
Круизен пакет „Европейски нюанси” 

Европейски нюанси описва най-точно новото ни предложение за круиз. В това 14-дневно 

плаване на борда на MSC Poesia ще се насладите на красивото западно крайбрежие на 

Европа. Ще видите отблизо Великобритания, Испания, Италия, както и няколко други 

европейски държави. Приключението завършва с нощувка в хотел 3* в Милано 

Дати: 12 - 26.09.2023 

15 дни/ 14 нощувки 

 Цена: от 3 180 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: София – Копенхаген (Дания)  – Карлскруна(Швеция) – Варнемюнде (Германия) – 

Гьотеборг (Швеция) – Амстердам (Нидерландия) – Саутхемптън (Великобритания) – Ла 

Коруня (Испания) – Лисабон (Португалия) – Аликанте (Испания) – Генуа (Италия) – София 

12.09. Ден 1: София – Копенхаген, отплаване в 18:00 ч. 

Сутрешен полет София – Копенхаген с прекачване. Следва обзорна екскурзия на града 

(включена в цената). През 2008 г. Копенхаген е обявен за най-добрия град за живеене в 

света, а по инфраструктура попада на трето място след Сингапур и Мюнхен. Старите 

барокови сгради "съжителстват" безпроблемно с новите модерни архитектурни хрумвания 

и са в основата на съвършеното пъстроцветие - особеност на столицата на най-старата 

европейска монархия. Копенхаген е модерен метрополис, запазил очарованието на 

отминали години. Несъмнено мястото, където можете да усетите истинския неподправен 

чар на Дания, е старото пристанище Нихавн. Цветните му фасади са сред най-иконичните в 

Европа. Не пропускайте и статуята на Малката русалка, вдъхновена от едноименната 

приказка на Х.К. Андерсен. В продължение на повече от век, тя приветсва посетители от 

цял свят и ги вдъхновява със своята история за любов и саможертва. Ще посетим и зимната 

резиденция на датската кралска фамилия - дворецът "Амалиенборг". Разположен в сърцето 

на столицата., дворецът представлява четири идентични сгради в стил рококо, построени 

между 1750 и 1754 година. В центъра на дворцовия комплекс се намира парк със статуя на 

основоположника на Амалиенборг - крал Фридрих V; обиколката продължава с разходка по  

една от най-дългите пешеходни улици в Европа. Панорамна обиколка на центъра, 

парламента, операта, Тиволи и общината.   

Трансфер до круизния терминал. Чекиране и настаняване на кораба. 

13.09. Ден 2: Карлскруна, Швеция 08:00 ч. – 18:00 ч. 

В Южна Швеция се намира приказният малък пристанищен град Карлскруна (Karlskrona). 

Той е главен административен център на лен Блекинге и на едноименната община 

Карлскруна. 

Тъй като е разположен около устието на река Люкебюон на брега на Балтийско море, той 



предоставя изключително красиви пейзажи на своите посетители, но популярността му 

сред туристите се дължи най-вече на старинното му пристанище, което заради съхраненият 

му вид е включено с Списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. 

Градът е кръстен на своя основател крал Чарлз Единайсети и в превод името му означава 

Короната на Чарлз. Кралят е търсел подходящо място на което да установи своята флота и 

което да разполага с води, които не замръзват. Изборът му пада върху този и околните 33 

острова на Балтийско море. 

Още с основаването на пристанището градът започва бързо да се развива и в началото на 

18 в. се превръща във вторият по големина град в царството. Оттогава са останали 

запазени масивните форми на улиците му. Градът и днес е един от най-ярките примери за 

късния ренесанс в северните държави и освен с градското си планиране се гордее и с 

прекрасното си пристанище. 

Основната забележителност в града безспорно е неговото пристанище. То е изградено по 

единен план и е образец за европейската военна архитектура. Изграждането му започва 

през 17 в. и днес първоначалното му планиране е в напълно запазил се вид. Над него са 

работили някои от най-добрите архитекти от миналото, а постройките, които са добавени 

по-късно напълно хармонират с облика му. 

