NEW BALKAN TOURS

КРУИЗ ПО РЕЙН ЗА БЪЛГАРИ НА
ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ *****
КРУИЗ ОТ ГЕРМАНИЯ ДО ХОЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ
5 - 11 ноември 2018
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ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
6 нощувки на борда на база ОЛ ИНКЛУЗИВ:
закуска на бюфет, обяд от 4-степенно меню,
следобедно кафе и чай със сладки, вечеря от
4-степенно меню, нощна закуска, наливни
напитки от 08:00 до 24:00ч., вино бяло,
червено, розе, бира, безалкохолни напитки и
минерална вода, натурални сокове, кафе, чай.
Анимационна програма на български език и
музика на живо на борда
Капитански коктейл за Добре дошли
Прощален коктейл и капитанска вечеря
Пасажерски такси за пристанищата
Изцяло български екипаж на борда
Медицинска застраховка Помощ при пътуване
за 10 000 Евро покритие за лица до 61 год.

ЦЕНА НА ЧОВЕК В ЕВРО:
долна палуба каюта с прозорец 1350 лева
единично настаняване 2160 лева
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Транспорт до началното и крайно пристанище
Бакшиши
Доплащане за застраховка: за лица от 61 до 65 год- 24 лв, над 65 год - 36 лв
ИМАМЕ ЖЕНА ЗА КОМБИНАЦИЯ!
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ПРОГРАМА:
05.11.2018 – Кьолн
Настаняване на борда на МК ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ от 14: 00ч. Свободно време за разходка в
центъра на Кьолн. Следобедно кафе и сладки в Панорамния бар. Капитанът ще Ви
приветства с коктейл за Добре дошли, последван от вечеря.
06.11.2018 – Амстердам
Закуска. Денят ще започне с плаване по канала Амстердам-Рейн и от слънчева палуба ще
се потопите в зеленината и красотата на Холандия. Пристигаме в Амстердам около
09:00ч. и следва Панорамна обиколка по желание на впечатляващата холандска столица,
комбинирана с автобус и корабче. Обяд на борда. След обяд свободно време за
разходка или посещение на музеи. Вашите водачи ще Ви упътят и помогнат с препоръки
и напътствия, за да видите най-доброто от престоя си. Вечеря на борда. След вечеря
Пешеходна обиколка на улицата на Червените фенери по желание и само за възрастни.
07.11.2018 – Ротердам - Дордрехт
Закуска и пристигане в Ротердам. Градът е основан през 13-ти век и днес е известен с
пристанището си, което е третото по големина в света. По желание предлагаме
Пешеходна обиколка на Ротердам, в която ще Ви покажем най-интересните обекти
Кубичните къщи, Халите и т.н. Обяд на борда. Екскурзия до вятърните мелници
Киндердайк, част от културното наследство на ЮНЕСКО по желание, започва в Ротердам,
завършва в Дордрехт. Отплаване в посока Дордрехт и пристигане в 15:00 ч . Свободно
време за разходка. Вечеря и отплаване към Веере.
08.11.2018 – Веере
Закуска. В този ден ще Ви предложим две изключително интересни екскурзии. Преди
обяд Посещение на дигата Нелте Янс - най-голямото техническо чудо на Холандия по
желание. Обяд на борда. След обяд – Екскурзия до романтичния Брюж в Белгия, където
ще се потопите в средновековната атмосфера . Вечеря.
09.11.2018 – Антверпен
Закуска. Антверпен – градът на Рубенс и второто по големина търговско пристанище в
Европа. Преди обяд Ви предлагаме обиколка на Антверпен кобинирана автобус и
пешеходна по желание. Обяд на борда. След обяд Екскурзия до Брюксел– столица на
Белгия, сърцето на Европа и бижуто на северната култура по желание. Вечеря на борда.
10.11.2018 – Неймеген
Закуска и свободно време за разходка и шопинг. Обяд и Капитанска вечеря на борда.
11.11.2018 – Кьолн
Пристигане в Кьолн. Закуска и напускане на кораба до 10.00 ч.
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КОРАБ ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ :
Дължина
110 м

