
Релаксиращ адриатически круиз 

                8 дни / 7 нощувки на кораб 

от 699 € / 1369 лв.* 

       ( 24 май – 01 юни 2023)

Круизна компания: MSC Cruises
Кораб: MSC Sinfonia

Цена Вътрешна Външна
Възрастен 699 € / 1369

лв.
889 € / 1739

лв.
Дете 349 € / 689 лв.

Доп. възрастен 579€ / 1139 лв. 

*в цената са включени круиз на пълен пансион, застраховка и
автобусен транспорт до Атина и обратно 

Понякога просто искаме да избягаме за малко – от роднини, работа, грижи – от
всичко.  Какво ще кажете  24-ти  май като идеалната  дата за  това  бягство.  Една
седмица може просто да се наслаждавате на спокойствие в приятен хотел, без да
мислите за нищо. Като бонус, хотелът ви ще се мести всеки ден, за да не ви стане
скучно.
Качвате се на автобуса, събуждате се в Атина, разходка, кафе в гръцката столица и
в късния следобед започва вашият круиз в Адриатическо море, който има за цел
пълен  ралакс  –  далече  от  големите  и  претъпкани  градове,  два  дни  изцяло  в
открито море и за да има нещо вълнуващо, в средата на седмицата ще осъмнете
не къде да е, а тържествено влизайки по Канале Гранде в един от най-любимите
градове на целия свят – Венеция.

През останалите дни от седмицата, ще може да се насладите на спирките Сплит в
Хърватска, Бриндизи в Италия и остров Миконос в Гърция. 

Звучи страхотно, нали? Вземете любимия си човек или няколко близки приятели и
елате с нас в Адриатика.



МАРШРУТ НА КРУИЗА

Ден /Град пристанище
24.05.2023 г. автобус София – Атина

(нощен преход)
22:30 8:30 ч.

25.05.2023 г. Атина - 18:00 ч.
26.05.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
27.05.2023 г. Сплит, Хърватска 08:00 ч. 18:00 ч.
28.05.2023 г. Венеция, Италия 09:00 ч. 16:00 ч.
29.05.2023 г. Бриндизи, Италия 16:00 ч. 22:00 ч.
30.05.2023 г. в открито море 00:00 ч.. 24:00 ч.
31.05.2023 г. Миконос, Гърция 09:00 ч. 20:00 ч.
01.06.2023 г. Атина 07:00 ч. -
01.06.2023 г. автобус Атина - София 08:30 ч. ~18:30 ч.

Програма и маршрут на круиза

24 май - София – Атина

Първият ден е посветен на пътуването, което ще направим заедно с автобус 
от София до Атина.

Пътуването ще продължи една нощ, а часът на тръгване е 22:30, което ни 
дава достатъчно време да пристигнем безопасно в Атина и дори ще 
пристигнем няколко часа преди корабът да напусне пристанището на Атина. 
Имате достатъчно време да посетите красивата гръцка столица (разбира се, 
има и възможност да се върнете направо на круизния кораб). Ще бъдем в 
Атина в 08:30 ч., а корабът MSC Sinfonia ще отплава в 18:00 ч.



Ден   1   - 2  5   май – Атина

 С изключително богата
история,  с  много
реликви  и  останки,
които  ни  напомнят  за
важните  събития,
довели  до
изграждането  на  тази
красива  държава,  с
отлична  храна  и
енергични  и  красиви
хора,  Атина  трябва  да
бъде в списъка с места,
които  да  посетите  в

близко бъдеще.

Сред  най-важните  туристически  атракции  в  града  са  Акрополът,
Националният археологически музей и Византийският музей.

Ден   2   - 2  6   май   -   в открито море

При по-дълги преходи между
два пристанищни града по 
време на круизи има един, а 
понякога и няколко дни в 
морето. Всичко, което 
виждате наоколо, е море, 
само море и нищо друго 
освен безкрайна морска 
шир. Това са идеални дни за 
развлечения на борда, в 
които можете да изпробвате 



плувния басейн, спортните съоръжения на кораба или просто да се срещнете 
с други пътници на по питие в някой от баровете.

Ден   3   - 2  7   май   -   Сплит, Хърватска

След цял ден на море, от 
ранните часове на 
сутринта, по-точно в 08:00
ч., ще пристигнем на 
красива дестинация, 
която чака да бъде 
разгледана.

Ясно небе и слънце, 
смесица от барове, 
високи палми, които се 
поклащат заедно с 
мачтите на 
платноходките, сирени на 

параходи, които влизат в пристанището, кафенета на открито, пълни с 
мустаци, красива младеж, викове на пазара, мед, пушена шунка, селяни, 
обвързани в тъмни джинси и въртящи се поли, блестящи витрини с най-
доброто от модата за град с висока безработица, офис на интелектуалци и 
артисти.
Сплит е ключовият град, който трябва да посетите, за да разберете точно в 
каква страна се намирате, чувала съм го хиляди пъти.

Той не бива да липсва в списъка ви с места за посещение: Дворецът на 
Диоклециан - Поръчан от императора, на когото е кръстен, грандиозният 
дворец на Диоклециан е добре запазена структура, построена в римски 
военен стил.
Катедралата "Свети Домний" е проектирана от Филотас и е осветена през VII 
век. Оттогава досега катедралата не се е променила почти нищо, с 
изключение на 60-метровата камбанария, построена поетапно през XII-XVI в.



Народен площад - Датиращ от 15 век, Народният площад в Сплит (Narodni Trg
Pjaca) има много ренесансови, венециански и готически сгради, строени през
вековете.