Днес Калрскруна е град, който определено е модел за подражание. Цялата му централна 

част, корабостроителницата, военноморската база и някои от съседните сгради са 

включени в списъка на ЮНЕСКО за световно европейско наследство и са обявени за 

защитени обекти. 

14.09. Ден 3: Варнемюнде, Германия 08:00 ч. – 19:00 ч. 

В този ден ще насочим вниманието ви към град Шверин – столицата на Мекленбург, 

Предна Померания, една от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Цели десет 

езера са разположени наоколо. Най-голямото от тях е Шверинското. На брега му, на остров 

се издига прочутият Шверински замък – бивша резиденция на мекленбургските херцози. 

Ще се запознаете с неговата история и архитектура. Ще имате възможност да се разходите 

във великолепния му парк. По време на пешеходната обиколка из града, ще преминете 

през площада на кметството, с оригиналния паметник на Хенрих Лъв, площада на 

касапите, катедралата. 

15.09. Ден 4: Гьотеборг, Швеция 11:00 ч. – 19:00 ч. 

Добре дошли в Гьотеборг – вторият по големина град в Швеция и нейното основно 

пристанище. Основан през 1603 г. градът винаги е бил главно стратегическо пристанище в 

историята на страната.  

Складовете и индустриалните са превърнати в художествени галерии, малките кафенета, 

богатата нощна сцена и ресторантите със звезди Мишлен правят града оживен 

целогодишно.  

Тук може да посетите природният резерват за птици Änggårdsbergens, който се простира на 

площ от 220 хектара. Той е създаден през 1840 година. Ботаническата градина на 

Гьотеборг, която съдържа над хиляда и шестстотин орхидеи. 

Накрая, любителите на автомобили могат да посетят музея на Volvo. 

16.09. Ден 5: плаване 

Свободно време за забавления и почивка на борда на кораба. Можете да се възползвате от 

богатата и разнообразна програма и забавления, организирани за гостите на кораба. 

17.09. Ден 6: Амстердам, Нидерландия 07:00 ч. – 17:00 ч. 

Днес корабът акостира в Оймюнден. Тук ви предлагаме обзорна екскурзия на Амстердам 

(срещу доплащане), по време на която ще посетите Старата църква, разположена в 

квартала на червените фенери, Новия пазар, синият мост над река Амстел и площад 

Рембранд. 

18.09. Ден 7: Саутхемптън, Великобритания 09:00 ч. – 21:00 ч. 

В днешния ден ви предлагаме обзорна екскурзия на Лондон (срещу доплащане). Елате с 



нас, за да Ви покажем кралската резиденция – Бъкингамския дворец, майката на 

парламентите, известната кула Биг Бен и Уестминстърското абатство. Ще откриете, къде са 

министерствата и известната Даунинг стрийт. Пред Вас ще се разкрият и Величественият 

Трафалгар, Художествената Галерия, колоната на адмирал Нелсън, най-високото виенско 

колело в Европа-Окото на Лондон, наи-високият ‘Вертикален град’ в западна Европа – 

Шард, Темза и нейните мостове, кралските паркове - Хайд парк, Зеленият Парк, Парк Ст 

Джеймс. Ще видим още - Кенсингтън и неговите музеи и поразяваща викторианска 

архитектура, катедралата Св Павел, Лондонското Сити. легендарните мостове Лондон 

Бридж и Тауър Бридж. Присъединете се, за да откриете още много забележителности по 

пътя с нас. 

19.09. Ден 8: плаване 

Свободно време за забавления и почивка на борда на кораба. Можете да се възползвате от 

богатата и разнообразна програма и забавления, организирани за гостите на кораба. 

20.09. Ден 9: Ла Коруня, Испания 09:00 ч. – 15:00 ч. 

