В ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА СИНДБАД МОРЕПЛАВАТЕЛЯ
Обединени Арабски Емирства & Оман
с COSTA DIADEMA – круиз с MG Travel
29.02 – 07.03.2019 г.

Маршрут на круиза:
DAY

DATE

PORT

ARRIVAL

DEPARTURE

ACTIVITY*

1

Saturday, 29 Febr 2020

Dubai, U. Arab Emirates

-

-

Docked

2

Sunday, 01 Mar 2020

Dubai, U. Arab Emirates

-

14:00

Docked

3

Monday, 02 Mar 2020

Muscat (Oman)

09:00

22:00

Docked

4

Tuesday, 03 Mar 2020

Cruising

-

-

-

5

Wednesday, 04 Mar 2020

Doha, Qatar

09:00

20:00

Docked

6

Thursday, 05 Mar 2020

Abu Dhabi (United Arab Emirates)

11:00

-

Docked

7

Friday, 06 Mar 2020

Abu Dhabi (United Arab Emirates)

-

23:59

Docked

8

Saturday, 07 Mar 2020

Dubai, U. Arab Emirates

08:00

-

Ден 1 – 28.02
Отпътуване от паркинга на жп гара Русе в 18:30 ч. за директен полет от Букурещ до Дубай в 23:30
ч. Кацане в 06:20 ч. на следващия ден в Дубай.
Ден 2 – 29.02
След кратък отдих се отправяме на обзорeн тур на Дубай. Свободно време за обяд в Мall Dubai.
Трансфер до круизния терминал за чекиране на 5-звездния кораб Costa Diadema. Първи емоции и
забавления на кораба.
19:00 ч. Възможност за посещение на светлинното шоу на „Пеещите фонтани‘‘ в Дубай Мол.
Връщане на кораба. Нощувка.
Ден 3 – 01.03.
Закуска. Свободно време. Възможност за посещение на новата атракция на Дубай – Рамката и
най-голямата градина с естествени цветя в света „Miracle Garden“. Отплаване за Мускат/ Оман/ в
14:00 ч. Забавления на кораба и по желание; участие в развлекателни програми. Вечеря.
Нощувка.
Ден 4 – 02.03.
Закуска. Акостиране в Мускат /Оман/ в 09:00 ч. Целодневна организирана екскурзия в Мускат и
Низва. Връщане на кораба. Вечеря. Отплаване в 22:00 ч. Нощувка.
Ден 5 – 03.03
Закуска. Ден в морето. Забавления на кораба. Вечеря. Нощувка.
Ден 6 – 04.03.
Закуска. Акостиране в Доха/Катар/ в 09:00 ч. Полудневен тур из столицата на Катар. Отплаване в
20:00 ч. Вечеря. Нощувка.
Ден 7 – 05.03.
Закуска. Акостиране в Абу Даби /ОАЕ/ в 11:00 ч. Обзорен тур на Абу Даби. Вечеря. Нощувка.
Ден 8 – 06.03.
Закуска. Възможност за Сафари в пустинята. Вечеря. Отплаване в 23:59 ч. Нощувка.
Ден 9 – 07.03.

Закуска. Акостиране в Дубай/ОАЕ/.Трансфер от пристанището до летището за полет в 19:00 ч.
сутринта. Кацане в 22:30 ч. на летище Букурещ. Трансфер до Русе.

Цена 1190.00 евро
Цена на човек, настанен в двойна/тройна каюта с балкон класик.
* цена за дете до 14 г., настанено с двама родители в каюта с балкон – на запитване
* цена за трети възрастен в каюта с балкон – 1150 евро
* цена за единично настаняване в каюта с балкон – 1550 евро
Цената включва:
 Самолетен билет на АК Fly Dubai Букурещ-Дубай-Букурещ, с вкл. летищни такси и 1 бр.
чекиран багаж 20кг + 1 бр. ръчен багаж до 7 кг с размери 55 x 38 x 20 см;
 Трансфери Русе – летище Букурещ – Русе; летище Дубай- пристанище – летище Дубай;
 Обзорна обиколка на Дубай с лицензиран гид на български език.
 Круиз по посочения маршрут на борда на пет-звездния кораб на Costa Diadema;
 7 нощувки в каюта с балкон – разполагат с двойно/две единични легло/а, климатик, баня с
душ или вана и тоалетна, интерактивна телевизия, радио /налично на телевизионен
канал/, телефон, интернет връзка срещу заплащане, мини бар, сешоар, сейф, собствен
балкон;
 Пълен пансион на борда / включва закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, среднощен
бюфет – храната на борда е много богата и разнообразна, включва някои напитки (
кафе/чай/наливна вода) на бюфет закуска и обяд/;
 Welcome drink – коктейл за посрещане и гала вечеря с капитана;
 Пристанищни такси – 180 евро на пътник;
 Програма с атрактивни игри - караоке, спортни надпревари, уроци по танци, уроци по
различни езици, жива музика, тематични партита вечер (пример: бяло парти, Италианска
вечер и т.н.)
 Плувен басейн, джакузи, шезлонги, кърпи за плаж, джогинг алея, фитнес;
 Карти и материали на посещаваните градове;
 Медицинска застраховка;
 Водач от MGTravel през цялото пътуване при минимум 16 туриста.
Цената не включва:

