
КАКВИ ТАРИФИ ПРЕДЛАГА COSTA CRUISES? 

Круизната компания Costa Cruises предлага следните ценообразуващи 

тарифи:  

❖ MY CRUISE тарифа – предлагат се: 

• Настаняване в каюта с възможност за избор на разположението и
❖ ALL INCLUSIVE тарифа – предлагат се: 

• Настаняване във вътрешна каюта, каюта с прозорец, каюта с балкон, мини апартамент или апартамент

• Пакет напитки My Drinks Package

• Възможност при избор за разположение на каюта

• Възможност за избор на ресторант за вечеря

• 1 бутилкa вода (500 ml) на ден – включена в пакета с напитки My Drinks. Бутилките не се доставят в каютите,

но гостите могат да ги поискат по всяко време в един от баровете на борда.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ПРИ ТАРИФИТЕ: 

❖ MY CRUISE: 

✓ Ценово ориентирани (най-ниски цени) 

✓ Избор на каюта – избира се вида на каютата - вътрешна, външна или с балкон, както и избор на нейното 

разположение в зависимост от наличностите към момента на резервация 
✓ 25%  депозит на човек – доплащане 45 дни преди отплаване 

❖ ALL INCLUSIVE + SUITES : 

➢ ALL INCLUSIVE е тарифа, която се отнася за следните каюти: 

✓ Вътрешни каюти, каюти с прозорец, каюти с балкон и мини апартаменти 

✓ Включен пакет напитки My Drinks Package 

✓ 25%  депозит на човек – доплащане 45 дни преди отплаване 

✓ Възможност за избор за разположение на каютата 

✓ Най-добро съотношение продукт / цена 

➢ SUITES – налични са само в тарифа ALL INCLUSIVE - само за апартаменти (без малък 

апартамент) 

✓ 25% депозит – доплащане 45 дни преди отплаване 

✓ Включен пакети напитки My Drinks Plus Package (замества текущият Intenditore) 

✓ Възможност за избор за разположение на каютата 

✓ Индивидуално и първокласно обслужване, приоритетно качване, достъп до VIP Lounge в Савона и Барселона 

✓ Избор за време на вечеря 

✓ Еднократно посещение в SPA центътра 



Детайли за пакетите напитки: 

Категория My Cruise All Inclusive 

Включен пакет 

напитки 
Няма включен 

пакет напитки 

My Drinks Package 

✓ My Cruise – Тарифата не включва пакет напитки, но срещу допълнително заплащане може да се 

добави. 

✓ All Inclusive тарифата влючва пакет напитки My Drinks* – Пакетът   включва неограничена 

консумация  на алкохолни и безалкохолни напитки, сервирани в чаша, 1 бутилка от 0,500 л вода на човек 

на ден, както и всички напитки от мини-бара във вашата каюта 

*Всички напитки с цена до 9 Euro, включени в Бар-менюто се сервират в чаша.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА? 

- Настаняване в избраната от Вас категория каюта със съответните предимства, които предлагат различните 

тарифи My Cruise или А l l I n c l u s i v e 

- Пристанищни  такси 

- Богат асортимент от храна за закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря 

- Наливна вода, филтър кафе, чай и лед в зоната на бюфет ресторанта 

- Коктейл за добре дошли с Капитана 

- 1 или повече Гала вечери с изискано гурме меню 

- Множество забавления на борда на кораба – театър с различни постановки всяка вечер, дискотека, библиотека, 

басейни, външни джакузи басейни и солариум, шезлонги и кърпи за басейн. 

- Програма с атрактивни игри – караоке, спортни надпревари, уроци по танци, уроци по различни езици, жива 

музика, тематични партита вечер (пример: бяло парти, Италианска вечер и т.н.) 

- Фитнес център с най-съвременно оборудване 

- Забавления за деца между 3 – 17 г. Специален детски Squok Club (наличен на някой от корабите), детски 

менюта в ресторантите. 

СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

- Такса обслужване към персонала 

- Брегови екскурзии (по желание) 

- Напитки, освен упоменатите като включени 

- Някои ресторанти (в това число клубни, ресторанти Samsara, Teppanyaki ресторант, Италианска пицария) 

- Казино 

- Ползване на телефон, интернет 

- SPA услуги, фризьор, маникюр и педикюр, фитнес инструктор 

- Голф симулатор, симулатор на F1, 3D кино, лазерен лабиринт 

- Медицински и фотографски услуги, пране 



Видове каюти MY CRUISE ALL INCLUSIVE 

Условия 

при 

Гъвкави условия за 

резервация и 

анулация 

Такса обслужване 

на персонала 

Отстъпка за 

следващ круиз* 

Да Да 

Не Не 

За членове на Costa Club За членове на Costa Club 

резервация Избор на каюта Да Да 

Включена в цената 

застраховка 

Не Не 

Costa Club точки Да** Да** 

Пакет напитки Не My Drinks Package 

Апартаменти Не Да 

24-часа Room 

service (на 

запитване) 

