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Круїзні лінії, які пропонує Інфлот, і представленість їх в пошуковику
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Морський або річковий перевізник
MSC Cruises
Costa Cruises
Pullmantur
Norwegian Cruise Line
Oceania Cruises
Crystal Cruises
Silversea
Carnival Cruise Line
Royal Caribbean International
Azamara Club Cruises
Celebrity Cruises
Ponant
Holland America Line
Seabourn
Celestyal Cruises
Princess Cruises
Cunard Cruise Line
Star Clippers
Sea Dream
Sea Cloud
Club Med
Disney Cruise Line
Croisieurope
Amawaterways по Європі
Amawaterways по Меконгу
Dunav
Viking River Cruises
EMERALD WATERWAYS
Scenic Luxury Cruises & Tours
Avalon
Nicko
Hapag-Lloyd Cruises
Hurtigruten
AIDA Cruises
TUI Cruises
A-Rosa Cruises
Amadeus River Cruises
Phoenix Reisen Gmbh
DCS-Touristik
Paul Gauguin Cruises
Variety Cruises
P&O Cruises

Представлена?
Так
Ні

Примітка

Без цін

Нова компанія

5

www.inflot.cruises

Круїзні регіони (напрямки) в пошуковику
Глобальне
Напрямок (8)

Регіони (24)

Субрегіони (22)

Атлантична
Європа
Норвезькі
Вся Північна Європа
фіорди
Канарські
Південна Європа
острови
Західне
Середземне море
Середземне море
Індійський
океан
Південно-Східна
Азія
Далекий Схід
Західна Європа

ЄВРОПА

АЗІЯ

АМЕРИКА

Навколо
Європи
Гренландія /
Ісландія

Східне
Центральне
Середземне море Середземне море

Північна Америка

Аляска

Західне
узбережжя

Південна
Америка

Антарктика

Галапагоські
о-ви

Західні
Кариби

Східні
Кариби

Карибські
острови
Австралія і Нова
Зеландія
ТИХИЙ ОКЕАН

Британські
острови
Балтійське
море

Полінезія
Гавайські о-ви /
Америка
Перська затока

БЛИЗЬКИЙ СХІД
Червоне море
Південна Африка
АФРИКА
Навколо Африки
Близький
Схід
ПівнічноЗахідний пасаж
Трансатлантика
ТРАНСОКЕАНСЬКІ
/ РЕПОЗИЦІЙНІ Транстихоокеанські
Трансазія
Трансамерика
Трансафрика
НАВКОЛОСВІТНІ

6

Європа і
Норвегія

Чорне море

Східне узбережжя
Навколо
Панамський канал Південної
Америки
Південні
Кариби

www.inflot.cruises
Онлайн бронювання круїзів (опція, підключення по API) по компаніях
Перший етап (11000+ круїзів)
1. Costa Cruises
2. MSC Cruises
3. Norwegian Cruise Line
4. Royal Caribbean
5. Celebrity Cruises
6. Azamara Club Cruises
7. Carnival Cruise Line

Другий етап – ведуться роботи
1. Oceania (USD)
2. Regent Seven Seas
3. A-Rosa
4. Phoenix
5. HAL / Seabourn (EUR)
6. Princess / Cunard
7. Pullmantur Cruises

Третій етап - планується
1. AIDA

Особливості вартості і наявності круїзів по компаніях
1. Онлайн
Актуальні (введ. кільк.)
Морські
1. Costa
2. MSC
3. NCL
4. Royal Caribbean
5. Celebrity
6. Azamara
7. Carnival

2. Щоденне оновлення
3. Одноразовий імпорт
4. Вартості нема
Необхідна перевірка наявності та повідомлення вартості!
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ponant
Silversea
DCS
CroisiEurope
Seadream
Hapag-Lloyd
Paul Gaugen
Oceania
AIDA Cruises
TUI Cruises
Regent Seven Seas
HAL
Seabourn
Cunard
CroisiEurope
Crystal

24.
25.
26.
27.

Річкові

Hurtigruten
Star Clippers
Sea Cloud
Variety Cruises

28. Princess Cruises

29. Amadeus River
30. Phoenix Reisen
31. A-Rosa

Круїзні компанії в пошуковику по класах
Стандарт
Преміум
1. Costa
1. Oceania
2. MSC
2. Celebrity
3. NCL
3. HAL
4. Royal
4. Princess
5. Carnival
5. Cunard
6. Hurtigruten
6. TUI Cruises
7. Aida
8. P&O
* - дуже обмежена кількість круїзів.

