
Круизна почивка Гръцки острови и Адриатическо
море

8 дни / 7 нощувки на кораб

от 1 099 €  / 2149 лв.*

 ( 23 юни – 01 юли 2023)

Круизна компания: MSC Cruises
Кораб: MSC Opera

Цена Вътрешна Външна Балкон
Възрастен 1 099 € /

2149 лв.
1199 € /
2349 лв.

1 399 € / 2739
лв.

Дете 629 € / 1229 лв.
Доп.

възрастен
899€ / 1759 лв. 

*в цената са включени круиз на пълен пансион, двупосочен
самолетен билет, нощувка в Бари и автобусни трансфери 

В  началото  на  лятото  големите  курорти  и  градове  в  цяла  Европа  вече  са
препълнени  и  дори  големите  круизни  кораби  са  изпълнени  с  големи  групи
забавляващи се компании и семейства с деца. Ако търсите активна почивка на
кораб  с  аквапаркове,  множество  барове  и  дискотеки,  вероятно  повече  ще  ви
допадне някое от другите ни предложения за лятото. 
Ако обаче предпочитате да прекарате по-спокойно лятната  си почивка,  докато
разглеждате  нови,  интересни  и  любопитни  места,  круизният  кораб  MSC Opera
може да ви предложи такава.

Ще пристигнете  заедно  с  нашия водач  прекрасния  град  Бари още на  23  юни,
където ще имате нощувка и време да разгледате града. Не пропускайте стария
град и базиликата Св. Никола там. 

След  отплаване,  още  на  следващия  ден,  в  началото  на  почивката  ви,  ще
акостирате в малкото пристанище Монфалконе, което е съвсем близо до Венеция



и  ще  ви  предостави  възможност  да  посетите  известния  град  с  каналите  и
гондолите. 

Оттам започва истински идиличната почивка. Третият ден от круиза е изцяло в
открито море, след което в три последователни дни ще видите Кефалония, Крит и
Санторини, които ще ви представят една пълна картина на разнообразието от бит,
история и архитектура из островите на Гърция. 
За да се приберете отпочинали от разходките и впечатленията, последният ден на
круиза отново е в открито море.

МАРШРУТ НА КРУИЗА

Ден /Град пристанище
23.06.2023 г. полети София – Рим - Бари 19:05 22:55 ч.
24.06.2023 г. Бари 00:00 ч. 14:00 ч.
25.06.2023 г. Монфалконе 09:30 ч. 19:00 ч.
26.06.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
27.06.2023 г. Аргостоли, Кефалония 07:00 ч. 16:00 ч.
28.06.2023 г. Ираклион, Крит 11:00 ч. 21:00 ч.
29.06.2023 г. Санторини 07:00 ч. 19:00 ч.
30.06.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
01.07.2023 г. Бари 07:00 ч. -
01.07.2023 г. полет Бари - София 15:25 ч. 17:40 ч.

Програма и маршрут на круиза

23 юни -   полети София – Рим – Бари

Днес започва нашето пътуване към мечтаната почивка, за която ще трябва да
летим до Бари, Италия. Първият полет ще излети от летище София в 19:05 ч. и
ще ни отведе до Рим, откъдето ще се качим на втория полет, който ще кацне
в 22:55 ч. в крайната ни дестинация - Бари.
Ще прекараме нощта в хотела и това ще ни даде прекрасната възможност да
разгледаме очарователния град Бари на следващия ден, а в 14:00 ч. настъпва
дългоочакваният момент -  нашият круизен кораб MSC Opera,  на който ще
прекараме следващите 8 дни / 7 нощи, ще отплава.



