MОТОРЕН КОРАБ „АРИАНА” – НАЙ- НОВОТО ПОПЪЛНЕНИЕ ВЪВ ФЛОТАТА
Индивидуални пътувания

КРУИЗ „ ДУНАВСКИ РОМАНС ” - ОТ ВИЕНА ДО ВИЕНА
АВСТРИЯ- УНГАРИЯ- СЛОВАКИЯ- ГЕРМАНИЯ: 8 дни/ 7 нощувки на база ALL INCLUSIVE

ПРИСТАНИЩЕ

1

ВИЕНА
/Австрия/

-

22:00

Настаняване от 12:00 ч
Екскурзия Дворец Шонбрун или Пратер и Винарна;
Вечерен класически концерт

2

МЕЛК
/Австрия/

10:00

14:00

Манастир Мелк

3

ПАСАУ
/Германия/

09:00

15:30

Свободно време за разходка и пазаруване;
Смяна на немските туристи

4

ДЮРНЩАЙН
/Австрия/

07:00

12:30

Красотите на област Вахау

5

ЕСТЕРГОМ
/Унгария/

07:00

11:00

Базилика Естергом

БУДАПЕЩА

15:00

-

БУДАПЕЩА

-

14:30

ВИШЕГРАД

18:30

19:00

7

БРАТИСЛАВА
ВИЕНА

08:00
20:30

13:00
-

8

ВИЕНА

-

-

6

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/

ДЕН

Обиколка Будапеща
Нощна Будапеща с фолклор
Унгарска пуста;
Дунавско коляно- стартира в Будапеща, завършва във Вишеград
Разходка с влакче до стария град в Братислава
Освобождаване на кабината след закуска до 10:00ч.
Екскурзия Обиколка на Виена

ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАБИНА:
Стандартна кабина с прозорец, Долна палуба

525 евро

СВОБОДНИ ДАТИ с
качване от ВИЕНА до
ВИЕНА
11.10. – 18.10.2018 – 1 кабина
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ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:










Съответният брой нощувки на борда на база ОЛ ИНКЛУЗИВ / ALL INCLUSIVE/: закуска –
бюфет , обяд- 4 кратно меню , следобедно кафе или чай със сладки, вечеря – 4 кратно 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, фитнес зала и джакузи 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. – безплатно
Дете от 2 до 6 г., настанено с един възрастен - 50 % отстъпка от пакетната цена на възрастен
Дете от 7 до 12 г., 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
Ариана за 2018г. 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

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 м/к АРИАНА. 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.
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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 деня на слизане има възможност да оставите багажа си на кораба до часа, в който корабът
отплава.
Настаняването на кораба е само в двойни кабини
Туроператорът препоръчва безплатно издаване на Европейска здравноосигурителна карта
за пътуване в ЕС в Банка ДСК( 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
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
Предлагаме паркинг на пристанището във Виена, ако пътувате с личен автомобил
Извършваме хотелски резервации във всички европейски градове
Трансфер от летище Виена до пристанище: 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.

ЕКСКУРЗИИ НА БРЕГА :





Провеждат се на немски език. Цените са на човек обявени към януари 2018. Туроператорът
не носи отговорност в случай на промяна 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 , които сте избрали.
ЕКСКУРЗИЯ

