
 

Вечният бестселър – Великден на Санторини 

                 4 дни / 3 нощувки на кораб     

Круизна компания: Celestyal Cruises 

Кораб: Celestyal Olympia 

 
Цена Вътрешна Външна 

Възрастен 489 € / 959 лв. 529 € / 1037 
лв. 

Дете 359 € / 704 лв. 

Доп. възрастен 409€ / 802 лв. 
*в цената са включени круиз на пълен пансион, с някои 
включени напитки и автобусен транспорт до и от Атина 

 
 
 
 
 
 

След няколко години отсъствие, най-предпочитаният великденски круиз се 
завръща! 

 
Изживейте един слънчев Великден, различен от всяка друга година, но без да се 
лишавате от любимите си ястия и ритуали. 
 
Посрещането на Великден на о-в Патмос е запомнящо се изживяване, изпълнено с 
повече тържественост, отколкото сте виждали, а спокойният неделен ден ще 
изкараме, посещавайки два от най-значимите острови в Егейско море – Крит и 
Санторини с неговите накацали по скалите бели къщички и църкви. 
 
Освен тях, ще посетим и красивия остров Миконос, както и турския курорт 
Кушадасъ, където ще може да видите с очите си един от най-добре запазените 
градове от древността – легендарния Ефес. 

 
Докато сте на уютния кораб Олимпия, ще се чувствате като у дома си – всички 
съобщения на борда са и на български език, кухнята и напитките са познати и 
обичани от всички, а персоналът на круизната компания Селестиъл, ще ви очарова 
с непринудено, приятелско, а в същото време истински професионално отношение. 

 
 



 

 

МАРШРУТ НА КРУИЗА 

 

Ден Град/пристанище   

13.04.2023 г. автобус София – Атина 
(нощен преход) 

22:30 ч. 08:30 ч. 

14.04.2023 г. Атина, Лаврион - 13:00 ч. 

14.04.2023 г. Миконос 18:00 ч. 23:00 ч. 

15.04.2023 г. Кушадасъ 07:00 ч. 13:00 ч. 

15.04.2023 г. Патмос 16:30 ч. 21:30 ч. 

16.04.2023 г. Крит 07:00 ч. 12:00 ч. 

16.04.2023 г. Санторини 16:30 ч. 21:30 ч. 

17.04.2023 г. Атина, Лаврион 06:00 ч. - 

17.04.2023 г. автобус Атина - София 07:00 ч. ~ 17:00 ч. 

 

 

Програма и маршрут на круиза 

 

Ден 1 - 13 април - София – Атина 

 

Първият ден е посветен на пътуването, което ще направим заедно с автобус от 

София до Атина. 

Пътуването ще бъде нощно, а часът на тръгване е 22:30, което ни дава 

достатъчно време да пристигнем безопасно в Атина, няколко часа преди 

планираното отплаване на круизния кораб. Ще бъдем в Атина в 08:30 ч., а 

корабът ни Celestyal Olympia ще отплава в 13:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ден 2 - 14 април - Атина, Лаврион - Миконос 

 

Сутринта пристигаме на пристанището в Лаврион, където ще се регистрираме 

за круиза, ще се качим на кораба, с което вашата почивка започва. 

 

В 13:00 ч. корабът тръгва към първата ни дестинация - известния Миконос. 

 

Пристигаме на новата си дестинация в 18:00 ч. и можем да започнем да 

изследваме! 

 

Това 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 3 - 15 април – Кушадасъ – Патмос 

 



 

В 7:00 ч. сутринта се събуждаме 

в друга страна, на ново 

очарователно място, което чака 

да бъде открито. Днес сме в 

Турция, в историческия град 

Кушадасъ.  

В рамките на няколкото часа, 

които ще прекараме на това 

прекрасно място, ще имате 

възможност да посетите 

Древния град Ефес, който е един от най-големите музеи на открито в света. 

Градът е построен около 3000 г. пр.н.е. и се смята за един от най-красивите 

древни градове в Европа. Тук някога се е намирало едно от 7-те чудеса на 

древния свят - храмът на Артемида. Заслужава си да посетите и Одеона - малък 

покрит театър. от 150 г., базиликата и гробницата на Свети Йоан, библиотеката 

на Целз - от 125 г., храмовете на Адриан (II в.) и на император Дометиан. 