Ден   1   -   24     юни –   Бари

Малкият  град  в  Южна
Италия  е  запазил
средновековния си облик
с  тесни  улички  и  цветни
сгради.  Всичко  това  се
случва  в  типичната  за
града топла атмосфера,  в
която  бабите  разговарят
от балконите си, а децата
тичат  по  улиците.
Адриатическият  град
може и да не разполага с

много музеи и уникални забележителности, но тук можете да се насладите на
спокойствието на Италия.
Не пропускайте да се разходите из Бари Векия (Стария град). Разходката из
живописните улици на града сама по себе си е туристическа атракция,  на
която  трябва  да  се  насладите.  Ето  защо  Bari  Vecchia  (Старият  град)  е
идеалното  място,  където  да  разгледате  лабиринта  от  тесни  улички  през
първия ден в града.
И второто място, което не бива да пропускате, когато сте в Бари, е базиликата
"Свети Никола". Внушителната сграда е построена през XI век, така че ще ви
върне няколко века назад. Вътре ще откриете предмети от различни периоди
и можете  да  влезете  в  музея,  в  който  се  съхраняват  църковни предмети,
ръкописи, картини и скулптури и др. Тук се намират и криптата и мощите на
Свети Николай.



Ден   2   -   25     юни –   Монфалконе

Първата  сутрин  на  борда
на  кораба MSC  Opera  ще
започне в 09:00 ч., когато
корабът  ще  спре  в
първото  ни  пристанище -
Монфалконе,  което  се
намира  много  близо  до
Венеция  и  ще  ви  даде
възможност  да  посетите
известния град с неговите
канали и гондоли.

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.

Отплаваме в 21 ч, затова бъдете на борда на кораба не по-късно от 19:00.

Ден   3   -   26     юни -   в открито море

Този ден ще прекарате изцяло в
морето,  но  ще  можете  да  се
възползвате  от  развлекателната
и  анимационната  програма  на
борда.  Чудесно  време  да
разгледате  кораба  и  да  се
отпуснете.  Възползвайте  се
максимално от почивния си ден,
тъй  като  ви  очакват  нови
пристанища,  нови  приключения

и още много преживявания по време на тази необикновена почивка.



Ден   4   -   27     юни -   Аргостоли, Кефалония

След  като  заредихме
максимално  батериите  си
след  току-що  изминалия
ден,  прекаран  изцяло  на
борда  на  кораба,  днес  ни
предстои  ранна  сутрешна
дестинация,  защото  в  07:00
ч.  пристигаме  в  Аргостоли,
Кефалония.

Аргостоли  е  столицата  на
остров  Кефалония  и  най-
големият  град  в  Йонийско

море.  Като  най-голям  йонийски  остров  в  Гърция,  Кефалония  предлага  на
туристите  райски  преживявания,  включително  много  километри  красиви
плажове.  Драматичните  планински  пейзажи  и  боровите  гори  са  фон  на
рибарските  селища,  традиционните  таверни  и  пастелните  сгради  във
венециански стил.
Една от  експедициите,  които ви препоръчваме,  е  посещение на пещерите
Дрогарати. Те се намират на 120 метра над морското равнище и са дълбоки
около 95 метра. Пещерите са на повече от 150 милиона години и като се има
предвид,  че  динозаврите  са  съществували  преди  65  милиона  години,  ще
останете впечатлени.
Друга  чудесна  възможност  за  бягство  е  разходка  с  гондола  по  езерото
Мелисани. Това подземно езеро е открито едва през 1951 г., когато експлозия
предизвиква  пропадане  на  покрива  и  оставя  огромна  дупка  в  тавана  на
пещерата.



Ден   5   -   28     юни -   Ираклион, Крит

Крит  е  най-южният
остров  на  Гърция,  а
също и най-големият.
Той  се  намира  на
кръстопътя  на
маршрути, свързващи
три  континента  -
Азия,  Европа  и
Африка  -  и  поради
това е силно повлиян.

Разделен  е  на  4
големи  префектури:

Ханя,  Ретимно,  Ираклион  и  Ласити.  Във  всеки  от  тях  има  многобройни
археологически обекти с богата история, природни паметници, както и много
традиционни села, в които туристите са сърдечно посрещани.

