ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ЗА БЪЛГАРСКА ГРУПА В ГЪРЦИЯ С ВКЛЮЧЕН КРУИЗ
ПЕРИОД: 01.09 – 09.09.2022 г. (8 нощувки / 9 дни)
1-ви ден – 01/09
 Излитане от летище София
 Пристигане на международното летище в Атина
 Трансфер от летището до военна база в Агиа Марина (Военноморски сили) (на
около 40 км от Атина)
 Настаняване в базата
 20:00 ч. Вечеря в базата
2-ри ден – 02/09
 06:30 Закуска
 07:30 Отпътуване за центъра на Атина
 09:00 ч. Панорамна обиколка на Атина с автобус
 10:00 ч. Посещение с екскурзовод на Музея на Акропола и Акропола
 13:15 ч. Разходка в стария град на Атина
 14:00 ч. Обяд в местен ресторант
 Свободно време
 16:00 ч. Отпътуване за базата
 20:00 ч. Вечеря в базата
3-ти ден – 03/09
 08:00 Закуска
 Цял свободен ден в базата
 Обяд в базата
 Вечеря в базата
4-ти ден - 04/09
 06:45 ч. Закуска
 07:45 ч. Отпътуване за екскурзия до Арголида
 Посещение с екскуровод на древногръцкия
театър Епидавъра
 Обиколка с екскуровод на археологическата
част на Микeна
 Обяд в местен ресторант
 Отпътуване за град Нафплио и настаняване в хотел „Амалиа“ в Нафплио
 Обиколка с екскуровод на Нафплио и замъка „Паламиди“ (първата столица
на Гърция)
 Свободно време в Нафплио
 20:00 ч. Вечеря в хотела







5-ти ден - 05/09
 Закуска в хотела и напускане на хотела
 Отпътуване за пристанище Лаврион в Атина
 13:30 ч. Отпътуване с круизния кораб от пристанище Лаврион в Атина
4-ДНЕВЕН КРУИЗ „ICONIC AEGEAN“(4 НОЩУВКИ) - 05/09 - 09/09





05/09: Спиране на о-в Миконос, Гърция
06/09: Кушадасъ, Турция и о-в Патмос, Гърция
07/09: О-в Родос, Гърция
08/09: О-в Крит (Ираклион), Гърция и
о-в Санторини, Гърция
 09/09: Връщане в Атина на
пристанище Лаврион

9-ти ден - 09/09
 Закуска на круизния кораб
 07:00 ч. Пристигане на пристанище Лаврион
 Слизане от круизния кораб
 Отпътуване от пристанище Лаврион за Атина
 Свободно време в Атина (няма включен обяд)
 Отпътуване за международното летище на Атина
 Полет от летището в Атина и пристигане на летище София
ВАЖНО!: За качването на круиза задължително за всички пътници се
изисква да имат:
1. Валиден COVID сертификат за ваксинация (в срок 9 месеца) или валиден
COVID сертификат за преболедуване (в срок 6 месеца), КАКТО И;
2. Отрицателен резултат от бърз антигенен COVID тест от лаборатория,
направен в деня преди круиза. Тестът НЕ Е включен в цената на почивката и
се заплаща допълнително на място. Тестването на групата ще бъде
организирано заедно.
3. Валиден международен паспорт.
Забележка: Възможни са промени в часовете и разместване в програмата.