Широчина
11,40 м

Скорост
Флаг
Корабособственик Пасажери Екипаж Палуби
Макс. 23 км/ч Български
Дунав Турс
128
30
3

Моторен кораб Елегант Лейди е посторен през 2003 г. в Граве, Холандия и изцяло
реновиран през януари 2017 г. Корабът разполага с фоайе, панорамен бар с дансинг,
основен ресторант, библиотека с кът за четене, голяма слънчева палуба с шезлонги и
закрит бар, интернет срещу допълнително заплащане, магазин за сувенири, асансьор.
Каютите са разположени на две палуби и са с големина 14 кв.м, а инериорът ще Ви
накара да се потопите в истински лукс. Каютите на долна палуба са с големи прозорци, а
тези на горна палуба са с френски балкони. Всяка каюта разполага с баня с душ кабина,
тоалетна, сешоар, телевизор, телефон, сейф и климатик.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ :
Капаро в размер на 400 лв на човек и доплащане до 30.08.2018
ЕКСКУРЗИИ НА БРЕГА :
Провеждат се с превод на български език. Заявяват се до 01.06.2018, а се заплащат до
01.09.2018 заедно с доплащането за круиза.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Обиколка на Амстердам - автобус и корабче по каналите
Нощен Амстердам и квартала на червените фенери - пешеходен тур
Пешеходна обиколка на Ротердам с дегустация на холандски сирена
Екскурзия до вятърните мелници Киндердайк - с автобус от Ротердам,
завършва в Дордрехт
Екскурзия до дигата Нелте Янс - с автобус от Веере
Екскурзия до Брюж - с автобус от Веере
Обиколка на Антверпен - автобус и пешеходен тур
Екскурзия до Брюксел - с автобус от Антверпен
ПАКЕТ 6 ЕКСКУРЗИИ без Червените фенери и без дигата Нелте Янс