По  време  на  престоя  си  на  този  остров  можете  да  посетите  известния
Археологически  музей  в  Ираклион,  в  който  се  съхранява  най-важната
колекция  от  минойски  артефакти,  даващи  ясна  представа  за  сложната
цивилизация, процъфтявала на Крит преди повече от 3000 години. В неговите
20 зали е изложена най-голямата  колекция от  минойско изкуство в  света,
допълнена от шедьоври от дорийския, класическия и гръко-римския период.
Тук  можете  да  видите  прочутия  диск  на  Файст,  чиито  знаци  приличат  на
писменост,  която  все  още  не  е  разчетена.  Не  му  отстъпват  по  известност
фигурата  на  Богинята  със  змиите,  ритонът  с  глава  на  бик,  стенописите,
пренесени тук от двореца в Кносос, и др. На около 6 км от града се намира
най-голямата забележителност на остров Крит - дворецът Кносос, свързан с
легендите за Дедал и Икар и лабиринта на Минотавъра.



Или можете да посетите някое от критските села, за да се запознаете отблизо
с традиционните занаяти. 
И не забравяйте да опитате tsikoudhia, традиционна критска силна напитка, с
чаша вода и няколко кубчета лед.

Ще се върнем на борда не по-късно от 19:00 ч., а в 21:00 ч. корабът ще се
отправи към следващата ни дестинация.

Ден   6   -   29     юни –   Санторини

 Отново  ще  се
сблъскаме  с  ранното
събуждане,  но  сме
сигурни,  че  го
очаквате  с
нетърпение  и  си
заслужава!  Към 07:00
ч.  ще  пристигнем  в
уникалния  и  красив
Санторини.

Спиращи дъха  гледки
към  скалите,
белосани  църкви  със

сияещи сини куполи и съкровища, останали от изчезнали цивилизации, са
само  някои  от  причините,  поради  които  Санторини  винаги  е  в  най-
престижните  класации.  Официално  наричан  Тир,  слънчевият  Санторини  е
може  би  най-обичаният  остров  от  групата  на  Цикладите,  разположен  в
югоизточната част на гръцкото Егейско море.
Островът е вулканичен и е придобил днешния си вид след мощно вулканично
изригване около 17 век пр.н.е. На един от островите в групата Санторини -
Неа Камени, можете да видите кратера и да се изкъпете в горещите извори.



Основната  атракция  е  огромната  кръгла  лагуна  Калдера.  Санторини
(официално  наричан  Тира)  е  архипелаг  от  5  острова:  само  два  от  тях  са
населени: Тира, основният (с красивите Оя и Фира) и Тирасия. Тирасия, или
малкият  Санторини,  има  общност  от  300  рибари,  красиво  пристанище  и
няколко  села,  най-известното  от  които  е  Манолас,  столицата.  Той  е
разположен на скали, подобно на известните Фира и Оя, и целият остров има
атмосфера,  подобна  на  тази,  която  Санторини  е  имал  преди  да  стане
туристически остров.

Други  забележителности,  които  си  заслужава  да  се  споменат,  са
Праисторическият музей на Тереус, разкопките на Акротири или Червеният
плаж.

Ден   7   -   30     юни –   в открито море

Очаква  ни  още  един
страхотен  ден  на  море!
Толкова  много  вълнуващи
неща можете да правите на
борда  на  този  красив
круизен кораб. Предлагаме
ви  само  няколко
предложения:  да  се
отпуснете край басейна, да
опитате  някои  фитнес
занимания, да си направите
масаж,  да  опитате  някои
традиционни  круизни  игри

(табла, тенис на маса и миниголф). Има толкова много неща за правене, но
както и да прекарате деня си, не забравяйте да се отпуснете, нали сте на
почивка!



Ден   8   -   01 юли –   Бари   -   полет Бари - София

Стигнахме  до  края  на  това
завладяващо пътуване. Днес,
в  07:00  ч.,  корабът  ни
пристига  на  мястото,
откъдето е тръгнал - Бари, а
в  15:25  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 17:40 ч.

Цената включва:

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

• Aвтобусни трансфери в Бари: летище – хотел – пристанище – летище);
• Нощувка със закуска в хотел в Бари;
• Настаняване за 7 нощувки в избрания тип каюта на борда на MSC Opera 4*;
• 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 24.04.2022 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 19 (деветнадесет) 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