Люкс
1. Azamara
2. Crystal
3. Hapag-Lloyd
4. PONANT
5. Seabourn
6. Regent
7. Silversea

Морські – 26, річкові – 5
Всього: 31 круїзна компанія
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Вітрильники, яхти
1. Star Clippers
2. Sea Cloud
3. Sea Dream
4. Variety
5. Paul Gaiguin

Річкові
1. Amadeus
2. A-Rosa
3. CroisiEurope*
4. DCS*
5. Phoenix

www.inflot.cruises
Представленість маршрутів за компаніями і мовними версіями станом на 15.02.19
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Компанія
Amadeus
A-Rosa
Azamara
Celebrity
AIDA
Carnival
Costa
CroisiEurope
Crystal
Cunard
DCS
Holland Amer
Hapag-Lloyd
Hurtingruten
MSC
NCL
Phoenix
Oceania
Paul Gauguin
PONANT
Princess
Regent
Royal Carib
Seabourn
Sea Cloud
Sea Dream
Silversea
Star Clippers
TUI Cruises
Variety

Українська
2019 2020 2021

* - зелений - готово, червоний - відсутні в пошуковику, помаранчевий - оновлюється.
Шановні колеги, прохання документувати будь-які неточності шляхом збереження принт-скріну екрану
пошуковика і круїзної компанії і короткого опису (кілька речень) невідповідності.
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ЕТАПИ БРОНЮВАННЯ
1. Пошук круїзу

2. Огляд вартості круїзу і лайнера

3. Маршрут, включені послуги та
введення кількості пасажирів

4. Вибір каюти за наявністю і актуальною
вартістю

5. Перевірка вибору каюти (перед
оформленням бронювання)

6. Оформлення бронювання

7. Підтвердження всієї
інформації про бронювання

8. Підтвердження бронювання
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ЕТАП БРОНЮВАННЯ 1. ПОШУК КРУЇЗУ
Перш ніж почати пошук круїзу, слід виявити потреби клієнта, побажання щодо періоду подорожі, формату туру
(тільки круїз, пакет або група з супроводжуючим). Будь ласка, поставте клієнту / собі такі запитання до початку
пошуку:
1. «Який напрямок Вас цікавить?» - наявні напрямки в пошуковику вказані вище. Рекомендовано мати загальне
уявлення про круїзні регіони (див. презентацію пошуковика).
2. «Які країни Ви б хотіли відвідати?» - часто туристам простіше повідомити країну або перелік країн, ніж
правильно вказати регіон. Уточнювальні питання такого плану допоможуть зрозуміти, що цікаво клієнту.
3. «Чи були Ви раніше в круїзі? Що Вам сподобалося найбільше? В якій категорії каюти Ви розміщувалися
(внутрішня, з вікном, з балконом)?» - ця інформація необхідна для з'ясування, який рівень круїзної лінії варто
пропонувати. Наприклад, якщо турист раніше був на лайнері Crystal Cruises (люкс), не варто пропонувати
Costa Cruises (стандарт). Також туристи можуть надавати перевагу певній круїзній компанії, що відразу звузить
варіанти пошуку.
В списку круїзних ліній, який розкривається, згруповані всі компанії класу «Стандарт».
4. «Коли Ви плануєте здійснити подорож? Уточніть, будь ласка, приблизну або точну дату початку круїзу і
повернення додому» - дуже важливо з'ясувати часовий проміжок і зрозуміти, якою датою слід обмежити
пошук.
5. «Яку тривалість круїзу Ви розглядаєте?» - в пошуковику можна вибрати наступні варіанти: 1 - 5 ночей, 6 - 9
ночей, 10 - 14 ночей, понад 14 ночей.
Рекомендовано мати під рукою форму анкети з круїзу (приклад, представлений нижче).
•
•
•

Якщо туристи цікавляться круїзом вперше (часто), то варто обмежити пошук за круїзними лініяями, які
найбільш популярні в Україні: Costa, MSC, Norwegian, Royal.
Якщо туристи назвали певні круїзні компанії, то їх слід вибрати в пошуку для орієнтиру разом з найбільш
популярними компаніями.
В пошуковику можна вибрати одну або кілька круїзних ліній.