Днешната екскурзия(срещу доплащане) ще започне с трансфер от пристанището на Ла 

Коруня до град Сантяго де Компостела. По време на пътуването, нашият местен 

екскурзовод ще Ви въведе впечатляващо и увлекателно в историята, традициите и бита на 

Галисийския район. 

След като пристигнете в Сантяго де Компостела веднага ще имате възможността да 

почувствате духа на този религиозен и поклоннически център. 

Ще посетите стария град, който е включен в списъка на ЮНЕСКО, за световното културно 

наследство. Гидът ще Ви разкаже и всичко за местната катедрала - една от най-

впечатляващите и стари катедрали в Испания. Тя е крайната точна на „Пътят на Камино”. 

Ще посетим и градския пазар, известен с прекрасната си морска храна, която не се среща 

в други райони. Ще имате свободно време за покупки. Връщане в Ла Коруня. 

21.09. Ден 10: Лисабон, Португалия 13:00 ч. – 22:00 ч. 

В този ден ви предлагаме полудневна екскурзия (срещу доплащане), в която ще ви 

запознаем със столицата на Португалия и нейните най-известни забележителности: 

символът на Лисабон – кулата Белем, кварталът Алфама, един от най-старите квартали на 

Лисабон, осеян с калдъръмени улички и панорамни гледки към града, прочутият Манастир 

на Йеронимите – най-важният паметник на града и архитектурен шедьовър, където се 

намира гроба на един от най-великите мореплаватели- Вашку Да Гама и изключителния 

Монумент на откривателите, посветен на морските открития и експедиции, донесли на 

Португалия славата на велика морска държава. 

22.09. Ден 11: плаване 

Свободно време за забавления и почивка на борда на кораба. Можете да се възползвате от 

богатата и разнообразна програма и забавления, организирани за гостите на кораба. 

23.09. Ден 12: Аликанте, Испания 12:00 ч. – 20:00 ч. 

Аликанте е испански средиземноморски курорт, известен с големи и красиви плажове, но  

и с впечатляващи исторически забележителности. Една от тях и емблема на града е 

замъкът Санта Барбара – разположен на 169 м надморска височина, на хълм, от който се 

разкриват чудесни гледки към морето и града. Разположен е на няколко нива, като освен 

покрай крепостните стени, човек може да се разходи покрай няколко сгради, порти и други 

крепостни съоръжения и атракции – бойници, оръдия, караулки, стълби, музейни 

експозиции. В самия град, една от най-красивите сгради е Каса Карбонел – къща на богат 

текстилен производител, построена в периода 1922-1925 г. Удивителни са както фасадата, 

така и вътрешността на сградата. В центъра на града забележителни са сградата на 

кметството, катедралата Сан Николас де Бари, базиликата Санта Мария. Не пропускайте да 

се разходите и по крайбрежната алея. 



24.09. Ден 13: плаване 

Свободно време за забавления и почивка на борда на кораба. Можете да се възползвате от 

богатата и разнообразна програма и забавления, организирани за гостите на кораба. 

25.09. Ден 14: Генуа, Италия, освобождаване на кораба след 08:00 ч. 

Генуа е град в Италия, известен най-вече с пристанището си и аквариума си, както и с 

това, че е роден град на Христофор Колумб. Ще започнем разходката (включена в цената) 

от площад Де Ферари – това е главният площад в Генуа, с прословутия си фонтан. Тук се 

намира и Дворецът на дожите, от където някога са властвали над Генуа. Днес е превърнат 

в музей, където често се излагат интересни изложби. След това ще преминем и през 

старото пристанище, до което се стига по тесните улички на Стария град на Генуа, където 

се намира и една от най-известните забележителности, а именно вторият най-голям 

аквариум в света и пиратския кораб, който се намира в близост до него. Не можем да не 

минем и през къщата на Христофор Колумб, където откривателят е отраснал. Следващата 

спирка са дворците Роли. През 1576 принцът на Република Генуа Андреа Дория наредил 

изпълнението на дворците Роли: списък за построяване на най-разкошните имения за 

собственици на кораби, банкери, известни личности на града, тоест всички важни хора, 

представляващи аристокрацията на Генуа. 42 от 80-те Palazzi dei Rolli в Генуа са в списъка 

на ЮНЕСКО за световното културно наследство, а в някои от тях има портрети на 

генуезката аристокрация, дело на художници като Рубенс и Ван Дайк.  

