MОТОРЕН КОРАБ „ РУСЕ ПРЕСТИЖ” – МОДЕРЕН И ЕЛЕГАНТЕН

Индивидуални пътувания по река Дунав

КРУИЗ „ДУНАВСКА ПРЕЛЕСТ 1 ” ОТ ВИЕНА ДО ВИЕНА
АВСТРИЯ- УНГАРИЯ-СЛОВАКИЯ- ГЕРМАНИЯ
6 дни / 5 нощувки на база ALL INCLUSIVE

ДЕН ПРИСТАНИЩЕ ПРИСТИГА ЗАМИНАВА

1

ВИЕНА
/пристанище
Nussdorf/

2

ЕСТЕРГОМ
/ Унгария/
БУДАПЕЩА

ПРОГРАМА/ ЕКСКУРЗИИ НА БРЕГА
/Екскурзиите не са включени в цената на круиза,
заявяват се по желание на борда и се заплащат на борда/

09:30

19:30

Настаняване от 12:00 ч. Обяд на борда.
Екскурзия Двореца Шонбрун

08:00

08:30

Стартира екскурзия Дунавско коляно – завършва в Будапеща;

12:00

19:00

Обиколка Будапеща

12:00

19:00

08:00

12:00

3

БРАТИСЛАВА
/Словакия/

4

ДЮРНЩАЙН
/Австрия/

5

ПАСАУ
/Германия/

08:00

15:00

6

ВИЕНА
/пристанище
Nussdorf/

09:30

-

Екскурзия Братислава
Пешеходна екскурзия в Дюрнщайн;
Екскурзия Вахау и манастира Гьотвайк
Смяна на немските туристи;
Свободно време за разходка в града на 3-те реки
Освобождаване на кабините до 10:00ч.;
Екскурзия Романтичната Виена

ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАБИНА:
Делукс кабина, Средна палуба
420 евро
Свободни дати с качване от Виена до Виена
18.10. - 23.10.2019- 1 кабина

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
•

Съответният брой нощувки на борда на база ОЛ ИНКЛУЗИВ / ALL INCLUSIVE/: закуска –
бюфет , обяд- 4 степенно меню , следобедно кафе или чай със сладки, вечеря – 4 степенно
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•
•
•
•
•
•

меню, нощна закуска; НАПИТКИ : от 08:00 – 24:00 ч – наливно вино / бяло,червено, розе/ ,
наливна бира, наливни безалкохолни напитки и минерална вода, наливни натурални сокове,
кафе, чай. ***Специални диети и алергии се заявяват при записване на круиза.
Анимационна програма на немски език и музика на живо на борда
Капитански коктейл за „Добре дошли“ / за круизите, които включват Пасау/
Прощален коктейл и прощална капитанска вечеря /за круизите, които включват Пасау/
Безплатлно ползване на джакузи на слънчева палуба и библиотека
Пасажерски такси за пристанищата
Изцяло български екипаж на борда

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•
•
•
•

Транспорт и трансфер до началното и крайно пристанище
Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“
Напитки, които не са включени в Ол инклузива и допълнителни услуги на борда
По желание - Екскурзии на брега – заявяват се и се заплащат на борда в евро или кредитна
карта/провеждат се на немски език/
Допълнителни услуги на борда
Разходи от личен характер
Бакшиши - препоръчителен бакшиш между 5 и 8 Евро на ден на турист- рапределя се на края
на круиза между целия екипаж

ОТСТЪПКИ :
•
•
•
•

Дете до 2 г./ненавършени/ – безплатно
Дете от 2 до 6 г./ненавършени/, настанено с един възрастен - 50 % отстъпка от пакетната цена
на възрастен
Дете от 6 до 12 г./ненавършени/, настанено с един възрастен - 30 % отстъпка от пакетната цена
на възрастен
Трети възрастен, настанен на допълнително легло, ползва 10% отстъпка

ДОПЛАЩАНЕ : Ползване на единична кабина: 50 % доплащане от пакетната цена
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ :
•
•
•
•

Капаро в размер на 30 %, и доплащане най- късно 30 дни преди отпътуването
Валидна лична карта или валиден задграничен паспорт
За деца под 18 г. - нотариална декларация от родителя/родителите, който не
придружава детето
Пакетната цена се заплаща в лева по курс 1,96

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
•
•

•

Заплащането на допълнителни услуги на борда може да бъде направено в брой в евро или с
кредитна/дебитна карта: Виза, Мастъркард, Маестро.
Изхранването по всички разписания става в основния ресторант на МК РУСЕ ПРЕСТИЖ.
Часовете за закуска, обяд, вечеря, следобедно кафе и нощна закуска, се определят на кораба и
се предоставят на туристите във вид на дневна програма на български език.
Настаняването по всички програми започва с обяд и завършва със закуска. В случай, че се
качите на кораба извън обявените часове за обяд, продължавате програмата със следващо
хранене.
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•

•
•

•

В първия ден от круиза, ако се качите на кораба преди обявения час за настаняване в
кабините, може да оставите багажи си на кораба и да изчакте в панорамен бар или слънчева
палуба или да излезете на разходка. В последния ден от круиза Ви също има възможност да
оставите багажа си на кораба до часа, в който тръгвате или часа, в който корабът отплава.
Настаняването на кораба е в двойни кабини. При запитване има възможност за поставяне на
допълнително легло в кабината за дете или трети възрастен.
Туроператорът препоръчва безплатно издаване на Европейска здравноосигурителна карта за
пътуване в ЕС в Банка ДСК( мин. 15 работни дни) или издаване на застраховка “ Помощ при
пътуване“.
Туроператорът предлага застраховка „Помощ при пътуване“( За лица до ненавършени 61г. 2 лв на ден; От 61 до ненавършени 66г. - 3 лв/ден; От 66г. до ненавършени 80г. - 4 лв/ден).
Заявява се при сключване на договор за пътуване.

ВАРИАНТИ ЗА ТРАНСПОРТ :
•
•
•

Предлагаме самолетни или автобусни билети до началните и крайни пристанища.
Извършваме хотелски резервации във всички европейски градове.
Трансфер от летище Виена до пристанище Виена- Nussdorf: Осигуряваме поръчка на
такси от летището във Виена до кораба. Цената в една посока е 44 евро за двама. Заявява се в
България, шофьорът Ви посреща с табела с името на кораба. Заплащате сумата на шофьора в
брой в евро като пристигнете на пристанището( пристанище Vienna Nussdorf).

ЕКСКУРЗИИ НА БРЕГА :

•

•

Провеждат се на немски език. Цените са на човек обявени към януари 2019. Туроператорът
не носи отговорност в случай на промяна или анулация на екскурзията или на обявените
цени от страна на немския чартьор. Екскурзиите се заявяват и заплащат на борда, при
наличие на свободни места.
Тук може да проверите цените на екскурзиите. Описание на екскурзиите се предоставя на
борда на кораба.
ЕКСКУРЗИЯ
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ЦЕНА В ЕВРО

Романтичната Виена

34

Дворец Шонбрун

38

Обиколка Будапеща

28

Дунавско коляно

36

Дюрнщайн- пешеходен тур

14

Вахау и манастира Гьотвайк

45

Екскурзия Братислава

34
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