
 

 

12 дни / 11 нощувки 

Три континента - пет държави: ГЪРЦИЯ, ТУРЦИЯ, КИПЪР, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ 

с тръгване от Пирея 

с водач от България 

Осигурен транспорт от София до круиза и обратно. 

ГАРАНТИРАН КРУИЗ! 

16 – 27 декември 2022 

Цена: от 2 100 лв  

CELESTYAL CRUISES  

Това е най-популярната круизна компания сред българите, тъй като предлага най-близките и удобни 

пристанище до България, а именно Атина и Солун. Компанията е базирана в Кипър и оперира круизи 

от Кипър, Франция, Италия, Куба и Гърция. Компанията официално е създадена през 1986г. като 

дъщерно дружество на Louis Group, водещият в туризма на Източното Средиземноморие , основана 

през 1935г. от покойният Луи Лоизи признат като „баща на Кипърския туризъм“. Всяка от палубите 

на корабите носи името на Древногръцки бог. 

Маршрут на круиза:  Атина (Пирея), Солун (Гърция ), Измир (Турция), о-в Родос (Гърция), Лимасол 

(Кипър),  Александрия (Египет),  Хайфа (Израел) , В открито море,  Атина (Лаврион) 

 

1 ДЕН /Петък –16/12/2022 Отпътуване от София в 23:30 часа от стадион „Васил Левски“. Нощен 

преход до Пирея – главното пристанище на Гърция. 

2 ДЕН /Събота 17/12/2022 Чекиране и настаняване на борда на круизния кораб Celestyal 

Crystal. В 17:00 корабът отплава. Вечеря и нощувка на борда.  

3 ДЕН /Неделя  18/12/2022 В 08:00 корабът акостира на пристанището в Солун. До 15:00 ч. – 

свободно време или * възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря и нощувка на борда.  

4 ДЕН / Понеделник  19/12/2022 В 09:00 корабът пристига в Измир / Турция/. Свободно време 

или * възможност за допълнителна екскурзия. Отпътуване в 17:00 ч. Вечеря и нощувка на борда.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДЕН / Вторник 20/12/2022   В 08:00 се акостира на о-в Родос. Свободно време или * 

възможност за допълнителна екскурзия. Отпътуване в 14:00 ч. Вечеря и нощувка на борда. 

6 ДЕН / Сряда 21/12/2022  В 07:30 се пристига в Лимасол / Кипър /. Свободно време или 

екскурзия Панорамна обиколка на Лимасол и Курион – включена в цената. Отпътуване в 12:30 

ч. Вечеря и нощувка на борда. 

7 ДЕН / Четвъртък 22/12/2022  В 07:00 корабът акостира в Александрия / Еипет /. Екскурзията 

Класическо Кайро с включен обяд – целодневна, включена в цената. Туристите, които не желаят 

да се възползват от тази екскурзия – остават на борда на кораба в открито море. Вечеря и нощувка 

на борда. 

8 ДЕН /Петък 23/12/2022  Възможност за допълнителна екскурзия в Александрия. Отпътуване в 

13:00 ч. Вечеря и нощувка на борда. 

9 ДЕН / Събота 24/12/2022  В 09:00 пристигане в Хайфа / Израел /. Свободно време или * 

възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря и нощувка на борда. 

10 ДЕН / Неделя 25/12/2022  Възможност за допълнителна екскурзия в Хайфа. Отпътуване в 

16:00 ч. Вечеря и нощувка на борда. 

11 ДЕН / Понеделник 26/12/2022 През целия ден корабът е в открито море. Туристите могат да 

се забавляват с развлекателната програма на борда.  Вечеря и нощувка на борда. 

12 ДЕН / Вторник 27/12/2022  В 08:30 корабът акостира на пристанище Лаврион / Атина /. 

Отпътуване за София с автобуса. Пристигане вечерта.  

