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За информация и резервации:  
София 1408, бул. Витоша 156, ет.1  
02/951 61 49; 0888 797 161  
office@profitravel.bg 
www.profitravel.bg 
  

ЕКЗОТИЧЕН КРУИЗ  
НА ТРИ КОНТИНЕНТА С ВОДАЧ! 

 

 
 

Круизен кораб Celestyal Crystal  
https://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal 

 
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ, КИПЪР, ТУРЦИЯ 

 
 

8 дни / 7 нощувки 
28.03 – 04.04.2020 

 
Предимства да изберете програмата на ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР: 

✓ Настаняване на цялата група във външни кабини с прозорец тип ХА! 
✓ Египетските пирамиди, Божи гроб, античния Ефес и неверотяния рицарски 
замък на о-в Родос! 
✓ All Inclusive с включени напитки на борда на круизния кораб! 
✓Посещение на Египетския музей в Кайро  със съкровищата на Тутанкамон! 
✓Включени в цената три екскурзии! 
✓ Включени пристанищни такси и такса обслужване за персонала на кораба! 
✓ Най-хубавото време за посещение на Египет, Израел и Кипър - без екстремни 
температури! 
✓  Водач  от Профи Травъл Център през цялото време! 
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ПРОГРАМА 
 
Ден 1/28.03.20/ събота, София – Пирея                                                                       вечеря                          
Отпътуване от София рано сутринта за пристанище Пирея /Атина/ с 

климатизиран автобус.  Пътуването продължава приблизително 10 часа /800 км/ с 
почивки по пътя. Регистрация и качване на борда на круизен кораб Celestyal 
Crystal. Групата се настанява във външни кабини тип ХА.  Вечеря и нощувка на 
борда на кораба. Отплаване в 21:00. 

Ден 2/29.03.20, неделя/ Плавателен ден                                                         All Inclusive           
Време за отдих и забавления за ползване на спортните съоръжения и за 

кулинарни изненади – всичко необходимо, за да почувствате пътуването наистина 
уникално! 

Ден 3/30.03.20/понеделник, Порт Саид, Египет                                            All Inclusive                                                   
Пристигане на пристанище Порт Саид в 07:00. След закуска целодневна 

екскурзия „Класическо Кайро“ с включен обяд. Хиляди туристи всяка година са 
привлечени от величествените паметници оставени от фараоните, а едни от    
най-уникалните  са Египетските пирамиди. Историята не познава други толкова 
впечатляващи сгради от древността насам. 
Липсата на достатъчно отговори около 
построяването и съществуване им през 
годините е обект на редица изследвания.  

Екскурзията включва самостоятелно 
разглеждане на трите пирамиди и Великия 
сфинкс. Огромната статуя с човешка глава 
широка шест метра и тяло на лъв пази 
пирамидите. Фигурата на Сфинкса датира 
от 2500 пр. Хр. и символизира фараоните на Древен Египет като въплъщение на 
бога на слънцето. 

Обяд на блок маса в хотел 5*. След обяд отпътуване към площада на 
Свободата /Тахрир/ и посещение на Националния археологически музей в Кайро. 
Музеят е най-голямото в света хранилище на предмети от  Древен Египет. В него е 
събрана голяма колекция от папируси и монети, използвани в античния свят.  
Най-известният експонат е златната стая, в която могат да се видят съкровищата от 
гробницата на Тутанкамон, сред които е и уникалната златна маска на фараона. 

Екскурзията завършва с посещение на Фабрика за папируси с демонстрация 
на живо как са били правени от древните египтяни. Свободно време за шопинг 
преди отпътуване към Порт Саид. Вечеря и нощувка на кораба. Отплаване за 
Кипър. 

Ден 4/31.03.2020/вторник, Ашдод, Израел                                                      All Inclusive 
Пристигане на пристанище Ашдод, на 34 км от столицата Тел Авив в 08:00.  