Но ако желаете да прекарате един релаксиращ ден на слънце, ще се радвате 

да научите, че красивите пясъчни плажове на Кушадасъ се простират 

безкрайно по протежение на крайбрежието. 

 

Ще се върнем на борда на нашия кораб Celestyal Olympia до 16:00 ч., когато ще 

се отправим към втората дестинация на втория ден от круиза - отново в 

Гърция, този път в мистичния град Патмос. Тук ще пристигнем в 16:30 ч. 

 

 Този остров все още е един от най-

автентичните гръцки острови: няма 

да откриете големи градове, а само 

села, населени с неизбежните бели 

къщи със сини врати и прозорци. 

Въпреки че не се гордее с най-

впечатляващите плажове в Гърция, 

Патмос разполага с голям брой 

красиво оформени плажове и 



 

уединени заливи, обляни от кристално чиста вода. 

 

Патмос е известен с пещерата, в която Свети Йоан написва последната книга 

от Библията, чувайки Божия глас, излизащ от пукнатина в скалата. 

Други забележителности, които си струва да се споменат, са манастирът 

Апокалипсис и манастирът Свети Йоан Богослов. 

А ако искате да се насладите на спокойна разходка, можете да посетите трите 

впечатляващи вятърни мелници, които се намират по пътя между Скала и 

Хора. Построени през 16 век, те са добре запазени и са обявени за обект на 

световното наследство на ЮНЕСКО. Тези вятърни мелници, които днес са 

символ на Патмос, напомнят за древните времена, когато всичко се е правело 

на ръка. 

 

Ден 3 - 16 април – Крит – Санторини 

 

Денят ще започне рано - корабът ще 

акостира в 7 ч. сутринта на остров 

Крит. 

 

Остров Крит е най-южният остров на 

Гърция, а също и най-големият. 

Разположен е на кръстопътя на 

пътища, свързващи три континента - 

Азия, Европа и Африка, поради което 

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 множество традиционни села, в които туристите 

са посрещани радушно. 

 

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 в Крит преди повече от 3000 години. 

Или можете да посетите някое от критските села, където да наблюдавате 

отблизо традиционните занаяти. 

И не забравяйте да опитате цикудия - традиционна критска силна напитка, с 

чаша вода и няколко кубчета лед. 

 

Ще се върнем на борда на кораба 

не по-късно от 12:00 ч. на обяд, 

тъй като ще продължим 

пътуването си към нова 

дестинация, а в 16:30 ч. ще 

пристигнем в известния и красив 

Санторини. 

 

 

 Спиращи дъха гледки от върха на 

скалите, белосани църкви с блестящи 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. 

 

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 Ия 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 кацнал на 

скали, подобно на известните Фира и Ия, и целият остров има атмосфера, 

подобна на тази, която е имал Санторини, преди да се превърне в 

туристически остров. 

 

Други забележителности, които си заслужава да се споменат, са 

Праисторическият музей в Тереус, разкопките в Акротири или Червеният плаж. 



 

 

 

Ден 3 - 17 април – Атина, Лаврион 

 

Великденските празници на борда на красивия кораб Celestyal Olympia 

приключиха. Днес ще пристигнем на пристанище Лаврион, Атина в 06:00 ч. и 

ще отпътуваме в 07:00 ч. с автобус за София. 

Този път ще пътуваме през деня и ще се приберем у дома в София в 17:00 ч. 

 

 

Цената включва: 
 

• Автобусен транспорт от София до началното пристанище и от крайното пристанище 

до София с автобус VDL Futura или аналогичен; 
• В програмата има нощен преход в посока Атина; 

• Настаняване за 4 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: Inclusive - включва безалкохолни напитки, наливна бира, вино на 

чаша , кафе, чай, сокове и вода във всички барове и ресторанти на борда; 

• Ваучер за брегови екскурзии, на стойност 75€ на човек; 

• 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 евро; 

• 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. 

 

Цената не включва: 

 

• Пакет Еnhanced - добавя и коктейли и концентрати към алхоколния пакет, получавате 

допълнително 75€ ваучер за екскурзии (с което стават общо 150€) и по 1 час wifi на кораба 

дневно - цена 170€ 



 

• 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 начини на плащане: 
 

 

• 30% депозит до 

• 100% от общата стойност на пътуването са дължими при потвърждение на онлайн 

заявката за резервация или при сключване на договор за круизен пакет в офис. 

• 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. 

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


 

• 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 

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/web/files/richeditor/filemanager/USIT_touroperator.pdf

