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Туристическа програма:

Ден 1. 28.02.20/ петък, София – Доха
Отпътуване от летище София с полет на Qatar Airways за Доха в 12:25.
Кацане в Доха в 18:15. Продължителност на полета: 4 часа и 50 мин. Продължение
за Сингапур в 20:15. Продължителност на полета: 8 часа. Вечеря и нощувка в
самолета.
Ден 2. 29.02.20, събота/ Доха – Сингапур
Пристигане в Сингапур в 09:15 местно време. Посрещане, трансфер до центъра и
полудневна панорамна обиколка на Сингапур с посещение на Ботаническата
градина с Градината на орхидеите, Китайския квартал, сградата на Парламента,
многобройните молове на Орчард Роуд, пристанището, уникалния хотел Marina Bay
Sands 5* и стоп при Мерлиона - символа на града. Трансфер до пристанището в
Сингапур за качване и регистрация на борда на круизния кораб Celebrity Millenium
5*. Вечеря и нощувка на кораба.
Ден 3. 01.03.20/ неделя, Сингапур
Свободно време за посещение на градините Gardens by the Bay, шопинг и
самостоятелно опознаване на града. Сингапур е уникален град-държава, който
обхваща територията на 63 острова, заемащи 710 кв. км. площ. Градът е събрал в
себе си историята и традициите на Изтока и блясъка на модерния Запад в един
необясним баланс. Това е най-развитата държава в Азия и трета по икономическо
развитие в света. Отплаване в 16:30. Закуска, обяд и вечеря на кораба.

Ден 4 и ден 5./02-03.03.2020 понеделник/вторник
Свободно време да посетите и да се насладите на заведенията за отдих и
развлечения на борда на круизния кораб. Тук ще намерите барове, дискотеки,
пъбове и клубове за танци. Най известните и посещавани от тях са: Martini Bar and
Crush, Rendezvous Lounge, Sky Observation Lounge, Cellar Masters, Café al Bacio and
Gelateria, Pool and Mast Bar, Sunset Bar.
В програмата на круизния кораб се предлага и голямо разнообразие от
развлекателните програми – представления, постановки, музика на живо,
анимационни програми.
На разположение на всички гости е също така и СПА центъра Canyon Ranch
SpaClub, който принадлежи към една от водещите световни СПА вериги. Тук ще
намерите голямо разнообразие от предлагани процедури и масажи.
На борда на кораба ще намерите още: фитнес център с възможност за личен
треньор, салон за красота, бутици, магазини, казино. За всички любители на голфа
на най-горната част на палубата се намира тревна площ, където може да се
практикува и крикет или просто да се наслаждавате на пикник почивка сред морето.
Ден 6./04.03.2020/ сряда Банкок
Пристигане на пристанището Laem Chabang, Патая в 07:00.
До 1782 Банкок бил малко рибарско селище, когато крал Рама І построява своя
дворец на източния бряг на река Чао Прая и дава на града името „Град на ангели”.
Разрастването на новата столица продължава покрай бреговете на делтата на Чао
Прая и тъй като градът е пресичан от множество канали, често е наричан и „Венеция
на Изтока”. Днес Банкок е един от най-големите мегаполиси в света с население
повече от 14 млн. души и несъмнено е един от най-вълнуващите азиатски градове,
съчетаващ екзотиката на множество дворци, мистиката на будистките храмове и
блясъка на съвременните небостъргачи.
В 09:00 по желание целодневна екскурзия до Банкок /8 часа/ с включен обяд и
трансфер от/до пристанището /1 час и 50 мин на посока/. Първоначално се посещава
ослепителният Гранд Палас - многовековна резиденция на тайландските крале,
където се намира Изумрудения Буда – най-свещената статуя в Тайланд. Високата 45
см фигура на Буда е изработена от цял къс нефрит и е облечена с дрехи от чисто
злато. Тя е считана за закрилник на Тайландското кралство. Обяд в местен
ресторант.
Денят