Следва трансфер и настаняване в хотел 3* в Милано. Нощувка. 

26.09. Ден 15: Милано – София  

Закуска. Свободно време за разходка и трансфер до летището за следобеден полет до 

София, 

ПОТВЪРДЕНА ГРУПА 

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 28.02.2023 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪТУВАНЕ БЕЗ ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 

КАТЕГОРИЯ ТИП КАБИНА                     ОПИСАНИЕ                 ЦЕНА 

Bella                                                  Вътрешна каюта  3380 3180 лв 

Fantastica IR2 (12-15 палуба)          Вътрешна каюта  3580 3380 лв 

Fantastica OR1 (5 палуба)                    Каюта с прозорец  3960 3760 лв 

Bella                                                  Каюта с балкон  4250 4050 лв 

Fantastica BR2 (10-15 палуба)          Каюта с балкон  4560 4360 лв 

Fantastica BL2 (12-15 палуба)           Каюта с балкон  4690 4490 лв 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

✔Самолетни билети София – Копенхаген и Милано – София с прекачване. Включени летищни 

такси и 1бр. куфар чекиран багаж до 23кг  

✔Трансфери по програмата  

✔1 нощувка със закуска в хотел *** в Милано  

✔Екскурзия в Генуа  

✔Настаняване в избраната от вас кабина за периода на целия круиз 13 нощувки 

✔Изхранване на борда на кораба на база “пълен пансион” т.е. закуска, обяд, вечеря и междинни 

бюфети, като за вечерята всяка кабина има резервирана маса в основния ресторант.  

✔Напитки по време на хранене на бюфет /вода, сокове, кафе, чай и мляко/  

✔Пристанищни такси  

✔Развлекателни програми на борда на кораба  



✔Ползването на басейни, шезлонги и плажни хавлии  

✔Застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие 10 000 евро  

✔водач от агенцията при записани минимум 15 туриста 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

✔Градска такса за нощувката в Милано  

✔Такса обслужване - заплаща се на борда на кораба - 12 евро/човек/ден  

✔SPA процедурите, фризьорския салон; фотографски услуги; медицински услуги; пране и 

гладене; казиното; румсървиз  

✔Храната в специализираните ресторанти  

✔Ползването на сателитен телефон и интернет  

✔Допълнителните екскурзии, предложени в програмата 

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ: 

✔ Депозит – 1600 лв/човек за записвания до 12.06 

✔ Пълно плащане: до 12.07.2023 

Условия за анулация: 

✔ До 12.06.2023 – 400 лв/човек 

✔ 13.06-12.07.2023 - 30% от стойността на круизния пакет 

✔ 13.07-10.08.2023 - 50% 

✔ 11.08-25.08.2023 - 75% 

✔ след 24.08.2023 - 100% 

ЗАПИТВАНЕ: 

* Цената е на човек при двойно настаняване! 

* Цени за деца и 3/4-ти възрастен - на запитване! 

 

ВНИМАНИЕ: Съгласно изискванията на круизната компания към момента, по тази 

програма няма задължителна ваксинация срещу Ковид-19. 

За ваксинирани се считат туристите, които имат две дози Pfeiser или Moderna или една 

доза Johnson&Johnson, без значение от датата на последната доза. 

Към ваксинираните туристи няма изисквания за Ковид-тестове. 

Неваксинираните пътници трябва да представят отрицателен антигенен тест с проба 

взета не повече от 48 часа преди качване на борда на кораба. 

