MОТОРЕН КОРАБ „СОФИЯ” – КЛАСИКА В РЕЧНИТЕ КРУИЗНИ КОРАБИ

Индивидуални пътувания по река Дунав

КРУИЗ „ДУНАВСКА КЛАСИКА ” ОТ ВИЕНА ДО ВИЕНА
АВСТРИЯ- УНГАРИЯ-СЛОВАКИЯ- ГЕРМАНИЯ
6 дни / 5 нощувки на база ОЛ ИНКЛУЗИВ
ДЕН ПРИСТАНИЩЕ ПРИСТИГА ЗАМИНАВА

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

Настаняване от 12 ч; Обяд на борда;
Обиколка на Виена+ фотостоп на Шонбрун;
Пратер и винарна;
Вечерен концерт Виена

1

ВИЕНА
/пристанище
Handelskai/

10.00

2

ЕСТЕРГОМ
/Унгария/

08.00

2

БУДАПЕЩА
/Унгария/

13:00

22.30

Обиколка Будапеща;
Фолклона вечер в Будапеща

3

БРАТИСЛАВА
/Словакия /

14.30

18.30

Обиколка Братислава или
Разходка с влакче до стария град в Братислава

4.

ДЮРНЩАЙН
/Австрия/

08.00

13.00

Красотите на винарски регион Вахау

5

ПАСАУ
/Германия/

09.00

15.30

Свободно време за разходка;
Смяна на немските туристи

6

ВИЕНА
/пристанище
Handelskai/

10.00

-

21.30

09.00

Стартира екскурзия
Будапеща

Дунавско

коляно-

завършва

Освобождаване на кабината след закуска до 10:00ч.

ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАБИНА:
Долна палуба, Кабина с легла едно над друго
290 евро
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в

ДАТИ С КАЧВАНЕ ОТ ВИЕНА ДО ВИЕНА

18.07 – 23.07.2019- по запитване

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
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“
Прощален коктейл и прощална капитанска вечеря
Безплатлно ползване на сауна и басейн на слънчева палуба
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“
По желание - Екскурзии на брега – заявяват се и се заплащат на борда в евро или кредитна
карта/провеждат се на немски език/
Напитки, които не са включени в Ол инклузива и 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

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 и/или валиден задграничен паспорт/ По всички маршрути на МК
София за 2019г. може да се пътува само с лична карта, като трябва да е валидна минимум 6
месеца/
За деца под 18 г. - нотариална декларация от родителя/родителите, който не
придружава детето.
Пакетната цена се заплаща в лева по курс 1,96
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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 СОФИЯ. 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.
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 само в двойни кабини. В кабина Делукс на Горна палуба има
възможност за поставяне на допълнителен матрак за дете.
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“ на Алианц ( За лица до
ненавършени 61г. - 2 лв на ден; От 61 до ненавършени 66г. - 3 лв/ден; От 66г. до ненавършени
75г. - 4 лв/ден). Заявява се при сключване на договор за пътуване.

ВАРИАНТИ ЗА ТРАНСПОРТ :
• Предлагаме самолетни или автобусни билети до началните и крайни пристанища
• Предлагаме паркинг на пристанището във Виена, ако пътувате с личен автомобил
• Извършваме хотелски резервации във всички европейски градове
• Трансфер от летище Виена до пристанище Виена( Handelskai) : Осигуряваме поръчка
на такси от летището във Виена до кораба. Цената в една посока е 40 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 Handelskai,
Vienna).
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 промяна на
обявените цени от страна на немския чартьор. Екскурзиите се заявяват и заплащат при
качване на борда, при наличие на свободни места.
Допълнителни екскурзии не се предлагат за следните дати на круизи:
24.05.-29.05.2019/ 18.06.-23.06.2019/ 08.07.-13.07.2019/ 02.08.-07.08.2019/ 27.08.-01.09.2019
Тук може да проверите цените на екскурзиите , които сте избрали.
ЕКСКУРЗИЯ

