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Френска и Италианска ривиера с MSC Seaview – круиз с MG
Travel
21.10 – 28.10.2020г.

Нова ера за круизна почивка с луксозния кораб 5*MSC Seaview. Предоставяйки изцяло ново
изживяване, изключителният MSC Seaview Ви отвежда към слънчевото Средиземноморие, 360
градусови панорамни алеи ще обгръщат кораба. Изискани ресторанти, места за релакс и
развлечения, СПА центрове, нощни клубове и всичко с което да се поглезите за 5*почивка.

Маршрут на круиза:
DATE

PORT

ARRIVAL

DEPARTURE

ACTIVITY*

Wednesday, 21 October
2020

Civitaveccia,Italy

-

18:00

Docked

Thurday, 22 October 2020

Cannes, France

08:30

17:30

Docked

Friday, 23 October 2020

Palma de Mallorca, Spain

13:00

22:30

Docked

Saturday, 24 October 2020

Barcelona, Span

07:00

18:00

Docked

Sunday, 25 October2020

Ajaccio, France

12:00

19:00

Docked

Monday, 26 October 2020

Genoa, Italy

07:00

18:00

Docked

Tuesday, 27 October 2020

La Spezia, Italy

07:00

19:00

Docked

Wednesday, 28 October
2020

Civitaveccia, Italy

07:00

Docked

1 ден ( 21.10.2020г.) – Тръгване в 5:00 ч. от жп гара Русе до летище Букурещ за
полет до Рим в 9.50 ч. с полет на Ryan air. Пристигане на летище Чампино в 10:55
ч. Трансфер с автобус до пристанище Чивитавекия, където е началната точка на
нашето морско приключение.
Чивитавекия, известна като пристанището на Рим, е с богата история и много
забележителности. Градът, разположен върху останки от древно етруско селище е
създаден от император Траян през 1 век н.е. и заема стратегическо място в
империята поради близостта си до Рим. През Средновековието с огромен принос
за развитието на града са няколко папи, по чиито поръчки е започнало
изграждането на исторически паметници и сгради. В наши дни Чивитавекия е
основно пристанище в областта, през което годишно преминават повече от 5 млн.
души.
Настаняване на кораба между 15:30ч. и 16:00ч. Отплаване в 18 часа.
2 ден (22.10.2020г.) - Закуска. Пристигане в Кан. Градът е дом на прочутия филмов
фестивал, с впечатляваща архитектура, луксозни бутици, пясъчни плажове и
разбира се булевард Кроазет. По желание свободно време в Кан или
организирана екскурзия до Монако, Монте Карло и фабриката за парфюми в Езе.
Отплаване в 17.30 ч. Забавления на кораба. Вечеря.
3 ден ( 23.10.2020г.) – Закуска. Акостиране в Палма де Майорка. Най-големия от
Балеарските острови е известен с прекрасните си плажове, фабриките за перли,
които отлично имитират естествените, вкусната храна, най-високата готическа
катедрала в Испания „Ла Сеу“ и забележителния
нощен живот.

Престоят ни на острова позволява да опитаме от (почти) всичко 😉. Вечеря.
4 ден ( 24.10.2020г.) – Закуска. Пристигане в Барселона. Вторият по големина
испански град, произведението на Антонио Гауди, столицата на Каталония, дома
на един от най-обичаните футболни клубове и още много. Ще посетим Готическия
квартал, ще се разходим по Лас Рамблас, ще се „потопим“ в морския живот в
Аквариума, ще опитаме паеля и мохито и може би ще научим някои фламенко
стъпки от многобройните улични артисти. Вечеря.
5 ден ( 25.10.2020г.) – Закуска. Акостиране в Аячо, Корсика. 4-я по големина остров
в Средиземно море е притегателно място за всички любители на комбинацията от
приказни плажове и средновековна архитектура. Островът е сменял много
владетели, но настроенията и борбата за независимост са живи и до днес.
Модерната история на Корсика е със силно италианско влияние дори след като
острова е продаден от република Генуа на Франция през 1764 г. Найемблематичната фигура, свързвана с Корсика е Наполеон Бонапарт. Ще посетим
Стария град, създаден през 1492 г., по желание ще влезем в родната къща на
император Наполеон, ще опитаме традиционни за Корсика блюда и ще се
насладим на залеза преди да отплаваме. Вечеря.
6 ден ( 26.10.2020г.) – Закуска. Пристигане в Генуа. Най-голямото италианско
пристанище е известно още и като родния град на Христофор Колумб. След като
разгледаме Стария град, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО,
ще обърнем специално внимание на прочутата лигурска кухня. Смята се, че точно
тук е сътворена супата минестроне, а не бива да пропускаме и фарината - хляб от
брашно от нахут и местното десертно вино шакетра. Вечеря.
7 ден ( 27.10.2020г.) – Закуска. Ла Специя е важен пристанищен център и градче с
прелестна архитектура и местоположение. Дългите лозови насаждения,
терасовидните хълмове и стръмните, спускащи се към лазурното море брегове
буквално омагьосват. Мястото е известно още като „Залива на поетите“, тъй като
живописните гледки са вдъхновили много хора на изкуството, сред тях и самият
Лорд Байрон. Целодневната ни екскурзия започва от Порто Венере, където ще се
качим на корабче до
Монтеросо ал