Закуска на борда на кораба. По желание, срещу допълнително заплащане 
включване в целодневна екскурзия до Йерусалим и Витлеем. Първият стоп в 
програмата е в Гетсиманската градина. От тук се разкрива красива панорамна 
гледка към Йерусалим и стените на старата част на града. Ще посетим и 
Гетсиманската църква, където Исус е бил предаден от Юда и по-късно осъден от 
Пилат Понтийски. Следващата част от програмата е Старият град на Йерусалим, 
където ще посетим църквата „Възкресение Христово“. Тук според преданието е 
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мястото, на което е бил разпнат, погребан и възкръснал Исус Христос. Ще 
продължим по “Пътя на стараданието“/Via Dolorosa/, за да стигнем до Стената на 
плача в еврейския квартал. Тук можете да напишете и оставите своето съкровено 
желание.  

Продължение към град Витлеем. След включен обяд там се разглежда 
църквата „Рождество Христово“-  мястото където е роден Христос и където тримата 
мъдреци поднасят своите даровете на новородения Бог.  
Връщане в Ашдод, вечеря и нощувка на кораба. Отплаване за Кипър. 
          Ден 5/01.04.2020/ сряда Лимасол, Кипър                                                         All Inclusive                          

Акостиране в Лимасол в 11:00. По желание включване в полудневна ексурзия 
до Лимасол и Курион.  Разглежда се Стария град на Лимасол, рибарското 
пристанище и Средновековната крепост /отвън/.  

Следва посещение на археологическия 
парк Курион – един от най-значимите 
градове в миналото, който е основан от 
гърците през 1400 пр. Хр. Разглеждат се още 
амфитеатъра и къщата на Еустолио - частна 
римска вила, украсена с красиви мозайки. 
Връщане и свободно време за отдих на борда 
на кораба. Нощувка. Отплаване за о-в Родос. 

Ден 6/02.04.2020, четвъртък/ о-в Родос, Гърция                                              All Inclusive 
           Пристигане на пристанището на о-в Родос в 12:00. Този ден е предвидена 
полудневна екскурзия на о-в Родос с включено посещение на акропола на Линдос 
и Родоската крепост.  

Линдос е бил главен град на остров Родос и апогеят му е бил през 6 век пр. 
Хр. Посещение на Акропола на Линдос с древния дорийски храм на Атина, 
построен 300 г. пр. Хр. Акрополът е един от 
най-важните археологически обекти в града 
и на самия остров. До него се стига по 
пътека, която ще Ви изведе на височина 116 
м над самия град. Тук се намират древните 
останки от храма на Атина Лидия и 
уникалните му 20 колони в дорийски стил. 

Екскурзията продължава с пешеходна 
обиколка на Стария град на Родос. 
Преминава се през портата D’Amboise  до Улицата на  рицарите  - 
най-впечатляваща в Родоската крепост. Крепостта е била резиденция на великия 
магистър на Хоспиталиерите през средновековието. Тя е запазена в много добро 
състояние и е паметник на Световното наследство на ЮНЕСКО. Връщане и 
свободно време на борда на кораба. Отплаване за Кушадасъ. 
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Ден 7/03.04.2020/ петък/Кушадасъ, Турция                                                     All Inclusive                                
Пристигане в Кушадасъ в 07:00. След 

закуска, тричасова екскурзия до античния град 
Ефес. Той е бил един от най-важните и древни 
гръцки градове. Интересен факт е, че в 
античността се е намирал на самия бряг при 
устието на р. Кючук Мендерес, която с времето 
запълва залива и градът вече не е на морето.  

Обиколката започва по улица направена 
от мрамор дълга километър и половина, която 
води покрай частично възстановени сгради като: Големия театър/разполага с 
24 000 места/ построен през 4 в. пр. Хр., прочут със своята изключителна акустика, 
красивата двуетажна библиотеката на Целз построена през 135 г. сл. Хр., една от 
най-големите и изящни сгради оцелели от античността. Ще видим още Градската 
агора изградена през I в. пр. Хр., Одеонът – малък покрит театър от 150 г. сл. Хр., 
сградата на Пританеума, където е горял вечният огън - символ на града, фонтанът 
на император Траян, храмът на Адриан, Баните Схоластика и др. 

По време на ексурзията ще имате възможност за шопинг в магазини за 
кожени изделия, бижута и сувенири. Връщане на кораба и свободно време за 
отдих. Нощувка. 