ОБИКОЛКА ВИЕНА+ШОНБРУН
ФОТОСТОП
ВЕЧЕРЕН КОНЦЕРТ ВЪВ ВИЕНА

ПРАТЕР И ВИНАРНА

ЦЕНА В ЕВРО

25

ЕКСКУРЗИЯ
ДУНАВСКО КОЛЯНО

ЦЕНА В ЕВРО

29

Кат. В – 45 Евро ; кат. А – ФОЛКЛОРНА ВЕЧЕР БУДАПЕЩА
55 Евро; кат. VIP – 60 Евро

32

39

ОБИКОЛКА БРАТИСЛАВА

25

КРАСОТИТЕ НА ВАХАУ

29

РАЗХОДКА С ВЛАКЧЕ В СТАРИЯ ГРАД
НА БРАТИСЛАВА

19

ОБИКОЛКА НА БУДАПЕЩА

29
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ОПИСАНИЕ ЕКСКУРЗИИ :
АВСТРИЯ :
Обиколка Виена+ Дворец Шонбрун фотостоп – автобус – 2,5 часа
С автобус ще направите панорамна обиколка покрай забележителностите на Виена. Ще преминете покрай Пратера,
катедралата и символ на Виена-“ Св. Стефан“, църквата „Св. Карл“, резиденцията на Виенската филрахмония
Мюзикферайн. След това ще се отправите към двореца Шонбрун- един от най- забележителните културни паметници на
Австрия, където ще имате кратка пауза за снимки отвън. На връщане ще преминете покрай Виенаската опера,
Парламента и Бургтеатъра.
Пратер и винарна- автобус- 4 часа
Първо ще се отправите към Пратера, където ще се повозите на известното „Виенско колело“,разкриващо панорамна
гледка над Виена от 65 метра височина. От там ще се отправите към типична Австрийска винарна, където ще може да
опитате местни ястия и вино и да се насладите на хубава Виенска музика.
Вечерен Концерт във Виена – 2,5 часа
Концерт на Предтсвителния Виенски Оркестър- произведения на Моцарт и Щраус. Към оркестъра са включени двама
опрени певци и балет, които ще направят вечерта ви незабравима. В антракта – шампанско или безлакохолна напитка .
Цената включва трансферите от и до кораба.
Красотите на Вахау – автобус + пешеходен тур, 4 часа
Областта Вахау е известен винарски регион в Горна Австрия, с уникална природа. С автобус ще обиколите малките
градчета – Дюрнщайн и Кремс. От манастира в Гьотвайг се разкрива чудесна панорама към австрийската дунавска
равнина. Възможност да се опита прекрасния кайсиев ликьор в Кремс или вино при производителя, тъй като всяка къща
във Вахау произвежда прекрасни вина.

УНГАРИЯ
Обиколка Будапеща – автобус + пешеходен тур – 3,5 часа
Наричана “перла на Дунава”, унгарската столица се счита за най-красиво разположения град на р.Дунав. Обиколката
започва от Буда, където първо се качвате на хълма Гелерт и след това продължавате до бившия царски дворец от където
се открива панорамна гледка към Буда. Посещават се Рибарския бастион и църквата Матиаш. С автобуса продължавате
през Верижния мост към Пеща, като се преминава покрай най-красивите барокови сгради, кметството, парламента,
площада на героите с мемориали на унгарски крале.
Фолклорна вечер в Будапеща ––автобус , 2 часа
След вечеря ще се отправите с автобуса към типичен унгарски ресторант, където ще ви посрещнат с типичната унгарска
ракия ‘палинка” и с типично фолкорно шоу, много емоции и цигански оркестър. Освен това ще опитате и типичния
унгарски гулаш, след което ще се заъврнете на борда с много настроение.
Дунавско коляно –автобус + пешеходен тур -4,5 часа.
Екскурзията започва от Естергом където се посещава красивата катедрала, извисена над Дунава, построена по модел на
катедралата Св. Петър. След това с автобуса продължавате към Вишеград където от руините на крепостта при Вишеград,
се разкрива невероятна гледка към Дунавското коляно. След това се пътува покрай Дунава до музейния град Сцентендре,
където се минава покрай руините на Римската крепост Акуинеум. Кратка разходка в живописното село, което е
седалище на много занаятчии, възможност да се запознаете с типичните унгарски сувенири. Екскурзията завършва в
Будапеща.
СЛОВАКИЯ
Обиколка Братислава – автобус + пешеходен тур – 3 часа
Градът е разположен на южните склонове на Малките Карпати и се числи към групата на европейските столици,
намиращи се на река Дунав, заедно с Будапеща,Виена и Белград. Екскурзията се състои от две части – първата е с
автобус, а втората, в стария град, е пешеходна. Символ на града е катедралата “Св. Мартин”, в която са коронясани 11
хабсбургски крале и 8 кралици, сред които и известната Мария Терезия.
Разходка с влакче в стария град на Братислава – 1 час
В непосредствена близост до понтона, пред старите крепостни сгради, Ви очаква малко червено ретро влакче, което ще
Ви закара до най-значимите забележителности на стария град Братислава. До катедралата Свети Мартин ще Ви прекара
по тесни улички, през площада на Францисканите, край най-старата църква, старото кметството, двореца, кладенеца на
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Максимилиан, и ще Ви отведе до самата порта на Св. Мартин. По пътя ще се запознаете с историята на града и
отделните забележитености. Пътуването приключва на мястото от където сте тръгнали. Беседата във влакчето е на запис .
Разстоянието до него е около 10 мин. пеша, в зависимост от отдалечеността на вашия понтон.
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