 

 Аликанте  

Аликанте е испански средиземноморски курорт, известен с големи и красиви плажове, но  и с 

впечатляващи исторически забележителности. Една от тях и емблема на града е замъкът Санта 

Барбара – разположен на 169 м надморска височина, на хълм, от който се разкриват чудесни 

гледки към морето и града. Разположен е на няколко нива, като освен покрай крепостните стени, 

човек може да се разходи покрай няколко сгради, порти и други крепостни съоръжения и 

атракции – бойници, оръдия, караулки, стълби, музейни експозиции. 

Амстердам  

Туристите обикновено свързват Амстердам с "Кварталът на Червените фенери" и марихуаната, но 

градът може да предложи много – на всекиму според желанията. Заради 160-те си канала и над 

1000 моста, някои наричат Амстердам „Северната Венеция”. Каналите са се превърнали в 

печеливша туристическа атракция. Амстердам е прекрасно място за разходки. Дори и да се 

изгубите из мрежата от канали и улици, не се притеснявайте – насладете са на великолепната 

архитектура на къщите, продавачите на лалета, улините музиканти, наслаждавайте се дори на 



тълпата от хора, която всъщност носи уникалния дух на Амстердам.ракции – бойници, оръдия, 

караулки, стълби, музейни експозиции. 

Варнемюнде  

Варнемюнде е морски курорт и квартал на град Росток в Мекленбург, Германия. Разположен е на 

Балтийско море и, както подсказва името, в устието на река Варнов. Варнемюнде е едно от най-

натоварените круизни пристанища в света. 

Основана през около 1200 г., Варнемюнде е било с векове малко рибарско селище с 

второстепенно значение за икономическото и културното развитие на региона. През 1323 г. 

градът губи автономния си статут, тъй като е закупен от град Росток, за да осигури достъпа на 

града до Балтийско море. Едва през 19 век Варнемюнде започва да се развива във важен морски 

курорт и днес има приблизително 8 400 жители. 

Като център на морския трафик, има множество навигационни помощни средства, като най-

старият е фар, построен през 1897 г. и все още в употреба. През лятото кулата, висока около 37 

метра (121 фута), позволява на посетителите да се насладят на впечатляваща гледка към 

Балтийско море и северните квартали на Росток. Другата известна забележителност е близкият 

Teepott (чайник на немски) със своя извит покрив Hyparschale, който е интересен жив пример за 

източногерманска архитектура. Построен в Bauhausstile и отворен за първи път през 1926 г., той 

изгаря в края на Втората световна война. Преустроена през 60-те години с извит покрив и 

реновирана през 2002 г., днес в нея се намират различни ресторанти. 

Генуа 

Миналото величие на Генуа все още си личи по богатите мраморни фасади на сградите от 16-18-и 

век. И до днес градът е едно от най-важните пристанища в Италия. Разходете се по крайбрежната 

улица и се изгубете из преплитащите се като морски възли стръмни калдъръмени улички. 

Гьотеборг 

На шведски език името на града се произнася приблизително като Йотебори, но в българския 

език се е наложила германската транскрипция от преди Втората световна война – Гьотеборг, като 

за първи път е посочен с този правопис в „Енциклопедия на братя Данчови“ от 1936 г. Така 

Гьотеборг спада към географските обекти, за които има исторически създадени български 

съответствия, чиито форми са утвърдени в българския език с неправилен правопис. 

Гьотеборг е разположен на устието на река Гьота Алв (Göta Älv), която минава през целия град. 

Гьотеборг е смятан за университетски град, тъй като в него е високо развита образователната 

индустрия - в пределите на града има два университета. Градът е признат и за главен спортен 

център на Швеция. 

През деветнадесети век Гьотеборг се превръща в модерен индустриален град, като периодът на 

цъфтеж и развитие продължава и през двадесети век. 

Днес Гьотеборг е прекрасен и високоразвит град, който в същото време предлага на туристите 

красиви гледки, тъй като има много запазени природни зони. Градът е изпълнен със зелени 

площи. Сред по-впечатляващите паркове са Кунгспаркен (Kungsparken), който се простира на 

площ от тринадесет хектара и се намира в центъра на града. 