 Разходи от личен характер;
 Гости над 18 години заплащат по 10 евро на човек на денонощие такса обслужване, до 18
години заплащат 50% от таксата за обслужване;
 За повечето напитки /на бара, в ресторантите, в нощните клубове/ - има възможност да се
закупят пакети с напитки;
 Допълнителни услуги на борда (комуникации, СПА център и др.);
 Екскурзиите в градовете, влизащи в маршрута на кораба – ще бъдат организирани
специално за нашата група с екскурзовод в Доха и Мускат на английски език с превод на
български език– само с предварителна заявка в MGTravel;
 Обзорна обиколка на Абу Даби с лицензиран гид на бълг. език.
 Входни такси за посещаваните обекти.
 Медицинско обслужване на кораба.
Круизната компания си запазва правото на промени в програмата и маршрута.
Информация за кораба:
Коста Диадема е построен през 2014 г. Корабът е с дължина 306 метра, има 14 палуби и 4947
пътници могат да пътуват с него. Атмосферата на борда на Costa Diadema е много
интернационална със специален фокус върху италианския начин на живот. Италия е известна с
отличната си кухня и на борда можете да опитате всички вкусни ястия в седем ресторанта. 11-те
бара на Costa Diadema предлагат богат избор от различни напитки.
Развлечения, спорт и релаксация
На борда на Costa Diadema има високотехнологични видео игри, както и специални събития
провеждащи се в театъра. Театърът „Емералд“ е разположен на три палуби и там се изнасят
ексклузивни представления с певци, танцьори и акробати. Благодарение на стъкления покрив,
който покрива басейна, басейнът може да се използва и при лоши метеорологични условия. За
децата има отделен басейн и зона за игра. Пътниците, които се интересуват от уелнес и
релаксация могат да изпробват големия спа център Samsara в размер на 6200 кв.м. и да участват в
спортен клас или да резервират специално лечение.
Costa Diadema е стилно и луксозно допълнение към флота на Costa Cruises, характеризиращ се с
италиански начин на живот. Гостите, които харесват непринудената атмосфера в комбинация със
зашеметяваща развлекателна програма и италианска кухня, ще останат очаровани от този кораб!
Полетно разписание:
Букурещ OTP – Дубай DBX
28.02.2020
Дубай DBX – Букурещ OTP
07.03.2020

23:30

06:20 + 1 ден

19:00

22:30

Допълнителни екскурзии:
29.02.2019 Dubai, U. Arab Emirates - Обзорна екскурзия на Дубай с екскурзовод на
български език.
Продължителност: 5 часа
По време на екскурзията ще посетите най - важните туристически атракции на Новия Дубай:
Стария пазар за подправки и злато. Музея на Дубай.
Фото пауза пред едни от най - внушителните хотели "Джумейра Бийч" , "Бурж Ал Араб" и разходка
из бизнес центъра на Дубай и булеварда с небостъргачите - Шейх Зайед. Ще имате възможност и
да надникнете в Мадинат Джумейра – Малката Венеция.
Фото пауза пред величествения хотел Атлантис и разходка по изкуствения остров - Палм
Джумейра. Фото пауза в един от най - луксозните райони в Дубай - Дубай Марина.
ЦЕНА: Включено в цената на екскурзията.
Посещение на новата атракция на Дубай – Рамката.
19 часаВъзможност за посещение на светлинното шоу на „Пеещите фонтани“ с включени
трансфери до Дубай Мол. Цена на човек – 15 евро при мин.20 записани.
Цена на човек с качване на Бурж Кхалифа с включена входна такса – 60 евро.
01.03. – Възможност за посещение на новата атракция на Дубай – Рамката и градината на
чудесата – 50 евро на човек.