ОБИКОЛКА ВИЕНА
ВЕЧЕРЕН КОНЦЕРТ ВЪВ ВИЕНА

ЦЕНА В ЕВРО
29
Кат. В – 45 Евро ; кат. А – 55
Евро; кат. VIP – 60 Евро

ЕКСКУРЗИЯ

ЦЕНА В ЕВРО

КОМАРНО И БРАТИСЛАВА

45

РАЗХОДКА С ВЛАКЧЕ ДО
ДВОРЕЦА В БРАТИСЛАВА

18

ДВОРЕЦ ШОНБРУН

39

РАЗХОДКА С ВЛАКЧЕ В СТАРИЯ
ГРАД НА БРАТИСЛАВА

18

ПРАТЕР И ВИНАРНА

39

ОБИКОЛКА БЕЛГРАД

29

БАЗИЛИКА ЕСТЕРГОМ

18

БЕЛГРАД И ТОПОЛА

59

ОБИКОЛКА НА БУДАПЕЩА

29

НОЩЕН БЕЛГРАД С ФОЛКЛОР

35

СВЕТЛИНИТЕ НА БУДАПЕЩА

19

НОВИ САД И КРУШЕДОЛ

32

НОЩНА БУДАПЕЩА С ФОЛКЛОР

35

МЕЛК И ВАХАУ

39

УНГАРСКА ПУСТА

39

МАНАСТИР МЕЛК

29

ВИНАРСКИ ЦЕНТЪР HAJOS

35

КРАСОТИТЕ НА ВАХАУ

29

ДУНАВСКО КОЛЯНО

29

ОБИКОЛКА НА БУКУРЕЩ С
ОБЯД

45

ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА БРАТИСЛАВА

15

КОРАБЧЕ ДО ДЕЛТАТА

29

ОБИКОЛКА БРАТИСЛАВА

25

СПЕЦИАЛНАТА ДУНАВСКА
ДЕЛТА

139
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ОПИСАНИЕ ЕКСКУРЗИИ :

АВСТРИЯ :
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.
Манастир Мелк – автобус + обиколка на манастира – 2,5 часа
Автобусът ви отвежда до разположения над град Мелк бенедиктински манастир, който носи името
му.Посещение на манастира, който е разположен на висока 60 метрова скала и е една от най-великолепните
постройки в Европа.Библиотеката на манастира е уникална и съхранява над 80 000 тома литература. По
време на обиколката ще посетите мемориалната зала, църквата на манасира и библиотекта. Следва свободно
време, през което може да се разходите във вътрешния двор, както и да посетите градините на манастира.
Манастир Мелк и Вахау - 4.5 часа
Автобусът ви отвежда до винарската област Вахау, която е разположена между Кремс и Мелк. Следва да
посетите разположения над град Мелк бенедиктински манастир, който носи името му.Посещение на
манастира, който е разположен на висока 60 метрова скала и е една от най-великолепните постройки в
Европа.Библиотеката на манастира е уникална и съхранява над 80 000 тома литература. По време на
обиколката ще посетите мемориалната зала, църквата на манасира и библиотекта.
Обиколка Виена –автобус + пешеходна обиколка, 3,5 часа
С автобус се преминава по Рингщрасе, покрай националната опера (Staatsoper), Парламента, Бургтеатъра,
кметството, обсерватория Ураниа, дантелената църка (Votivkirche), Hundertwasserhaus (сграда в оригинален
смесен стил на австр.архитект Хундертвасер). Пешеходна разходка из старата част на Виена спира се на
площада пред катедралата Свети Стефан, символ на Виена. По време на пешеходната разходка има
възможност да се снимат и прословутите файтони.
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.
Дворец Шонбрун – автобус – 3,5 часа
Автобусът ще ви отведе до двореца Шонбрун- най-красивата постройка във Виена, която се свързва с живота
на кралица Сиси. Служил е за лятна резиденция и на кралица Мария Тереза. След посещение на найизвестните места в самата постройка, ще имате възможност да се разходите в превъзходно оформените
градини на Шонбрун.
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.

