Costa VICTORIA
7 ноќи / 8 дена
Maldivi - Sri Lanka - Indija
Поаѓање од Malea (MLE) : 14.12.2019.

Ден

Датум

Пристаниште

Пристигнување

Заминување

1

14-12 Sat

Male (Maldives)

-

-

2

15-12 Sun

Male (Maldives)

-

20:00

3

16-12 Mon

Cruising

-

-

4

17-12 Tue

Colombo (Sri Lanka)

07:00

17:30

5

18-12 Wed

Cruising

-

-

6

19-12 Thu

Mormugao (India)

08:00

17:00

7

20-12 Fri

Bombay/Mumbai (India)

08:00

-

8

21-12 Sat

Bombay/Mumbai (India)

-

-

BASIC * Гарантирани категории
Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / по лице Eur 99
Прозорска двокеветна кабина * гарантирана кат. EV/ по лице Eur 249
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV/ по лице Eur 399
3. и 4. возрасно лице во кабина Eur 50

COMFORT
Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / по лице Eur 247.20
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / по лице Eur 319.20
Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / по лице

Eur 327.20

Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP/ по лице Eur 399.20
Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC / по лице
Eur 407.20
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP/ по лице Eur 463.20
3. и 4. возрасно лице во кабина Eur 125
Доплата за 1/1 кабина +30%.
Пристанишни такси 150 eur
Деца до 18 години во кабина со двајца возрасни, плаќаат само пристанишни такси!
Задолжителни бакшижи кои патникот ги плаќа на бродот:
За возрасни 10 eur по ноќ по лице
Деца од 4 до 14 години 5 eur
Деца до 4 години не плаќаат
ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:
• Крстарење со бродот според програмата
• Сместување во одбраната кабина во текот на крстарењето на бродот (тоалет/WC,
клима уред, сеф, фен, ТВ, )
• Проширен полн пансион на бродот (вечера, полнoќна закуска, доручек, ручек, ужина )
• Свечена вечера со капетановата здравица
• Целодневна анимација
• Забавена вечерена програма во просториите и баровите со музика во живо
• Користење на бродските простории и опрема (користење на библиотеката, фитнес
центарот, базен, лежалки на палуба, сауна, пешкири)
• Претстави во театар
• Влезници за казино, ноќни клуб...
•Спортски активности ( aerobic, stretching, bodydancing и слични активности со
асистенција на инструктор во салата )
• Дневни активности ( игри, лов на изгубено благо, квизови, турнири, караоке,тематски
забави )
•
•

Пакет пијалоци ” PRANZO&CENA” вклучен за Comfort Classic кабина (за сите
патници во кабината)
Пакет пијалоци “ BRINDIAMO” вклучен за Comfort Premium кабина (за сите
патници во кабината)

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:
•
•
•
•
•
•

Бакшиши (service charges)
Пијалоци на бродот
Излети на копно
Третмани во wellness центарот и козметички третмани, лични тренинзи со фитнес
тренер.
Услуги од медицинскиот персонал.
Осигурување

*Компанијата го задржува правото на промена на цената без предходна најава.

*Потребна е стандардна виза за Индија !!!