Ден 8/04.04.2020/ събота Пирея/Атина                                                                      закуска        
След закуска, освобождаване на кабините и напускане на кораба. 

Организиран автобусен трансфер от пристанището Пирея до София. Пристигане 
в България вечерта. Край на програмата. 

 
 

 
Общата цена на пътуването включва: 
• *Транспорт с климатизиран автобус София – Пирея – София; 
• 7 нощувки на борда на круизния кораб Celestyal Crystal във външна кабина тип ХА 
на база All Inclusive** ; 
• Целодневна екскурзия до Кайро на английски език; 
• Полудневна екскурзия  на о-в Родос на английски език; 
• Полудневна екскурзия до Ефес на английски език; 
• Водач от Профи Травъл Център по време на цялото пътуване;  
• Анимация и професионални вечерни шоу програми; 
• Пристанищни такси; 
• Такса обслужване; 
• Информационни материали; 
• Медицинска застраховка с лимит на отговорност 10 000 евро на човек; 
*За всички, които искат да ползват собствен транспорт до и от Пирея се приспадат 
 120 лв от цената; 
 
**All inclusive напитки включени в цената: 

ЦЕНИ 
Стандартен пакет Промо пакет до 

28.01.2020 

Пакетна цена  на човек в двойна кабина с 
прозорец при група от минимум 20 туристи от 3 110 лв от 2 910 лв 
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• безалкохолни коктейли; 
• алкохолни коктейли – Caipirinha, Bloody Mary, Mai Tai; 
• Порто, шери и аперативи; 
• Уиски – J.W., Red Label, J & B, Jim Beam; 
• Джин – Beefeater, Gordon’s; 
• Водка – Smirnoff, Stolichnaya; 
• Ром – Bacardi, Havana Club; 
• Текила – Jose Cuervo White; 
• Бренди, коняк, ликьори; 
• Наливно вино /бяло, розе, червено/; 
• Наливна бира, безалкохолна бира; 
• Кафе, чай, горещ шоколад; 
• Espresso Freddo, Capuccino Freddo, Frappe Iced Coffee; 
• Безалкохолни напитки – минерална вода, сода, студен чай, сокове от кутия; 
 
Общата цена на пътуването не включва: 
• виза за Египет - 25 USD /на място, при полагането и/; 
• Доплащане за по-висок клас кабина /на запитване/; 
•Напитки извън упоменатите; 
• Целодневна екскурзия до Йерусалим и Витлеем 225 лв на човек /по желание/; 
• Полудневна екскурзия до Лимасол и Курион 128 лв на човек /по желание/; 
•Застраховка „Отказ от пътуване“ /на запитване, по желание, сключва се до 5 
календарни дни след подписване на договора/; 
• Допълнителни услуги (СПА, комуникации, хазарт, интернет и др.); 
• Лични разходи; 
 

 

ОПИСАНИЕ НА КОРАБА: 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, салон за красота, безмитен магазин, бутик, 
конфрентен център, медицински център и др. 



6 
 

 

 
ВАЖНО 
• При подписване на договор плащане на депозит в размер на 1000 лв на човек от 
цената. Доплащането се извършва до 14.02.2020 . 
• Краен срок за събиране на групата – 31.01.2020 
• Екскурзията се осъществява при минимум записани 20 туриста. 
• Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ ТРАВЪЛ 
ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАН, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: 
RZBBBGSF; 
• Необходими документи: валиден международен паспорт (минимум 6 месеца след 
края на датата на пътуването), име и фамилия на латиница по паспорт на всички 
участници и попълнена заявка-договор на Профи Травъл Център 
• Не се изикват задължителни ваксинации за държавите Гърция, Египет, Израел, 
Кипър. 
• Изискване за спазване на етикета: наличие на официално вечерно облекло за 
представителните вечери на кораба 
Круизната компания си запазва право на промени в маршрута без това да изменя 
значително програмата. 
Круизната компания си запазва право да променя номера и вида на резервираните 
кабини с такива от същия или по-висок клас. 
 

„ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР” ЕООД има сключена застраховка, съгласно Чл. 42 от 
ЗТ на ЗАД „АРМЕЕЦ” със седалище и адрес, гр. София, ул. „Стефан Караджа” 2. 