УНГАРИЯ
Обиколка Будапеща – автобус + пешеходен тур – 3,5 часа
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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 найкрасивите барокови сгради, кметството, парламента, площада на героите с мемориали на унгарски крале.
Нощна Будапеща с фолклор- 3.5 часа
След вечеря на борда на кораба ви предлагаме да изживеете едно великолепно пътуване из Будапеща
обляна в неповторими светлини.Първо ще спрем за малко на възвишението където е царския дворец и от
където се открива една приказна гледка към Пеща.Автобусът ви отвежда до типично унгарски ресторант,
който е разположен в подножието на хълма Гелерд. Тук ще ви посрещне типичен цигански оркестър и
прословутата унгарска ракия. Ще опитате и от прочутите унгарски вина и деликатеси. След звуците на
циганската музика ще се потопите в прекрасните унгарски танци и песни.Фолклорна група в цветни носии
танцува и пее за вас. След тази изключително темпераментна вечер автобусът ще ви отведе на борда на
кораба.
Светлините на Будапеща – 2 часа - автобус
С автобус се прави обиколка на красиво осветената столица на Унгария. Следва изкачване до хълма Гелерт,
откъдето се открива незабравима гледка към нощна Будапеща.
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.
Винарски център Hajos – автобус- 4 часа
Aйош е на 30 км от Калоча и е възникнал в 1722 година. Донау швабен са наричани немците между 17-19 век,
които са се заселили извън пределите на Германия,в районите около река Дунав. Те именно поставят
началото на винопроизводството в този регион, което и до днес е основен поминък на населението.В
началото на нашата екскурзия ще посетим музей на открито, който е едно своеобразно въвеждане в
историята на това село, известно като селото на винарните/ винарските изби /.
В селото има повече от 1000 винарски изби.Ще имате възможност да разговаряте с лозарите, както и да
опитате от тяхното производство.В края на обиколката ще посетим голяма и модерна винарна, където ще
имате възможност да опитате характерни за региона вина, както и ще бъдете посветени в "рицари на
виното".Поради наличие на каменисти терени, не се препоръчва за хора, които се придвижват
трудно.Винената проба и сувенирните чаши са включени в цената на екскурзията.
Унгарска пуста – 4.5 часа – автобус
От кораба се отива с автобус до китното унгарско градче Калоча, на около 50 км от Будапеща, където ще
посетите единствения по рода си Музей на чушката. От там ще се отправите към конеферма, където ще ви
посрещнат с типичната унгарска кайсиева ракия и хляб. Следва незабравимо шоу с коне. Преди да си
тръгнете ще опитате местните специалитети и вино.
Базилика Естергом – 1.5 часа
Екскурзия до най- голямата катедрала в Унгария, наричана „Глава, майка и учител на Унгарската църква“.
Базиликата е забележителна с картината зад олтара, изобразяваща Успение Богородично – най-голямото
маслено платно в света. Тук е и един от най-големите органи в света и третият по-големина в Европа, в който
има 3530 тръби.

СЛОВАКИЯ
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Пешеходна обиколка Братислава -пешеходен тур – 2 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. По време на пешеходна обиколка
в стария град ще видите символа на града- катедралата “Св. Мартин”/в която са коронясани 11 хабсбургски
крале и 8 кралици/, първият университет в Братислава от 13век, фонтана Максимилиана от 16 век и операта.
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 до двореца в Братислава – 1 час
На една скала висока 85 м. се издига най-известната забележителност Братиславския замък./ Пресбург/. През
10 в, на това място е имало укрепление а през 1650 г. замька е придобил сегашния си бароков вид. След
голям пожар замъкът е възстановен и предлага прекрасна гледка към целия град. Мини влакче ще ви вземе
от кораба и ще ви закара до панорамната площадка пред замъка, от където ще се насладите на гледката към
Стария град и катедралата „Св. Мартин“ .
Комарно и Братислава – 8 часа – автобус + пешеходен тур
Комарно е град в Словакия, но в миналото е бил най-важната крепост на Унгарското царство. Споемнава се в
документ за пръв път през 1075 г. Той става основен център за войните с Османската имеприя. Посещават се
римския лапидарим и крепостта, от там се отправяте на пешеходна разходка из стария град. След кратка
кафе пауза се отправяте към Братислава. 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.