продължава с посещение на най-големият в света бижутерски магазин и на
търговския център River City Shopping Center, където ще имате свободно време за
шопинг.
В 17:00 връщане на пристанището. Вечеря и нощувка на кораба.
Ден 7. 05.03.2020, четвъртък/ Банкок
По желание целодневна екскурзия до Патая/8 часа/с включено посещение на Храма
на истината и Плаващите пазари. Обиколката започва в 08:30 с трансфер от
пристанището до Храма на истината - огромна дървена конструкция, която се
разпростира на площ над 4000 кв. м. Храмът е направен изцяло от дърво и се смята
за една от най-високите дървени сгради в света – над 105 м. Всички стени, арки,
стълби и дори врати са украсени с прекрасно изработени орнаменти. Изключително
внушителната и традиционна за тайландската култура постройка е събрала под
покрива си китайска, индийска, тайландска и кхмерска религиозна иконография и
архитектура. Проектът за храма е спонсориран от тайландския бизнесмен Лек
Виряпхант през 1981 г. и по план трябва да завърши през 2025 г.
Следващата част от програмата са Плаващите пазари, които символичнно означават
обикаляне на Тайланд за един ден, защото събират в едно култура, начин на живот и
кулинария на основните четири региона на Тайланд – Северен, Южен, Централен и
Североизточен. Инфраструктурата и дизайна на тези Плаващи пазари са направени,
така че туристите да могат да иднетифицират през кой регион на Тайланд пътуват,
докато са в лодките по каналите. В 16:30 връщане на пристанището и отплаване в
18:00. Вечеря и нощувка на кораба.
Ден 8 и ден 9./06-07.03.2020/ петък/събота Хо Ши Мин, Виетнам
Пристигане на пристанището Phu My в 07:00. По желание включване в целодневна
екскурзия до делтата р. Меконг /9 часа/с включен обяд. До 16 век делтата на река
Меконг е била гориста и блатиста местност. Постепенно блатата са култивирани на
полета, в които е построена мрежа от канали позволяваща на местното население да
отглежда ориз, соя, царевица, фъстъци, тютюн и др.
Екскурзията започва с отпътуване до градчето Ми То /3 часа/, а по пътя ще се
насладите на пейзажи от красиви оризови полета и малки селца, където времето
сякаш е спряло. Областта около Ми То е известна със своите кокосови палми и
овощни градини. Тук се отглежда предимно манго, лонган, банани
и цитрусови

плодове. При пристигане в запазения провинциален град се качваме на лодка и
пътуването продължава по делтата на река Меконг. Пътешествието ни отвежда през
лабиринт от малки канали, където ще можете да видите отблизо ежедневието на
жителите край реката. Следва стоп на някой от островите на Делтата и посещение на
къща на местен земеделец, където ще имате възможност да дегустирате екзотични
видове плодове. На връщане стоп и обяд в местен ресторант
Пристигане на пристанището в 18:00, отплаване в 19:00. Вечеря и нощувка на
кораба.
Ден 10 и ден 11/08-09.03.2020/ неделя/понеделник Дананг, Виетнам
Пристигане на пристанище Chan May в 07:00. В 08:30 възможност за включване в
целодневна екскурзия до град Хой Ан /8 часа/ с включен обяд. Програмата започва с
отпътуване за град Da Nang и обиколка на централната част на града, който е
характерен със своите сгради построени в колониален стил. Продължение за
малкото крайбрежно градче Хой Ан (Hoi An), където архитектурата и бита на
населението са били силно повлияни от европейската, японската и китайската
култури. Следва разходка по уютните улички на града и посещение на къща на
местен търговец. Обиколката завършва при плажа MyKhe Beach. Обяд в местен
ресторант и свободно време в Хой Ан.
Връщане на кораба около 16:30, отплаване в 18:00. Вечеря и нощувка на кораба.
Ден 12. 10.03.2020/ вторник Ханой, Виетнам
Пристигане на пристанище Halong Bay в 12:00. По желание в 13:30 тричасова
екскурзия с лодка в залива Halong Bay. Екскурзията започва във великолепните води
на Halong, където ще имате възможност да видите едни от най-внушителните
пейзажи в света. Заливът е като географско произведение на изкуството, което е
включено в списъка на ЮНЕСКО. На борда на традиционната лодка ще можете да
си почивате и едновременно да се наслаждвате на спиращи дъха пейзажи, докато
капитанът навигира покрай варовикови острови със скални арки, крайбрежни скали
и гостоприемни уединени заливчета. Следва стоп на остров Дау Го, където има
включено посещение на легендарната пещера Тиен Кунг позната още като
Небесната пещера, до която се стига по 120 стъпала надолу под земята. Тук ще
можете да видите галерии със сталактити и сталагмити носещи имена като Дракон,

Феникс и др. Връщане на кораба в 17:30 и свободно време. Вечеря и нощувка на
кораба.
Ден 13. 11.03.2020/ сряда Ханой/Виетнам
След закуска в 08:30 по желание възможност за целодневна екскурзия до Ханой /10
часа/. Отпътуване от пристанището Halong Bay за Ханой /около 3 часа/ - пътят
преминава покрай оризови полета, малки селца и дава прекрасна представа за
съвременния живот на виетнамците в този район. Пристигане в Ханой и
разглеждане на столицата на Виетнам, официално обявена през 1976 г. след дълга и
изтощителна война.
Обиколката започва с площада Ba Dihn, където е мавзолея на Хо Ши Мин, както и
губернаторския дворец. Ще разгледаме малката дървена къщичка, в която Хо Ши
Мин е живял семпло и скромно, посвещавайки целия си живот за извоюване на
свободата на своя народ. Следва посещение на Пагодата на една колона–храм
построен от император Ли Тай Тон през 11 в., както и Храма на Литературата–
конфуциански храм и първият университет във Виетнам, където са получавали
своето образование членове на кралското семейство. В университета има пет
вътрешни двора, олицетворяващи петте основни природни елемента –вода, дърво,
огън, земя и метал. Изключително интересни са каменните стели, полегнали върху
гърбовете на костенурки, изписани с имената на някогашните възпитаници.
Програмата продължава с обяд в местен ресторант и разходка покрай езерото Хо
Хоан Кием(Езерото на върнатия меч), известно с легендата за гигантската
костенурка, която през 15 век дала на виетнамския крал Ле Лой вълшебен меч, с
помощта на който той освободил страната от властта на династия Мин. Когато
победил, костенурката изплувала и си поискала оръжието обратно, за да го пази и
Ле Лой послушно го върнал. Връщане на кораба в 18:30 и отплаване в 22:00. Вечеря
и нощувка на кораба.
Ден 14 и ден 15/12-13.03.2020/ четвъртък/петък Хонг Конг
Пристигане на Kai Tak Cruise Terminal в 07:00. В 09:00, по желание, полудневна
панорамна обиколка на Хонг Конг /5 часа/ по време, на която се разглежда
централната част, където са впечатляващите сгради HSBC и Bank of China /отвън/.
Следва връх Виктория, откъдето се открива невероятна панорама към околните
острови и района на Абърдийн залива Репулс Бей, известен с
пъстрия