ВИД КАЮТА 

 

 

Цена на човек 

в двойна каюта 

Единична 

каюта 

3-ти и 4-ти 

възрастен в 

двойна каюта 

Деца 2-10.99 г. 

с двама 

възрастни 

IA – вътрешна каюта; дек 2 / 

3 

2100 лв. 2355 лв. 1970 лв. 1155 лв. 

IB – вътрешна каюта; дек 3/4 2220 лв. 2540 лв. 1970 лв. 1155 лв. 

XС – външна каюта с люк; дек 

5/6/7 

2455 лв. 2845 лв. 1970 лв. 1155 лв. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Транспорт с комфортен автобус София – Пирея / Лаврион – София; 

 12 дни – 10 нощувки на круизния кораб; 

 Изхранването е на ALL INCLUSIVE с безлимитни маркови алкохолни и безалкохолни напитки; 

 Басейн и фитнес, сейф бокс; 



 Екскурзия Класическо Кайро с обяд – целодневна;  

 Екскурзия Панорамна обиколка на Лимасол и Курион - полудневна; 

 Пристанищни такси; такса обслужване; бакшиши; 

 Всички основни услуги на борда на кораба; 

 Дневна анимация за възрастни и за деца; 

 Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” опция „Б“ и покритие  10 000 евро 

към ЗД Евроинс АД, гр. София / лица  над 64 г. имат доплащане /; 

 Водач от България; 

 

ЕКСКУРЗИИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 

Панорамна обиколка на Лимасол и Курион – полудневна, времетраене 4 часа 

Първата спирка е в центъра на Лимасол. Туристите имат възможност да се разходят с местен 

екскурзовод в старата част – около рибарското пристанище и Средновековната крепост. В тази крепост 

крал Ричард Лъвското сърце се жени за Беренгария Наварска и я провъзгласява за кралица на Англия. 

Посещение на самата крепост не е предвидено, има свободно време в града. Следва посещение на 

археологическия парк Курион – един от най-важните градове – държави на острова в древността. 

Разглеждане на амфитеатъра с 3500 места и къщата на Еустолиос, римска вила, с много стаи, всяка с 

различни по цвят и конфигурация мозайки от 5 в. след Хр. Обратно на борда. 

 

Класическо Кайро  – целодневна. Първата спирка е на едно от 7-те чудеса на Древния свят – 

пирамидите в Гиза. Свободно време за самостоятелно разглеждане на пирамидите, снимки, разходка 

с камила и т.н. Следващата спирка е при пазителя на долината – Древния Сфинкс. Следва обяд на 

блок маса в 5* хотел. Турът продължава с посещение на Национален Археологически музей. След това 

се посещава фабрика за производство на папируси. Свободно време за сувенири и отпътуване обратно 

към пристанището Порт Саид. Продължителност на екскурзията – около 12 часа. Вцената са включени: 

обяд, екскурзоводско обслужване, входни такси за обектите; не включва: бакшиши за местни 

екскурзоводи и шофьори. 

ALL INCLUSIVE програма на борда на кораба: закуска, обяд и вечеря, следобедни снаксове, 

неограничено количество алкохолни и безалкохолни маркови напитки. 

 Port, Sherry, Liqueurs – Campari, Sandeman’s; Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua, Cointreau, 

Beileys 

 Whiskey & Bourbon – Canadian Club, Jim Beam, J&B, Johnnie Walker  - Червен етикет 

 Gin – Beefeater, Gordon’s 

 Rum – Bacardi / бяло и тъмно / 

 Vodka – Smirnoff и Stolichnaya 

 Tequila – Jose Cuervo бяло 

 Гръцки аромати – включващи разнообразие от гръцки напитки и коктейли. 

 Коктейли  

 Бира – наливна, селектирани марки алкохолна и безалкохолна бира в кутии 

 Вино – избрано бяло/ розе или червено вино от бутилка, но се дава на чаша 

 Газирана и минерална вода наливни; 

 Сода, Кока Кола, Спрайт, Студен чай; 

 Сокове – портокал, грейпфрут, домат и ананас – на чаши. Прясно изцедените сокове се 

заплащат 

 Безалкохолни коктейли; 

 Кафе – еспресо, капучино, филтър, лате. 