6. «Зорієнтуйте, будь ласка, по бюджету подорожі» - якщо туристи не готові відповісти, не наполягайте і
запропонуйте найбільш оптимальну вартість. Якщо клієнт захоче вищу категорію, Вас про це попросять.
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ФОРМА ЗАПИТУ КРУЇЗУ
Дата запиту
Ім’я клієнта / замовника
Контактний телефон
Вайбер і т.д.
Ел. пошта
Куди. Який напрямок Вас цікавить? Які
країни Ви б хотіли відвідати?
Попередній досвід. Чи були Ви раніше в
круїзі? Що Вам сподобалося найбільше? В
якій категорії каюти Ви розміщувалися
(внутрішня, з вікном, з балконом)?
Коли. Коли Ви плануєте здійснити
подорож? Уточніть, будь ласка, приблизну
або точну дату початку круїзу і
повернення додому.
На скільки днів. Яку тривалість круїзу Ви
розглядаєте?
Бюджет. Зорієнтуйте, будь ласка, щодо
бюджету планованої подорожі.
Побажання. Чи є у Вас якісь особливі
побажання стосовно подорожі?
Наприклад, найновіший лайнер, наявність
певного порту в круїзі.
Отримавши корисну інформацію, Ви можете вибрати параметри пошуку. Нижче представлені деякі особливості
роботи параметрів пошуку.

ВИД КРУЇЗУ: МОРЕ / РІЧКА
За умовчанням вибрані морські круїзи. Можна перемкнути на річкові.
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ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ І ДЕТАЛЬНИЙ ФІЛЬТР. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ
Відразу представлені. Вводяться першими на підставі
виявлених потреб за запитом.
1. РЕГІОН КРУЇЗУ
2. КРУЇЗНА ЛІНІЯ
3. ЛАЙНЕР
4. ТРИВАЛІСТЬ КРУЇЗУ
5. ДАТА ВІДПРАВЛЕННЯ
6. ДАТА ПОВЕРНЕННЯ

•

•
•
•
•

ДЕТАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
Додаткові параметри пошуку. З'являються і
використовуються після представлення результатів
пошуку (круїзів) за основними параметрами.
1. ВАРТІСТЬ
2. ПАКЕТИ
3. ПОРТИ ВІДПРАВЛЕННЯ
4. КРАЇНИ В КРУЇЗІ
5. ПОРТИ В КРУЇЗІ
6. ПОРТИ ПРИБУТТЯ
7. КАТЕГОРІЇ КАЮТ
8. ПОСТАЧАЛЬНИКИ
9. ОСОБЛИВОСТІ

При виборі одного з параметрів оновлюються варіанти вибору інших параметрів, виключаючи вибір
неактуальних параметрів. Наприклад, при виборі регіону «Європа» в списку круїзних ліній будуть тільки ті
компанії, які пропонують круїзи в Європі.
Для вибору параметра необхідно клікнути на слові, з'явиться галочка, що підтверджує вибір.
Необов'язково додатково натискати на кнопку «Вибрати».
Для скасування вибору одного параметра необхідно клікнути на слові, галочка зникне.
Для скасування вибору всіх параметрів слід натиснути на кнопку «скинутися».
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ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ «РЕГІОН КРУЇЗУ»
У пошуковій системі представлено 8 глобальних напрямків, 24 регіони і 22 субрегіони.

Особливості пошуку популярних напрямків, про які часто запитують:
№ Запит
1. Середземне
море
2. Грецькі острови
та / або
Адріатика
3. Норвезькі фіорди

4.
5.

Навколо Європи
Емірати з Дубая

6.

Південно-Східна
Азія

7.

Мальдіви,
Сейшели,
Мадагаскар
Кариби
Кариби без візи
США

8.
9.

10. Японія, Китай

Як вибрати
Для вибору круїзів по Середземному морю необхідно вибрати Західне Середземне
море або Центральне Середземне море.
Оберіть регіон Східне Середземне море.