Копенхаген 

Копенхаген е модерен метрополис, запазил очарованието на отминали години. Въпреки своята 

космополитна същност, човек още от първия момент изпитва онова чувство на уют, което може да 

му даде единствено малкото градче. Тук кипи от живот, храна, културни събития и приятни 

заведения. 

Копенхаген е столица и най-голям град на Дания. Със своите 1 330 993 жители Копенхаген е най-

голямата градска област съдържаща 18 общини. Градският център – община Копенхаген с 613 

288 жители (по приблизителна оценка от януари 2018 г.) е най-гъсто населената община в Дания.  

Разположен е на източния бряг на остров Шеланд и частично на остров Амагер. Множество 

мостове и един тунел свързват Шеланд с Амагер. От 2000 г. Копенхаген и Малмьо са свързани с 

моста Йоресунд. Копенхаген е културен и икономически център на Дания с най-голямото летище, 

железопътна гара, едно от големите датски пристанища, паркове, национален музей и опера. 

Историята на Копенхаген може да се проследи от 800 г., когато на мястото на сегашния център е 



имало малък рибарски град. След икономическата криза в края на 20 век, градът е в 

икономически и културен подем през последното десетилетие на национално и интернационално 

ниво. Копенхаген е един от икономическите центрове на Северна Европа и седалище на големи 

международни компании като Маерск, Карлсберг, Ново Нордиск, Данске Банк. 

През 2008 г. е обявен за най-добрия град за живеене в света, а по инфраструктура попада на 

трето място след Сингапур и Мюнхен. Старите барокови сгради „съжителстват“ безпроблемно с 

новите модерни архитектурни хрумвания и са в основата на съвършеното пъстроцветие – 

особеност на столицата на най-старата европейска монархия. 

Ла Коруня 

Не пропускайте да посетите Сантяго де Компостела, известно духовно средище на всички 

хритияни. В градът се намира катедралата и мощите на Свети Яков, която е крайна точка за 

поклонниците по пътя El Camino. 

Лисабон 

Лисабон просто сияе в отражението си в реката - един поглед и ще сте влюбени в него В центъра 

на Лисабон има широки, оградени с дървета площади, украсени със сгради в стил арт нуво, 

тротоари с мозайка и улични кафенета. Старият град със своите стръмни улички и уютни барове 

предлага невероятна атмосфера. 

Фредериция 

Фредериция ще ви посрещне с най-добре запазените крепостни стени в страната, симпатични 

перпендикулярни улички и исторически паметници, а най-ранните археологически находки 

датират от 8 век. В града и около него може да посетите Kongernes Jelling – Домът на краля на 

викингите, LEGOLAND®, замъкът Егесков, замъкът Колдингхус, построен в далечния 13 век или 

един от най-старите градове в Дания – Рибе. В близост се намира и град Оденсе, в който е 

родната къща на Ханс Кристиан Андерсен, днес превърната в музей. 

Лондон  

Лондон е град един от най-бързо развиващите се градове. Въпреки многото модерни сгради, той е 

останал достатъчно зелен, предлагайки на посетителите си множество паркове и открити места, 

където да се забавлявате. Може да избирате между курсове по голф, плаване с лодка в езеро или 

посещение на открит театър. 

Сред най-големите забележителности в Лондон са зданието на Парламента с прочутата 

часовникова кула Биг Бен, Уестминстърското абатство, където се извършват коронациите, 

сватбите и погребенията на кралското семейство, Бъкингамският дворец – резиденцията на 

кралското семейство, Катедралата Сейнт Пол, площадите Трафалгар и Пикадили Съркъс. Сред 

забележителностите в Лондон са и музеят с восъчни фигури на Мадам Тюсо, Британският музей и 

Природоисторическият музей, включващ четири зони. Най-голямата търговска улица в Лондон е 

Оксфорд стрийт (Oxford Street). Лондон е известен с червените си двуетажни автобуси и 

червените телефонни кабини, грабващи окото на всеки току-що пристигнал турист. 