даоистки храм. Обяд в местен ресторант. Връщане на пристанището в 14:00.
Следобяд, свободно време за разходка в района СОХО намиращ се на главния
остров с многобройните галерии и антикварни магазини. Възможност за посещение
на зеления оазис на Honk Kong Park, Зоологическата и Ботаническата градина.
Вечеря и нощувка на кораба.
Ден 16. 14.03.2020/ събота Хонг Конг
След закуска, освобождаване на кабините и напускане на кораба. В 09:00
целодневна екскурзия до Макао /10 часа/с включен обяд. Пътуването започва с
едночасов преход с ферибот от пристанището Хонг Конг до Макао. По време на
обиколката ще видите барокови църкви, цветни къщи, тесни калдаръмени улички,
екзотична смесица от португалската и китайска култури. Турът стартира с разходка
в историческия център на Макао, който е включен в списъка на световното културно
наследство на ЮНЕСКО през 2005 г., разглеждат се руините на Катедралата Сейнт
Пол – свидетелство за християнството по тези земи и крепостта Монте. Следва
посещение на музея Макао и Храмът на Милостивата Богиня А-Ма. Храмът А-Ма е
свързан с името на Макао. Макао е дошло от А-МА-ГАУ или мястото на А-Ма.
Храмът датира от 16 век и е посветен на богинята, почитана от местните рибари.
Той се състои от молитвени зали и павилиони, свързани със стръмни лъкатушещи
пътеки, изсечени в скалата. На входа нахрама има голяма скала ,където е изобразена
традиционна рибарска лодка ,а на много камъни има изписани с червени йероглифи
молитви и обръщения към божествата. Три от павилионите са посветени на А-Ма и
съдържат нейни статуи, заедно със модел на кораб с весла. В комплекса има
множество малки параклиси, посветени на будистки и даоистки богове. Обяд на 60ия етаж в Macau Sky Tower.
Следобяд свободно време за посещение на казино или шопинг. Връщане на
пристанището в Макао с директен ферибот за трансфер до летището в Хонг Конг.
Ден 17. 15.03.2020/ неделя Хонг Конг – Доха - София
Полет от Хонг Конг до Доха в 00:50, кацане в катарската столица в 05:35.
Продължителност на полета 9 часа и 45 мин. Продължение за София в 06:55 и
пристигане в 11:25. Продължителност на полета 5 часа и 30 мин. Край на
програмата.

Цената включва:
* Самолетен билет София – Доха – Сингапур – Хонг Конг - Доха - София в
икономична класа с полет на Катарски авиолинии с включени летищни такси;
* 14 нощувки на борда на круизния кораб Celebrity Millenium 5* в двойна вътрешна
кабина на база пълен пансион изхранване;
* Полудневна екскурзия на Сингапур на български език 29.02;
* Целодневна екскурзия до Макао на български език 14.03;
* Водач-преводач от Агенцията Център по време на цялото пътуване;
* Денонощен рум сервиз на борда на кораба;
*/ Анимационни програми на кораба – представления, постановки, жива музика,
анимационни програми;
* Пристанищни такси;
* Информационни материали;
* Медицинска застраховка с лимит на отговорност 10 000 евро на човек;
* Летищните такси са актуални към 24.07.2019 и се фиксират към датата на
доплащане, поради честата им променливост.
Цената не включва :
* Виза за Тайланд - 70 лева;
* Виза за Виетнам - 40 USD / 70 лева;
* Доплащане за кабина с прозорец - от 588 лв на човек за целия престой;
* Доплащане за кабина с балкон /на запитване/;
* Такса обслужване на борда на кораба 13 USD / 23 лева на нощувка на човек
/заплаща се на кораба/;
* Такса обслужване на местни екскурзоводи и шофьори;
* Специална пакетна цена при записване на всички 5 екскурзии на български
език при минимум 15 записани: 436 евро/853 лв на човек ;
Допълнителни екскурзии от круизната компания провеждащи се на английски
език с присъединяване към международна група /подлежат на
препотвърждение/:
* Напитки на борда на кораба;
* Застраховка „Отказ от пътуване“ /на запитване, по желание, сключва се при
записване/;

* Допълнителни услуги (СПА, комуникации, хазарт, интернет и др.);
* Лични разходи;

