години!

Не пропускайте да отидете до Помпей,  докато сте в Неапол.  Древният град,
разположен южно от Неапол, е печално известен със своето разрушение през 79
г. сл.Хр., когато лавата от изригналия вулкан Везувий го погребва. Днес това е
една от най-посещаваните забележителности в Неапол, пълна с любопитни и
зловещи гледки.

И разбира се - Везувий. Единственият активен вулкан в континентална Европа
ще възнагради изкачването ви с невероятна гледка към Неаполитанския залив,
както и с възможността да надникнете в кратера му. Вулканът е известен с това,
че  е  унищожил  Помпей  преди  две  хилядолетия,  но  днес  е  под  постоянно
наблюдение на геолози. 

Ден   8   –   4 май   –   Чивитавекия

Стигнахме до края на това завладяващо пътуване. Днес, в 08:00 ч., корабът ни
пристига  на  мястото,  откъдето  е  тръгнал  -  Рим,  а  в  17:25  ч.  ще  започнем
пътуването си към дома, на борда на самолета, който ще излети за София.
Този път ще пътуваме през деня и ще кацнем в България в 20:10 ч.



Цената включва:

• Самолетни билети София – Рим и обратно с включен 20 кг чекиран багаж + 7 кг
ръчен;

• Tрансфери с влак/автобус между Рим и Чивитавекия
• Настаняване за 7 нощувки в избрания тип каюта на борда на Costa Toscana;
• Изхранване на пълен пансион на борда (закуска, обяд, вечеря, следобедна закуска);
• 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;

Цената не включва:

• Задължителни допълнителни разходи:
• Такса обслужване на борда, съгласно общите условия на круизната компания в размер 

на €84 на възрастен и €42 на детеа целия круиз. Може да се заплати предварително 
или директно на круизната компания по време на круизното пътуване.

• 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 до 7 дни от подписването 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 10 дни. Повече информация може да получите 
в офисите на вашата туристическа агенция.

Ред и начини на плащане:

• 30% от  общата  стойност на  пътуването  са  дължими при  потвърждение  на  онлайн
заявката  за  резервация  или  при  сключване  на  договор  в  офис,  за  резервации  до
10.03.2023 г.

• Потребителят е длъжен да заплати останалата част от цената на круизното пътуване
не по-късно от 45 дни преди началната дата на пътуването.

• Плащането  може  да  се  извърши  в  брой  или  с  дебитна/кредитна  карта  в  офис  на
агенцията  или  по  банков  път  на  посочените  в  потвърждението/договора  банкови
сметки.

• Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия
на круизната компания:

          



              Анулационни условия:

•При оставащи 45 или повече дни до отплаване - 50 евро на човек;
•Между 44 и 30 дни преди отплаване - 25% от стойността на круиза;
•Между 29 и 15 дни преди отплаване  - 50% от стойността на круиза;
•Между 14 и 6 дни преди отплаване - 75% от стойността на круиза;
•5 или по-малко дни преди отплаване – удържа се 100% от сумата, заплатена за на 
круиза;

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 17 (седемнадесет) 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 – 30 (тридесет) души.
•  Единственият необходим документ за пътуването 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 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; 0 800 15 333, застрахователна полица №13062210000344, валидна
до 16.04.2023 г.

https://crusit.bg/standartna-informatsia-vav-vrazka-s-dogovori-za-turisticheski-paketi
https://crusit.bg/standartna-informatsia-vav-vrazka-s-dogovori-za-turisticheski-paketi
https://crusit.bg/web/files/richeditor/filemanager/USIT_touroperator.pdf

