
            
 

 

Всичко за Вашия предстоящ круиз 
 
Услуга 24-7 
На кораба има един член на персонала на всеки двама пътници, така че пасажерите да получат  безупречна 
услуга 24 часа в денонощието. Екипът на круизната компания е ентусиазиран, изключително учтив, с опит, 
приятелски настроен и с желание -  оставете екипажа да се погрижи за вас! 
 
Грижа за Вашия багаж 
След пристигане на пристанището, багажът ще бъде взет от персонала и занесен директно пред Вашата каюта. 
 
Вашата каюта 
Всяка каюта има собствен стюард и помощник стюард. Те са отговорни за ежедневното почистване, подреждане 
и цялостен комфорт и функционалност на  Вашата каюта. Стюардът и помощник-стюардът работят за Вас през 
целия Ви престой и ще отговорят на всяко Ваше запитване или молба. Нашите стюарди ще Ви предоставят своите 
услуги по най-учтивия и дружелюбен начин. 
 
Ежедневна програма 
Всяка вечер круизната компания ще Ви доставя програмата за следващия ден директно в каютата. Тя се изготвя 
на повече от 8 езика, предоставя информация за всички предстоящи събития на кораба, както и часовете на 
отплаване и пристигане, на допълнителните екскурзии, хранене и работното време на магазините, фитнес залите, 
спа центъра, фризьорския салон, нощния клуб и казиното. Дневната програма ще Ви информира и за вечерното 
изискване за облекло и ще се погрижи максимално да се насладите на престоя си. 
 
Закуска, обяд и вечеря 
Цената на круиза включва три пълни хранения веки ден, както по меню тип алакарт така и на бюфет. Закуската е 
американска или континентална с гръцки привкус и включва мъфини и датски десерти. За обяд и вечеря Ви 
очакват традиционни гръцки, континентални и американски ястия, приготвени за Вашето добро настроение. 
 
Специално хранене 
Ако имате някакви специфични хранителни желания, непоносимост или алергии, моля уведомете 
предварително, за да можем да се реагира навреме.  
 
Басейни 
Басейните на круизната компания са подходящо място за плуване или почивка. Корабите разполагат и с детски 
басейни. 
 
Фитнес и джакузи удобства 
Ако искате да поддържате форма  по време на пътуването, круизната компания разполага с напълно оборудвана 
фитнес зала. След тренировката можете да посетите джакузи предлагащо хидротерапия. 
 
Нощен живот 
Вечерта магията на гръцката култура се пренася на борда. Ако не сте сигурни в танцовите си умения, компанията 
предлага уроци през целия ден. Можете да посетите още класически концерти, караоке, дискотеки или шоу на 
талантите. На всеки кораб компанията разполага с висококачествена озвучителна система  и професионално 
осветление. 
 
Забавление на борда 
Celestyal Cruises са познати с  това че предлагат невероятни възможности за забавление на борда - бинго, уроци 
по готвене, танци, занаяти, игри, лекции по история и археология, музикални представления и спортни събития, 
които са страхотен начин да прекарате време със семейството си или да се запознаете с останалите пасажери. 



            
 

Официални вечери 
За маршрутите с 3 и 4 нощувки има 1 гала вечер, за която не се резервира предварително ранна или късна 
вечеря. За 7-дневните круизи компанията осигурява гала вечеря и коктейл на капитана в чест на пасажерите. 
 
Дневно и вечерно облекло 
Ако пътувате през по-топлата част от годината, от май до септември, светлите памучни дрехи ще Ви предпазят от 
силното слънце. Носете си очила и слънцезащитен крем. 
През деня не се позволяват бански или къси шорти в ресторанта. Компанията осигурява бюфет край басейна. За 
Вашия комфорт се препоръчват ниски обувки.                     
 
Такси и пристанищни такси 
Няма допълнителни такси. Всичко е включено в крайната цена на вашия билет. 
 
Не се включват 
Казино 
Международни телефонните разговори 
Пране 
Наем на шкафче или сейф 
Сувенир The Celestyal Cruises DVD  
Медицински разходи 
Професионални снимки 
Покупки в магазините 
Рум-сервиз 
Услуги и продукти от фризьорския салон 
Допълнителни екскурзии на круизната компания 
Междинни хранения и напитки в баровете, ресторантите или фоайето 
Спа продукти и процедури 
Тези услуги и продукти се предлагат на допълнителна цена. Ако ги поръчате ще бъдат начислени към 
Вашата лична сметка. 
 
Медицински услуги 
Корабите разполагат с напълно оборудвана медицинска клиника и лекар за оказване на първа помощ. По време 
на акостиране той записва часове, освен ако случаят не е спешен. Ако се нуждаете от медицинска помощ или 
лечение, то се начислява на вашата лична сметка. Не се приемат медицински осигуровки, но ще получите касова 
бележка, която може да представите на здравния Ви застраховател. 
Болести 
Ако страдате от някаква болест е нужно да уведомите круизната компания предварително. В някои случаи се 
изисква бележка от Вашия лекар, че сте в състояние да пътувате. Ако се нуждаете от допълнителни промени във 
Вашата каюта уведомете предварително. 
Медицинско лечение 
Ако следвате специално предписано лечение, не забравяйте да вземете нужното количество медикаменти, тъй 
като може да ги няма на борда. Уведомете предварително ако е нужно да се съхраняват в хладилник. 
Хранителни предпочитания 
Ако спазвате диета или имате алергия към определени храни или подправки, моля уведомете предварително, за 
да получите специализирано меню. 
Бременност и новородени 
За тяхна собствена безопасност не се позволява на жени в 24-та седмица и нагоре да плават. До 23-та седмица се 
позволява плаването, но ако имате позволителна бележка от Вашия гинеколог преведена на английски. Не се 
препоръчва плаването и в първите 12 седмици от бременността. 
Новородени под 3-месечна възраст не се допускат на борда. Ако се нуждаете от бебешка кошара, моля 
уведомете поне месец преди датата на отплаване. На борда не се предлагат детегледачески услуги.  