Срещу допълнително 

заплащане 

Срещу допълнително 

заплащане 

Услуги на 
Персонален 

Иконом 

Не Не 

борда Континентална 

закуска в каютата 

(на запитване) 

Срещу допълнително 

заплащане 

Срещу допълнително 

заплащане 

Избор на ранна или 

късна вечеря 

Да Да 

Достъп до SPA 

центъра 

Срещу допълнително 

заплащане 

Само за Suites - 

апартаменти 

Приоритетно 

качване на борда 

Екскурзии, 

включени в цената 

Не Не 

Не Не 

*Отстъпка за следващ круиз: валидно за резервавации направени през следващата 1 календарна година след

приключване на Вашия круиз. Важи за каюти с балкон и апартаменти. Не важи за круизи по програма Околосветски 

пътешествия или част от същите. 

**Costa Club точки за гости в My Cruise и All Inclusive каюти се печелят срещу всяко похарчено евро и получават 

бонус точки на нощувка, в зависимост от типа на избраната каюта: 

А. Вътрешна каюта – 100 точки на нощувка 

Б. Каюта с прозорец – 150 точки на нощувка 

В. Каюта с балкон 0 175 точки на нощувка 

Г. Апартаменти – 450 точки на нощувка 



Анулационни условия: 
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Дни преди отплаване 

До 45 дни 44-30 дни 29-15 дни 14-6 дни 
По-малко от 5 

дни 

ALL INCLUSIVE / 

MY CRUISE 

€ 50 на 

човек 
25% глоба 50% глоба 75% глоба 100% глоба 

ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА 

КРУИЗНАТА КОМПАНИЯ: 

Таксата за обслужване се използва от компанията за стимулиране на 

персонала, който изпълнява хотелски задължения и за непрекъснато 

подобряване на качеството на услугите, предлагани на борда на корабите. 

Таксата за обслужване е задължителна и се заплаща на борда на кораба. 

Калкулира се на човек на нощувка. 

Такса обслужване, посочена на човек над 4 г. на нощувка, в евро или долари: 

- за деца до 4 г. възраст не се заплаща такса 

обслужване; 

- за деца между 4-14 г. се ползва 50% отстъпка от цената за възрастен. 

Дестинация Такса обслужване Валута на борда 

Средиземно море 11 евро Евро (€) 

Северна Европа 11 евро Евро (€) 

САЩ и Кариби 12.50 долара Долари ($) 

Кариби /без пристанища в САЩ/ 11 евро Евро (€) 

Южна Америка 12.50 долара Долари ($) 

Дубай и ОАЕ 11 евро Евро (€) 

Индийски океан 11 евро Евро (€) 

Япония 
Апартаменти – 17.50 долара, 

всички  др.  видове  каюти  –  13.50 

долара 

Долари ($) 

Китай 
Апартаменти – 17.50 долара, 

всички други видове каюти – 14.50 

долара 

Долари ($) 

Сингапур 
Апартаменти – 17.50 долара, 

всички други видове каюти – 14.50 

долара 

Долари ($) 

Световни круизи 11 евро Евро (€) 



MY DRINKS PACKAGE 

• All inclusive оферта за напитки в чаша, ограничена само за безалкохолни

напитки, налична за възрастни

• Включва, кафе, чай, топли напитки, енергийни напитки, сокове,

безалкохолни коктейли и вода

• Пакета е валиден за деца, настанени с възрастни, закупили пакет My

Drinks

• All inclusive оферта за напитки в чаша, като текущото Piu Gusto, но

обогатено с широка селекция коктейли

• 1 бутилка вода 0,500л на ден

• Пакетът е включен в цената в тарифа All Inclusive според новия тарифен

план на Costa Cruises

• All inclusive премиум оферта, като текущия пакет Intenditore,

включително напитки от премиум брандове и напитки от минибар

• Пакетът е включен в цената при избор на SUITE според новия тарифен
план на Costa Cruises

Текущият пакет Intenditore - неограничени напитки включително всички артикули в бар листата, на цена до 9 евро/10 долара. 

Молекулярни коктейли, коктейли с твърд алкохол и Премиум напитки, специални кафе-напитки и топ артикули от ILLY. 

Напитки от Мини бар, напитки  сервирани в каютата, бутилирана вода и бира 

MY DRINKS Package съдържа всички напитки от текущият “Piu Gusto”,  плюс 1 бутилка вода (500мл) на ден 