02.03. Muscat, Oman – Целодневен тур на Мускат + Низва.( Цената включва транспорт ,
входните такси на посещаваните обекти, екскурзоводско обслужване на английски език/
превод от водача).
Нашият вълнуващ тур ще започне с посещение на красивата джамия: Sultan Qaboos Grand Mosque,
която е една от най – големите джамии в Средния Изток. Екскурзията ни продължава с панорамна
обиколка на крайбрежната улица ( Корниш); ще посетим и традиционен пазар, където има
изобилие от сребърни изделия, подправки, сувенири. Ще имаме и фото пауза пред националната
опера на Оман. ( вечерта след обиколата в Низва).Ще се отбием и в родното място на Синдбад
Мореплавателя – Низва. Тук ще се разходим из оживения център, както и ще посетим
средновековната крепост, която ще Ви пренесе в приказките на Шехерезада.
Цена: 65 евро на човек при минимум 20 записани туристи.
04.03. Doha, Qatar – Полудневен тур на Доха.( Цената включва транспорт и екскурзоводско
обслужване на английски език).
Ще имате възможността да съпреживеете старателно пазената култура на катарците, с автентично
запазените и реставрирани в оригинал улички, ще усетите в пълнота ароматите на ориента,
колорита на местните, които все още пазарят
подправки,

аромати за дома и много други стоки точно от Souq Waqif. На пазара има много кафенета и
традиционни ресторанти с превъзходна кухня. След разходка из пазара турът продължава към
т.нар. Corniche (корниш), крайбрежната алея, която ще ви разкрие спираща дъха гледка към
нощна Доха, ще спрете до пристанището на традиционните дървени лодки, които са били
основно средство за препитание на местното население преди 50 години, които обаче към
днешна дата се използват за кратки круизи около Доха.
След Корниш, разходката из Доха продължава към Перлата (The Pearl), луксозен полуостров,
създаден на мястото, където в миналото катарците са добивали морски перли. Днес The Pearl е
емблема на лукса, високия стандард на живот в Катар и място за живеене на много шейхове. Ще
се насладите и на прекрасната марина, в която са акустирани едни от най-скъпите яхти в света.
След Перлата ще посетите Катара - културното селище, в което е събрано историческо и културно
богатство от цял свят. Катара е разположена покрай самия бряг на Арабско море в т.нар. West Bay
на Доха. Това е центъра в който се провеждат много международни и местни културни събития,
фестивали, концерти и т.н.
Цена: 65 евро на човек при минимум 20 записани туристи.

05.03. Abu Dhabi, (United Arab Emirates) – целодневен тур на Абу Даби.
Насладете се на столицата на Обединените Арабски Емирства. Абу Даби е модерен град,
разположен на множество острови. Градът съчетава в себе си традиционни арабски сгради, с
модерни стъклени небостъргачи, красиви тюркоазни плажове и мангрови гори.
По време на екскурзията ще посетим един от диамантите в короната на Абу Даби - Бялата Джамия
Шейх Зайед. Сградата ще Ви зашемети с красотата и величествените си мащаби. Ще имате
възможност да научите интересни факти за историята, културата и религията на местното
население.
Турът продължава през най-скъпият район на града „Ал Батийн”, където се намира и старият
дворец, преди да достигнете до най – новата и вълнуваща атракция на Абу Даби - Новия дворец
на Шейх Ал Нахиян - Qasr Al Watan. Имаме уникалната възможност да посетим двореца на
управляващия президент на Федерацията. Това е пъврият по рода си дворец на управляваща
Шейска фамилия отворен за външни посетители. Ще имате възможност да се докоснете от близо
до уникалната архитектура и лукс на двореца, да се разходите из просторните зали и коридори, и
да се полюбувате на безбройните ръчно изработени орнаменти, украсяващи стените и покривите
на залите. Ще посетите заседателната и балната зала, където се провеждат всички важни приеми
в Абу Даби, ще разгледате емблематични вещи от личната колекция на Шейха подарени му от
глави на държави от цял свят. Дворецът се намира в непосредствена близост до Емирейтс Палас
Хотел ( фото пауза пред хотела); след фото паузата ще имаме кратка спирка за обяд в Марина
мол? Ще продължим през финансовия център, за да достигнем пазара за фурми (спирка по
желание).
Турът
завършва
със
спирка
тематичния

парк Ferrari world (само отвън) и посещенеи на фирмените магазини на Ферари.
Цена на човек: 60 евро на човек мин. 20 записани. Цената включва и входната такса за Двореца.

06.03. Аbu

Dhabi, (United Arab Emirates) – Преди обяд 9:00 възможност за посещение на

Лувъра в Абу Даби и след това по желание в 17:00 ч. сафари в пустинята в околностите на Абу Даби.
Цена: 60 евро на човек ( няма ограничение за брой участници)

Депозит в размер на 600 евро и заплащане на остатъка от сумата 60 дни преди отпътуване.
Минимален брой участници – 14 души.
Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня в брой, по банков път или с
кредитна/дебитна карта. Върху офертните цени не се начислява ДДС. Фактури се издават с
неначисляване.
АСПРО МГ ЕООД има сключена Застраховка “ Отговорност на туроператора” по смисъла на чл.42
от Закона за туризма, полица 03700100001918/12.03.2020 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД.
АСПРО МГ ЕООД предоставя възможност за сключване на застраховка „Отказ при пътуване“ при
желание от страна на потребителя.