 Топли напитки – топъл шоколад и богат избор на чай 

Всички останали напитки, които не са включени в този списък се заплащат. 

 

Обща информация: Алкохол на лица под 18 години не се предоставя. Напитките са само за лична 

консумация и не могат да се използват за групови събирания и партита. Обслужването по каютите и 

мини бара не са включени в програмата. Напитките могат да се консумират докато изтече работното 

време на съответното заведение или до акостирането на кораба. Поръчката на напитките става лично 

и се предоставя бордовата карта. Ако някой реши да вземе напитка на приятел – тя ще бъде таксувана 

по нормални цени. 
 



ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:    

 Всички допълнителни екскурзии, които са по желание; 

Допълнителните екскурзии са на английски език. При 20 и повече българи по една екскурзия 

се подсигурява превод или екскурзовод на български език.  

По всички дестинации може да се ползва само по една екскурзия на ден, тъй като се 

провеждат по едно и също време. 

Всички ходни такси на историческите забележителности са включени в цената на екскурзията. 

Изхранването на борда на кораба е съобразено с екскурзиите на туристите. 

 Бакшиши за местни екскурзоводи и шофьори; 

 Допълнителните услуги на борда /СПА, пране, комуникации и др./; 

 Хазартни игри /казино, бинго/; 

 Разходи от личен характер; 

 Доплащане за единична седалка в автобуса – 230 лв. 

 Лица  от 64 до 74 год. имат доплащане за мед. застраховка в размер на 16 лв. за цялото 

пътуване. 

Лица от 75 до 80 год. имат доплащане за мед.застраховка от 32 лева на човек за цялото 

пътуване. 

Застрахователната компания не застрахова лица над 85 год. Туристите от 80 до 84 год. могат 

да бъдат застраховани за 2000 € срещу сумата от 2 лева на ден, която е изключително малка 

за тези страни и не препоръчваме пътуването на тези лица. 

 Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на Застраховка "Отмяна на пътуване" 

по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите при анулиране на пътуването, 

при съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия или 

негови близки. Застраховката е доброволна и се сключва в деня на подписване на договора за 

организирано пътуване в агенцията, където се извършва записването. Туроператорът не 

възстановява сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзиятa 

  ТАКСА ГОРИВО - Във връзка с драстичното поскъпване на горива, такси, фериботни билети, 

пристанищни такси и др. транспортни разходи, позовавайки се на т. 3.1 от Общите условия за 

пътуване с Нова Турс БГ, се налага въвеждането на „такса гориво“. Точният размер ще се 

определя до 20 дни преди датата на отпътуване, но няма да надвишава 8% от пакетната цена. 

За туристи, желаещи да ползват програмата със собствен транспорт – от цената се приспадат  

180.00 лв.  Те не ползват и застраховка. 

 

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ:  40 

Срок на уведомление при несъбран минимален брой туристи: 30 дни преди датата на отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

- Международен паспорт - при пътуване на круиз трябва да разполагате с международен 

паспорт, валиден минимум 6 месеца след датата на приключване на круиза. 

- За деца под 18 години, пътуващи с един родител или без родители – Нотариално заверена 

декларация, че родителите са съгласни детето да пътува извън България – оригинал + 1 

копие + паспорт на детето.   

За всички отплавания през 2022 Celestyal Cruises ще изискват  

1. При качването на борда на круизния кораб НЕ СЕ ИЗИСКВА сертификат за извършена ваксина! 

2. Всички пасажери трябва да се направят бърз антигенен тест в България до 48 ч. преди качването 

ИЛИ тест, направен до 72 часа преди качване! 

3. Круизна компания си запазва правото при качване на борда на кораба да направи контролен бърз 
антигенен тест. 

Визи За Република Гърция няма визови изисквания за български граждане. 

Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на 
страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби. 



НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  

депозит – 250 лв. при подписване на договора;  

доплащане – 61 дни преди датата на отпътуване, до 14.10.2022. 

 

УСЛОВИЯ ПРИ АНУЛАЦИИ:  

До 90 дни преди датата на отпътуване  - няма неустойка; 

От 89 – 60 дни преди датата на отпътуване – 600 лв. на човек; 

От 59 – 30 дни преди датата на отпътуване: 75% от пакетната цена 

29 дни преди датата на отпътуване: 100% неустойка 

 

Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им се отказва 

достъп до Гърция или друга държава по програмата поради: забрана за напускане на страната, забрана 

за влизане в дадена държава; невалидни /забравени/ документи или други независещи от 

туроператора причини ! 

Вид използван транспорт: 

⇗ Круизен кораб           ⇗  Автобус 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Туроператорът си запазва правото за промяна на цените на обявените допълнителни 

екскурзии, в зависимост от предлагането на круизната компания. Организаторът си запазва 

правото за промяна в цената на екскурзията до 20 дни преди датата на отпътуване, в случай 

на драстично повишаване на горивото в България или въвеждането на нови такси. 

Пристанищните такси са калкулирани към  м. Ноември 2021 г. и круизната компания може 

да ги актуализира по обективни причини като: промяна цената на горивото; промяна на 

пристанищните такси и др. CELESTYAL CRUISE  си запазва правото да наложи доплащането 

за гориво, както следва: 3 € на човек, на ден ако цената на ice Brent надвиши 90 $; 6 € на 

човек, на ден ако цената на ice Brent надвиши 110 $; 

 

Информация относно самото пътуване:  

По време на резервацията не е възможно да изберете разположението на каютите на кораба. Всички 

каюти се разпределят автоматично няколко дни преди тръгване на круиза. 

 

Началната и крайната спирка са фиксирани предварително в програмата и договора и допълнителни 

спирки на територията на гр. София не се правят. Настаняването в автобуса става по реда на 

записване. Спирките по време на самото пътуване са предварително регламентирани /при 

необходимост разбира се се спира, но слизат само нуждаещите се/. Спирането на супермаркети не 

влиза в нашите програми /освен ако не е пътуване с цел пазаруване/. По трасето от София до Кулата 

могат да се вземат туристи от: Драгичево, Дупница, Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански и 

Кулата. 

 

Багаж: Няма конкретни ограничения относно количеството багаж, което ще носите с вас на борда на 

кораба по време на круиза. Все пак препоръчва се багажът да не надвишава 2 пътни чанти с 

максимално тегло до 23 кг. всяка от тях. Документи, лекарства и ценности трябва да носите винаги 

само в ръчния си багаж. 

Международен паспорт:  НЕ е възможно пасажери с българска националност да бъдат настанени 

на борда на круизния кораб с лична карта или с шофьорска книжка, дори целият маршрут на круиза 

да е в рамките на ЕС. Въпреки това препоръчваме да носите втори документ за идентификация – 

лична карта или шофьорска книжка. 

С оглед безпроблемното преминаване на паспортните формалности в отделните пристанища, в 

първия ден от пътуването паспортът се депозира на рецепцията на кораба. Поради тази причина е 

необходимо пасажерите да разполагат с втори документ за самоличност като лична карта или 

шофьорска книжка. Този втори документ ще бъде необходим за слизане и качване в някои 

пристанища от маршрута. Като документ за самоличност на борда служи и бордната карта. 

Туроператорът е сключил застраховка “Отговорност на Туроператора”   

 

Начин на плащане: в лева по банков път. 