Ден   4   - 2  8   май   -   Венеция, Италия

Пристигаме в 
красивата Венеция в 
09:00 ч., което ни 
дава достатъчно 
време да разгледаме 
целия остров, като се 
има предвид, че 
корабът ни ще 
напусне 
италианското 
пристанище в 16:00 ч.
Венеция е град с 
огромна красота и 
историческо 
значение, но също 

така е уникален и не може да се сравни с никой друг град в Италия. Като 
столица на регион Венето в Северна Италия Венеция всъщност е 
разположена на 117 малки острова, които са свързани с редица мостове и 
разделени от мрежа от канали. 

Венеция е една от най-популярните дестинации в Италия. Затова не е чудно, 
че във Венеция има безброй места за посещение. Препоръчваме ви да не 
пропускате посещението на базиликата "Свети Марк" - Лесно известна и най-
прочутата сграда във Венеция, базиликата "Свети Марк" е възвишено 
архитектурно произведение, което е издържало проверката на времето от 
създаването си през 1092 г. и остава една от най-важните религиозни сгради 
в Северна Италия.
Площад "Свети Марко" - Разположен на Големия канал срещу остров Сан 
Джорджо Маджоре, този площад е от огромно значение за Венеция и е 



наистина впечатляващо място за посещение. Около площада са разположени
редица богато украсени сгради с арки, които го обрамчват идеално. Освен 
това на площада са разположени няколко важни сгради, сред които 
Камбанарията на Свети Марк, Базиликата на Свети Марк, Дворецът на 
дожите и Торе дел'Оролоджио.
Канале Гранде - Венеция има буквално стотици канали, които свързват 
различните острови, съставляващи града, като най-големият от тях е Канале 
Гранде. Този монументален канал прилича по-скоро на река и минава от 
единия до другия край на Венеция, като се извива през центъра в голяма S-
образна крива.

Ден   5   - 2  9   май   -   Венеция, Италия

Разположен на 
Адриатическото 
крайбрежие в Южна 
Италия, Бриндизи е 
очарователен град с 
многовековна история. 
Градът е живописна 
смесица от белосани 
къщи и църкви от времето
на Римската империя, 
разположени по 
криволичещи склонове, 

заобиколени от тюркоазени води, маслинови горички и лозя.

Посещавайки Бриндизи, ще усетите магията и селския дух на Южна Италия.

Препоръчваме ви да посетите замъка Свево или Кастел Гранде ("Замъкът 
Хоенщауфен"), построен от император Фридрих II, с трапецовиден план и 



масивни квадратни кули. По времето на Арагон към първоначалната 
структура от 13-и век са добавени четири кули.

Преживяването ви ще се обогати още повече, ако решите да посетите 
близкия Алберобело - град в района на Бари, известен с каменните си къщи с
уникална архитектура, признати и включени в Списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО.

Ден   6   -   30   май   -   в открито море

 Предстои ни още един 
страхотен ден на море! 
Толкова много вълнуващи
неща за правене на борда
на този красив круизен 
кораб. Позволете ни да ви
предложим само няколко 
предложения: отпуснете 
се край басейна, опитайте
някои фитнес класове, 
направете си масаж, 
опитайте някои 
традиционни круизни 
игри (табла, тенис на маса

и миниголф). Наистина, толкова много неща за правене, но както и да решите
да прекарате деня си, не забравяйте просто да се отпуснете, вие сте на 
почивка!



Ден   7   -   31   май   -   Миконос, Гърция

След цял ден занимания 
на борда на нашия 
великолепен кораб MSC 
Sinfonia, ние сме тук, на 
ново и очарователно 
място. Предстои ни пълен 
ден, тъй като в 09:00 ч. ще 
спрем на известния гръцки
остров Миконос.

Tова  е  една  от  най-
красивите и динамични дестинации, които можете да си представите. Освен
комфорта на хотелите и красотата на самите места, Миконос предлага нещо
впечатляващо за правене по всяко време на деня и нощта.
Миконос  е  емблематичен  със  своите  клубове,  известни  диджеи  и
разгорещени нощни партита.  Това  е  може би първият  аргумент във  всяка
дискусия за "гръцката Ибиса" - прозвище, което не е преувеличено.
Но ако този вид дейности не ви допадат, няма проблем - Миконос е много
повече от това.

Можете  да  прекарате  времето  си  на  този  остров,  като  посетите  една  от
основните забележителности на острова: църквата Парапортиани, вятърните
мелници или да разгледате тесните улички в центъра на Хора.



Ден   8   -   01 юни   – Атина

Стигнахме  до  края  на  това
завладяващо  пътуване.  Днес  в
07:00 ч.  корабът ни пристига на
мястото,  откъдето  е  тръгнал  -
Атина, а в 08:30 ч. ще започнем
пътуването  си  към  дома  с
автобус до София.
Този път ще пътуваме през деня
и  ще  пристигнем  обратно  в
София в 18:30 ч.

Цената включва:

• Автобусен транспорт София – Атина и обратно;
• Настаняване за 7 нощувки в избрания тип каюта на борда на MSC Sinfonia;
• 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
резервацията  и  при  сключване  на  договор  за  круизен  пакет  в  офис  на
туристическата агенция. Доплащане до 25.03.2022 г.

• 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 59 (петдесет и девет) до 31 (тридесет и един) 
дни преди началната дата на круизния пакет – такса в размер на 50% (петдесет 
процента) от цената на круизния пакет; При прекратяване на договора 30 (тридесет)
 и по-малко 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 32 (тридесет и двама) 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.
•  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

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

