NEW BALKAN TOURS
КРУИЗ ПО РEKA РЕЙН ОТ ГЕРМАНИЯ ДО НИДЕРЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ
НА ЛУКСОЗНИЯ БЪЛГАРСКИ КОРАБ ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ
НЕМСКО ОЧАРОВАНИЕ, ХОЛАНДСКИ МЕЛНИЦИ И БЕЛГИЙСКИ ШОКОЛАД
30 октомври - 5 ноември
ЦЕНА НА КРУИЗ С ВКЛЮЧЕНИ ЕКСКУРЗИИ
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ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
6 нощувки на борда на база All Inclusive: закуска, обяд и вечеря с 4-степенно меню,
следобедно кафе и чай със сладки, нощна закуска. Напитки: от 08:00 до 24:00ч. - вино,
бира, безалкохолни напитки, 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
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Медицинска застраховка Помощ при пътуване с покритие до 10 000 Евро
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Транспорт до началното и крайно пристанище
Напитки, които не са включени в All Inclusive
Доплащане за застраховка Помощ при пътуване: За лица от 65 до 75 год. - 15 лв, за лица
от 75 до 85 год. - 30 лв.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Заплащане на капаро в размер на 400 лева на човек
Доплащане до 01.09.2022
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Организиран транспорт със самолет до Кьолн и обратно, цена допълнително.

ПРОГРАМА:
30 октомври 2022 - КЬОЛН
Настаняване на борда на МК ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ от 15:00ч. Свободно време за разходка в
Кьолн. Следобедно кафе и сладки в Панорамния бар. Капитанът ще Ви приветства с
коктейл за Добре дошли, последван от вечеря.
31 октомври 2022 - АМСТЕРДАМ
Закуска. Ще започнем деня с плаване по канала Амстердам - Рейн и от слънчева палуба
ще се потопим в зеленината и красотата на Нидерландия. Около обяд пристигане в
Амстердам - град, който впечатлява с комбинацията си от исторически
забележителности, динамичен начин на живот и нечувана либералност. Обяд на борда,
последван от Панорамна обиколка с корабче по каналите на впечатляващата холандска
столица. След обяд свободно време за разходка или посещение на музеи. Вечеря на
борда. След вечеря разполагаме отново със свободно време, за да се разходим в нощен
Амстердам и да се насладим на красиво осветените мостове, канали и забележителни
сгради. Отплаване късно през ноща.
1 ноември 2022 - ХОРН
Закуска и пристигане в Хорн - град, който завладява със своето уникално
местоположение и неповторима атмосфера на отминали епохи. С автобус ще се
отправим първо към Заансе Сханс, живописно разположен на река Заан и
представляващ един уникален по рода си музей на открито. Ще се запознаем с
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историята на това интересно място и ще се насладим на романтиката и красотата на
вятърните мелници и традиционните къщи от холандската Златна епоха. По време на
престоя ни ще се разходим около мелниците, ще посетим мини стопанство с ферма за
производство на сирена и ще посетим работилница за изработка на един от холандските
символи - дървените обувки. След това ще се върнем в Хорн за пешеходна разходка в
стария център. Със своето уникалното местоположение на самото крайбрежие и
неповторима атмосфера на отминали епохи, Хорн е един от градовете със статут на
паметник-град в Нидерландия. Обяд на борда. Следобяд - свободно време и плаване
през красивите водни пътища на Нидерландия. Вечеря на борда.
2 ноември 2022 - ГЕНТ
Закуска и пристигане в Гент - един от най-красивите белгийски градове. Трансфер с
автобус до центъра на Гент- духовната столица на Фландрия и истинско туристическо
съкровище. Градът е второто по големина пристанище на Белгия /след Антверпен/ и е
построен върху многобройни островчета на мястото, където р. Лис се влива в р. Шелда.
Прорязан от множество канали, Гент ни потапя в изключителната атмосфера на
Средновековието и на своите красиви паметници. По време на пешеходна разходка по
калдъръмените улички на стария град ще минем покрай катедралата, часовниковата
кула, кметството, моста Сен Мишел, замъка на графовете на Фландрия и други
интересни забележителности. Следва кратко свободно време и отпътуване за
вълшебния град 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. След трансфер с автобус от Гент до Брюж ще се разходим в цветен
лабиринт от павирани улици, градинки, тихи площади, готически църкви и
страноприемници. Ще преминем покрай езерото на любовта, главния площад,
кметството, пазара и църквата “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 уникалната атмосфера и духа на този градприказка! Вечеря на борда и отплаване вечерта.
3 ноември 2022 - АНТВЕРПЕН
След закуска трансфер от Антверпен до Брюксел, екскурзията ще започне с панорамна
обиколка в сърцето на Европейския съюз покрай внушителните сгради, в които се
помещават Европейската комисия, Парламентът и Съветът на министрите. Ще
преминем и покрай Японската пагода и паметника Атомиум - един от символите на
града. Следва пешеходен тур през историческия център на града, за да видим Главния
площад, къщата на гилдиите от 14в. и известната статуя на Пикаещото момченце.
Свободно време за разходка и пазаруване на сувенири преди да се върнем на кораба.

www.NBTA.bg
0888 452 341

NEW BALKAN TOURS
4 ноември 2022 - НЕЙМЕГЕН
Закуска и пристигане в Неймеген - най- старият град в Нидерландия, известен с първия
основан католически университет в страната. Освен със старинните улички и приятелска
атмосфера, градът очарова и със своите кокетни кафенета, ресторанти и магазини,
разположени на пешеходно разстояние. Свободно време за разходка и пазаруване.
Обяд на борда или в града. Отплаване следобяд. Вечерта - коктейл и прощална вечеря.
5 ноември 2018 - КЬОЛН
Пристигане в Кьолн. Закуска и освобождаване на кабините до 09:00 ч.
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