БАНКОВА СМЕТКА на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД                            За резервации и информация:                                                            

Кей Би Си Банк България ЕАД                                  ОФИС: София, ул. „Пиротска“ 45, ет. 1                                                               



IBAN: BG21RZBB91551009700630                                             тел.: 089 20 50 324 

BIC: RZBBBGSF                                                                             office@qtravel.bg         

 

ОПИСАНИЕ НА КОРАБА Celestyal Crystal:  

10 палуби, 4 асансьора, 162 м. дължина, 25 611 тона, 529 кабини,  един външен басейн, 18 възела 

скорост, 406 души екипаж; електричество 110-220 В; три бара, основен ресторант, бюфет на 

самообслужване и 2 специализирани ресторанта; фитнес, СПА център, сауна, салон за красота, 

безмитен магазин, бутик, конферентен център, медицински център,казино и др. Капацитет на 

кораба- до 1200 туриста. 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРАБА CELESTYAL CRYSTAL 

 Брой пътници: 960 

 Брой екипаж: 406 

 Година на пускане на вода: 1980 

 Тонаж: 25611.00 

 Ширина: 25.60 

 Дължина: 162.00 

 Скорост: 18.00 

 Електрическо напрежение: 220 

 Флаг: Малта 

  ЗА КОРАБА 

CELESTYAL Crystal е един от любимите кораби на хората, пътували на круиз с него. Той е едно 

оптимално съчетание между удобства, размер на кораба и брой пътници. При оптимално 

натоварване, бихте били заедно с не повече от 900 други гости на кораба, а за вас ще се грижат 400 

души.  

Каюти 

 CELESTYAL Crystal разполага с 529 каюти за настаняване. Изборът от каюти на борда на кораба 

включва стандартните вътрешни, външни каюти с прозорец и апартаменти с балкон. 



  ГАСТРОНОМИЯ 

Въпреки, че не е от най-внушителните по размер круизни кораби, CELESTYAL Cristal разполага с 

достатъчно места за хапване и развлечения. 

     

Основни ресторанти: 

 ресторант "Caruso" на палуба №5 

 ресторант "La Scala" на палуба №8 

 бюфет "Traviata" на палуба №9 

 бюфет "Rigoletto" на палуба №9 

   БАРОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ 

На борда на CELESTYAL Crystal има 6 дневни и нощни заведения – барове, дискотека, 

нощен клуб за танци и коктейл бар до басейните. 

Барове, свободно време и релакс: 

 бар "Ромео и Жулиета" на палуба №8 

 бар "Rendez Vous" на палуба №8 

 казино "Monte Carlo" на палуба №8 

 закритата дискотека и театър "Metropolitan" на палуби №8 и №9 

 открит бар "Riviera" на палуба №9 

 откритата дискотека и бар "Stars Lounge & Disco" на палуба №9 

УСЛУГИ НА БОРДА 

Спорт, релакс и забавления 

CELESTYAL Crystal  разполага с разнообразни опции, както за желаещите да поддържат форма със 

спорт или релакс, така и за онези, които търсят вечерно развлечение извън баровете. 

 интернет център на палуба №5 



 фото-магазин на палуба №5 

 уелнес център на палуба №9 

 козметичен салон на палуба №9 

 театър "Metropolitan" на палуби №8 и №9 

 безмитен магазин на палуба №5 

 медицински център на палуба №4 

 конферентна зала на палуба №8 

Допълнителна такса се плаща за: 

 СПА център Sana Beauty 

 Маникюр, педикюр, фризьор 

С деца на круиз 

CELESTYAL организира и се грижи за забавлението на децата, но стимулират и акцентират върху 

забавлението на цялото семейство заедно повече, отколкото на отделянето на децата в клуб. 

Детският клуб (на 7-ма палуба) е отворен едва за четири часа през деня и е предназначен за деца 

от 3 до 12 годишна възраст. Детските занимания са включени в цената на круиза и са организирани 

и водени от млади хора, специално обучени за работа с деца. 

 На борда на кораба не разполагат с детегледачи за бебета. 

 Децата могат да се възползват от специално детско меню в ресторантите. 

Схема на кораба / celestyal cruises decs  

HTTPS://CELESTYAL.COM/OUR-SHIPS/CRYSTAL/DECK-PLANS 



 


