NEW BALKAN TOURS
КРУИЗ ГРЪЦКИ ОСТРОВИ
МИКОНОС - САНТОРИНИ - РОДОС
ПОЛЕТ ОТ ВАРНА
ПОЧИВКА В БОДРУМ
3 – 10 септември
10 - 17 септември
24 септември – 1 октомври
1 – 8 октомври
8 - 15 октомври
15 - 22 октомври

1596 лева
1504 лева
1531 лева
1531 лева
1510 лева
1510 лева

ДЕН 1 БОДРУМ
Отпътуване с чартърен полет Варна - Бодрум. Кацане на летище Бодрум и трансфер до
хотела. Настаняване в хотел 5* в Бодрум, на All inclusive изхранване, в стандартни стаи.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2 КРУИЗ БОДРУМ - МИКОНОС
Освобождаване на хотела. Трансфер до пристанище Bodrum Global Cruise Port Cruise.
Регистрация на Purser’s desk - рецепция за посрещане, разположена на една от
палубите, която помага на пътниците да получават информация по всички въпроси. При
регистрация ще получите вашата лична бордна карта, която ще използвате като лична
карта по време на пътуването си. Регистрация на багажа - преди да се отправите към
салона за чекиране, ще трябва да оставите багажа си на определеното за целта място
на круизния терминал. След като мине задължителната проверка, стюардите ще оставят
багажа ви пред каютата. Настаняване. Отплаване от Бодрум към о. Миконос в 18:00 часа.
ДЕН 3 МИКОНОС
Свободен ден на кораба. Акостиране на о. Миконос в 07:00 часа. Свободно време за
посещение на о. Миконос. Връщане на кораба. Отплаване в 02:00 часа през нощта към
о. Санторини.
ДЕН 4 САНТОРИНИ
Акостиране на о. Санторини в 10:00 часа. Свободно време за посещение и разглеждане
на забележителности на остров Санторини. Връщане в кораба. Нощувка. Отплаване в
18:00 часа към о. Родос.
ДЕН 5 РОДОС
Акостиране на о. Родос в 08:00 часа. Свободно време за посещение и разглеждане на
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забележителности на остров Родос. Връщане в кораба. Нощувка. Отплаване в 22:00 часа
към Бодрум.
ДЕН 6 БОДРУМ
Акостиране на пристанище Бодрум в 07:00 часа. Трансфер до хотела в район на Бодрум.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се
заявяват, заплащат и организират на място от местния представител в Бодрум.
ДЕН 7 БОДРУМ
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се
заявяват, заплащат и организират на място от местния представител в Бодрум.
ДЕН 8 БОДРУМ
Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Бодрум в обявения час. Полет за Варна.
ПОЛЕТИ:
Варна - Бодрум 13:50 15:10
Бодрум - Варна 11:30 12:50
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
Чартърен полет Варна - Бодрум - Варна
багаж до 18 кг. чекиран и до 6 кг. ръчен
4 нощувки на круизен кораб в каюта с прозорец, закуска, обяд и вечеря + напитки: 2
чаши кафе или чай, 2 чаши вода и безалкохолна напитка, 2 чаши вино или бира - на
човек на ден
3 нощувки на база All inclusive в хотел Diamond of Bodrum 5 * в Бодрум
Всички трансфери по програмата
Дневни и вечерни развлечения на борда на круизния кораб
Медицинска застраховка с покритие 15 000 евро и COVID-19 покритие за лица до 70 г.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
Мед. застраховка с покритие 15 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 20 лв
Мед. застраховка с покритие 15 000 евро за лица от 79 до 85 г. - доплащане 30 лв
Такса обслужване за персонала на круизния кораб - 5 евро на човек/дете на ден,
заплаща се на място.
Допълнителни екскурзии на гръцките острови, закупуват се на борда на круизния кораб
Напитки на борда на круизния кораб извън включените във Full board пакета
Доплащане за по-висока категория каюта.
Доплащане за по-висока категория стая или хотел в Бодрум
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