СЪРБИЯ
Нови Сад и Крушедол – 5 часа – автобус + пешеходен тур
Нови Сад е втория по големина град в Сърбия. Една разходка в стария град, напомня за австрийскоунгарското владичество. По време на тази обиколка ще видите католическата църква „Света дева Мария”,
праволсвната църква Св.Георги, къщата на Алберт Айнщайн. Автобусът ще ви отведе до крепостта ,която се
води за една от най-големите отбранителни системи в Европа, построена от Френския архитект Вобан през 18
век. Следва посещение на Крушедолския манастир от 16 в. , който е запазил много ценни стенописи.
Обиколка Белград – 3.5 часа с автобус
Белград е разположен на реките Сава и Дунав. Автобусът ви отвежда до известната крепост “Калемегдан”,
където се намират Турската баня, Военния музей, вратата на принц Ойген. Следва панорамна обиколка с
автобуса и след това пешеходна обиколка на центъра. Минава се покрай площада на Студентите, Операта,
Парламента, катедралната църква. Обиколката завършва с шопинг в пешеходната зона на центъра.
Нощен Белград с фолклор - 3 часа с автобус
След вечеря с автобус се отива в известен сръбски хотел, където ви посрещат с вино, фолклорен ансамбъл ,
който представя най-доброто от Сърбия, с песни и танци. След представлението автобусът прави панорамна
обиколка на осветения Белград и квартала “Скадарлия”, сръбския Монмартър, където под звуците на
сръбската музика се сервират известни специалитети.
Белград и Топола – 9 часа – автобус + пешеходна
С автобус се пътува около 90 минути до красивото градче Топола. Градът е исвестен като бунтовнически
център на сърбите през 18 в. Посещава се хълма Опленац където се намира църквата Св. Георги.
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Петкуполната църква от бял мрамор е изградена от 1910 до 1930 година като мавзолей на
династията Караджорджевичи. Стените ѝ са украсени с мозайки, съставени от повече от 15000 камъчета,
изобразяващи библейски сцени копирани от фреските на повече от 70 сръбски манастира. Следва обяд в
Топола и връщане в Белград, където се спира в центъра на Площада на Републиката , разходка и кратка
почивка с кафе. Бившият римски път сега е пешеходна зона с много магазини и художествени галерии.
Посещение на крепостта Калемегдан / 18 в./ с най-големия парк в Белград и прекрасни гледки към Сава и
Дунав.

РУМЪНИЯ
Обиколка на Букурещ с обяд – 8 часа с автобус и пешеходен тур
Целодневна екскурзия с обяд. С автобус се отива до Букурещ за 1 час и половина. Посещава се основната
патриаршеска църква, следва посещение на втората по големина сграда в света – Парламента на Букурещ.
Следва посещение на площада, където започва съпротивата срещу режима на Чаушеску през 1989 г. По
време на обяда румънските ни домакини са приготвили фоклорно шоу. Следобяд се посещава музеят на
Селото – забележителна атракция показваща живота на румънците от различните провинции.
Екскурзия до Делтата – 4 часа с малък моторен кораб
Малкото моторно корабче ви отвежда по тесните ръкави и канали на Дунавската Делта, за да се насладите на
красотата на този природен рай. Флората и фауната са уникални за Европа- повече от триста вида птици и
110 вида риби.
Специалната Дунавска Делта - с лодка , около 4 часа
Тази екскурзия ще ви разкрие истинския живописен рай на стария Дунав.Ще имате възможност с бързи
моторни лодки, по четирима или осем души във всяка, както и местен водач да се потопите в една наистина
неповторима атмосфера на Дунавската делта.Тази част е известна като резерватът на пеликаните. В ранна
пролет тук гнездят хиляди пеликани, както и много други видове птици и местността се превръща в
своеобразен птичи рай.Тук се срещат Сребърен рибар, Копринен рибар, Розови пеликани, Къдроглави
пеликани, лебеди и много други видове птици.По време на това пътуване ще се потопите в една
неповторима, недокосната от човешка ръка природа. Във водата на Дунав има голямо разнообразие риби,
шаран, каленик, бяла риба и др.
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