Маре, най-голямото от петте селца включени в защитения от ЮНЕСКО
архитектурен резерват „Чинкуе тере“. Почти до края на 19 век сгушените в гънките
на бреговата ивица селища са били достъпни само по море с лодка или с магаре
по тясна планинска пътека. Днес влизането на автомобили е абсолютно забранено
с цел да се запази автентичния чар на тази част от лигурското крайбрежие. Вечеря.
8 ден ( 28.10.2020 г.) – Закуска.Пристигаме отново в Чивитавекия, но това все още
не е края на нашето пътешествие. Напускаме MSC Seaview, който бе
гостроприемен наш дом в последната седмица и се отправяме към Стария град за
още едно италианско еспресо и закуска. Ще разгледаме най-големия пазар в
града Сан Лоренцо и ще разберем защо в Чивитавекия най-оживената част на
града, в която са съсредоточени ресторанти, кафенета и магазини за сладолед се
нарича Getto di Civitavecchia. Трансфер до летище Чампино в Рим за полет в 21.50
ч. Пристигане в Букурещ в 22.55 ч. Трансфер до Русе.

Цена на човек в двойна стая:
Balcony Bella - 2290.00 лева за ранни записвания до 29.02.2020 г.
Balcony Fantastica - 2490.00 лева за ранни записвания до 29.02.2020 г.
Редовна цена: 2390.00 лв. за Balcony Bella / 2590.00 лв. за Balcony Fantastica.
Цена за дете до 17 г. в стая с двама възрастни –1060 лева за Balcony Bella и Balcony
Fantastica;
Цена за трети/четвърти възрастен –1410 лева за Balcony Bella/ 1510 лева за Balcony
Fantastica;
Цена за единично настаняване – 3464 лева за Balcony Bella/ 3564 лева за Balcony
Fantastica.
Цената включва:
- Самолетни билети с включен ръчен багаж Букурещ – Рим – Букурещ (Ryanair) с
размери 40x30x20 см.;
- Трансфери Русе-Букурещ-Русе;
- 7 нощувки на база all inclusive;
- Настаняване в комфортно обзаведени каюти, почиствани ежедневно според
избраната тарифа;

- Многоезичен квалифициран персонал;
- Програма за дейностите на борда и възможните допълнителни екскурзии,
доставяни до Вашата каюта ежедневно;
- Забавления на борда: шоу програми, музика на живо, коктейл посрещане;
***ХРАНА И ЗАБАВЛЕНИЯ НА БОРДА:
-Прясно приготвена храна 20 часа на ден със сертифицирани шеф готвачи;
-Някои от напитките в бюфет зоната: наливна вода, сокове от диспенсър,
американско кафе, чай (налични 20 часа в денонощието);
-Богата занимателна програма с музика и различни дейности през целия ден:
групови игри и състезания, класове по танци и чужди езици и др.;
-Ползването на открит и закрит (където е наличен) плувен басейн с плажни кърпи
и шезлонги;
-Различни театрални постановки - от циркови и акробатични представления до
оперети;
-Музика на живо в различните барове, нощен клуб с DJ;
-Тематични дневни и нощни програми: Италианска вечеря, Бяло парти, Фестивал
на бирата, MSC factor, караоке вечер, Hollywood вечер;
-14-часа на ден детски клубове за различни възрастови групи (продукти на Chicco,
LEGO и др.);
- Специализирано детско меню, разработено заедно с Chicco;
- Фитнес център с оборудване Technogym;
- Ползването на библиотека и стая за игра на карти, табла и други тихи игри;
- Медицинска застраховка с покритие 5000 евро за лица под 69 г.;
- Водач от MG Travel.
Цената не включва:
-Такса обслужване към персонала (т.нар. бакшиши, 10 евро на човек, на ден);
-Брегови екскурзии: предлагат се на 5 официални езика - английски, немски,
френски, испански, италиански.; ( предстои да бъдат обявени).
-Пакети с напитки: при предварително добавяне и заплащане заедно с круизната
резервация, не дължите 15% такса сервиз (която се начислява допълнително, в
случай че пакетът/пакетите се добавят на борда на кораба);
-Специализирани ресторанти и барове;

-Допълнителни атракции като 3D кино, симулатор на F1 и други (налични на някои
от корабите);
-SPА център: над 20 вида масажи, 19 процедури за тяло, аромо-терапия, термална
зона, сауна, парна баня;
-Интернет кафе: интернет пакети могат да бъдат предварително резервирани
преди круиза;
-Фризьор и маникюр/педикюр;
-Магазини и бутици (безмитни);
-Казино;
- Всички такси за музеи и забележителности по маршрута;
- Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица над 70 г.: 12 лв. за целия
престой / заявява се и се заплаща предварително от България/;
- Плащане на пакет „Седалки“ в самолета;
- Плащане на приоритет (дава ви възможност да вземете с Вас 1 ръчен багаж в
салона на самолета +1 малка чанта в салона +Гише за чекиране и качване на
борда с предимство) /(цената се препотвърждава при закупуване);
- Чекиран багаж до 20 кг: лв. в двете посоки (цената се препотвърждава при
закупуване) - по желание, заявява се и се заплаща предварително от България.
N.B.* - Туроператора си запазва правото да прави промени по програмата!

Условия за записване: Внасяне на депозит в размер на 50 % и заплащане на
остатъка от сумата до 60 дни преди отпътуване.
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 номер 03700100001918/12.02.2020
г. на „Eвроинс“ АД.