ЕВРО
38
21
25
42
51
55
35
41
10% отстъпка

ОПИСАНИЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ:
АМСТЕРДАМ- автобус + круиз по каналите
Наричан Северната Венеция, Амстердам е град, който впечатлява със 160-те си канала и
над 1000 моста. Екскурзията ще започне с панорамна обиколка на града с автобус, като
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ще преминем през забележителности като Кралския зоопарк, музея Тропен, пивоварна
Heineken, площада на музеите. Архитектурата на Амстердам може да бъде разгледана
най-добре от вода, затова ще продължим с живописен круиз по каналите на града. На
борда на панорамно корабче ще преминем по историческите канали, минаващи през
елегантни имения на търговци, църкви и складове, датиращи от 16-ти и 17-ти век.
Нощен Амстердам и квартала на червените фенери - пешеходен тур
Амстердам впечатлява с комбинацията от исторически забележителности, динамичен
начин на живот и нечувана либералност. Всички са чували за квартала на Червените
фенери. Това е не само най-известната легална зона за платена любов в света, но и една
от главните туристически атракции на холандската столица. Основан през 14век, ,
кваратлът Walletjes малките стени е най-старата част на Амстердам, има много интересна
история и нощната гледка наистина си залсужава! По време на разходката ще минете
покрай старата църква Oude Kerk, Зеедайк, Ню Марк и China Town.
РОТЕРДАМ- пешеходна обиколка с дегустация на холандски сирена
Най- голямото пристанище в Европа и вторият по големина град в Холандия- Ротердам е
град, който впечатлява със своите небостъргачи, причудливи геометрични форми и
невероятна архитектура. По време на пешеходна обиколка ще видите впечатляващите
Кубични къщи, кметството, моста Еразъм известен още като Лебедът и разбира се кулата
Euromast. Ще спрем и в Маркет хол - първият покрит пазар в Холандия и сграда,
попаднала в топ 10 на най-невероятните сгради в света още преди да бъде завършена.
Наречена Сикстинската капела на Ротердам, сградата впечатлява и със своя интериорярки цветове, покриващи площ от 11 000 кв.м. Преди да разгледаме сградата
самостоятелно, ще се се насладим на дегустация на известни холаднски сирена.
КИНДЕРДАЙК- екскурзия до земята на вятърните мелници - автобус и пешеходен тур
Въпреки че вятърните мелници изчезват от холандския пейзаж, Киндердайк се гордее с
най-голямата колекция от вятърни мелници в Холандия - 19 на брой, някои от тях все
още работещи. Построени около 1740 г. и включени в списъка на световното наследство
на ЮНЕСКО, вятърните мелници Киндердайк са подредени в близост до реката, за да
изпомпват излишната вода в дренажен канал и да поддържат селото сухо. По време на
престоя ни ще се запознаем с историята на това интересно място, ще се разходим около
мелниците отвън и ще разгледаме интериора на една работеща мелница, показваща
живота и работата на хората във вятърните мелници през миналия век. Платната се
опъват, колело се завърта, водата се изпомпва, а мелничарят ни разказва....
Парк Нелте Янс и План Делта от Веере
По-голямата част от Холандия е под морското равнище. По време на голямо
наводнението през януари 1953г. приливните вълни на Северно море заличават част от
Холандия и отнемат живота на хиляди хора. За да не се повтори никога това и за да се
предпази населението, битката с морето става национален приоритет за Холандия.
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Правителството взема решение за строеж на мощен комплекс от защитни съоръжения,
наречен План Делта. Строежът му отнема 40 години и влиза в историята като найголямото техническото чудо на Холандия. Изложбата в музея, филмите и посещението на
самата дига, ще Ви накарат да преживеете историята на това място от наводнението до
строителството на съоръженията Делта и ще Ви покажат огромната сила на водната
стихия. Планът Делта е израз на противопоставянето на холандците срещу ежечасното
настъпление на водата към сушата.
БРЮЖ - градът - приказка, автобус и пешеходен тур
Пригответе се да бъдете хипнотизирани от Брюж- един от най-красивите и пленителни
градове в Европа, включен в световното културно наследство на ЮНЕСКО и известен със
своя шоколад, бира и брюжка дантела. Екскурзията започва с 1.5ч. преход с автобус от
Веере до Брюж, по време на който ще преминем покрай границата от Холандия до
Белгия. След пристигане в Брюж ще се разходим пеша покрай кметството, пазара и
църква Светата кръв, в която се съхранява известната реликва на светата кръв. Плачещи
върби, пъстри лодки, бели лебеди, изобилие от цветя и шоколадови изкушения са само
част от нещата, които предлага романтичният Брюж. Свободно време за разходка, за да
усетим атмосфертата на Средновековието и духа на този град-приказка!
Антверпен - автобус и пешеходен тур
Наричан Диамантената столица на света, Антверпен е един от най-очарователните
морски градове в Европа с превъзходна архитектура и изкуство. По време на панорамна
автобусна обиколка ще се видят най-важните забележителности като бившия дом на
фламандския художник Рубенс от 17-ти век, Кралския музей на изящните изкуства,
централната гара и много други. Следва пешеходна разходка, която ще ни отведе до
известния централнен площад Groen Plaats и посещение на катедралата Света
Богородица.
БРЮКСЕЛ - автобус и пешеходен тур
След 45 мин. пътуване до Белгийската столица, екскурзията ще започне с панорамна
обиколка в сърцето на Европейския съюз. Ще видим внушителните сгради, в които се
помещават Европейската комисия, Парламентът и Съветът на министрите. Ще преминем
и покрай Японската пагода и паметника Атомиум- един от силмволите на града. Следва
пешеходен тур през историческия център на града, за да видим Главния площад, къщата
на гилдиите от 14в. и разбира се известната статуя на Пикаещо момченце. Свободно
време за разходка и пазаруване на сувенири преди да се върнем на кораба.
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