Вибирати два регіони: «Норвезькі фіорди» і «Північна Європа і Норвегія»
При виборі тільки регіону «Норвезькі фіорді» представляються круїзи по Норвегії таких
компаній - Costa, Royal, Norwegian, HAL, Hurtigruten, AIDA, Oceania, Regent, Cunard,
Celebrity, Princess.
При виборі регіону «Північна Європа і Норвегія» представляються круїзи по Норвегії
наступних компаній MSC, HAL, Silversea, Costa, Cunard, Celebrity, AIDA та інші.
Вибрати регіон «Навколо Західної Європи»
Вибрати напрямок «Близький Схід» і регіон «Перська затока». Представляються круїзи
Costa, MSC та ін.
Вибрати регіон «Південно-Східна Азія». Представляються круїзи з Сінгапура (основний
порт посадки в регіоні), включаючи Costa, Royal, Celebrity та інші компанії, в тому числі
з деяких інших портів.
Вибрати регіон «Індійський океан». Представляються круїзи Costa з Мале (Мальдіви) /
Мумбая (Індія) / Порт-Луї (Маврикій) та інші компанії, представлені в регіоні.
Вибрати регіон «Карибські острови».
Вибрати регіон «Карибські острови», натиснути «пропозиції». У детальному фільтрі
вибрати порт відправлення Ла-Романа (Домініканська Респ.) / СOSTA або Гавана (Куба)
або Пуент-а-Пітр (Франція) / MSC.
Вибрати регіон «Далекий Схід»
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11. Південна
Америка
12. Навколо
Південної
Америки
13. Трансатлантика
14. Європа - Дубай /
Дубай - Європа
15. Європа - Азія /
Азія - Європа

Вибрати регіон «Південна Америка»
Вибрати регіон «Навколо Південної Америки»

Вибрати регіон «Трансатлантика»
Вибрати в напрямку «Трансокеанські / Репозиційні» регіон «Близький Схід»
Вибрати в напрямку «Трансокеанські / Репозиційні» регіон «Трансазія» і/або «ПівденноСхідна Азія» і вибрати порт відправлення, який цікавить, в Азії чи Європі.

ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ «КРУЇЗНА ЛІНІЯ», «КРУЇЗНИЙ ЛАЙНЕР»:
вибір декількох круїзних компаній і лайнерів
Пошуковик дозволяє вибрати одну або кілька круїзних компаній, а також один або кілька лайнерів.

•

•

якщо Ви вибрали кілька круїзних ліній і кілька лайнерів цих круїзних ліній, то щоб скасувати вибір круїзних
ліній, необхідно скасувати вибір відповідних лайнерів - в іншому випадку система не дозволить скасувати
вибір круїзних компаній;
при відсутності чіткого запиту на круїзну лінію преміум-класу рекомендується вибирати компанії класу
«Стандарт» в параметрі «Круїзна лінія».
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ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ «ДАТА ВІДПРАВЛЕННЯ» І «ДАТА ПОВЕРНЕННЯ»
Система пропонує вибирати або по місяцях, або з точних дат. Ми рекомендуємо вибирати період за допомогою
календаря певної дати:


клікніть на кнопці «день»;



виберіть орієнтовну дату початку круїзу.

Будь ласка, завжди вибирайте орієнтовну дату повернення. При виборі дати відправлення і відсутності вибору
дати повернення система покаже варіанти в дуже широкому тимчасовому діапазоні, що при сортуванні круїзів по
вартості (за замовчуванням) може привести до відсутності бажаних результатів.
15

КНОПКА ПОШУКУ «ПРОПОЗИЦІЇ»
Після вибору будь-якого одного або декількох основних параметрів на кнопці пошуку «Пропозиції»
представляється кількість круїзів, підібраних за цими параметрами. Натисніть на кнопку, і система представить
результати пошуку.
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СОРТУВАННЯ
За замовчуванням, круїзи упорядковано відповідно до вартості: від низької ціни до більш високої. Якщо ведеться
пошук по широкому діапазону дат, щоб вибрати круїзи в хронологічному порядку, то рекомендовано після
представлення результатів пошуку впорядкувати круїзи по даті відправлення «Сортувати за датою відправлення».
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ДЕТАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
При виборі додаткових параметрів пошуку в детальному фільтрі система відразу ж оновлює результати, при цьому
інші параметри детального фільтра (варіанти вибору) також оновлюються.
Особливості:
•
•
•

•

при введенні параметрів детального фільтра обране сортування зберігається;
при уточненні вибору в детальному фільтрі основні параметри пошуку не оновлюються;
якщо Ви хочете подивитися круїзи іншої компанії або на інші дати, то необхідно після здійснення
відповідного вибору натиснути на кнопку «Пропозиції», при цьому параметри детального фільтра
необхідно ввести нові;
можна вибрати кілька портів відправлення, клікнувши на цих кількох портах впродовж 1 секунди.
Параметр «ВАРТІСТЬ»

Вартість на цій сторінці представлена за людину при двомісному розміщенні.

Встановіть той бюджет, який позначив клієнт, або Ви вважаєте відповідним за певним запитом. Зверніть увагу, що
при наведенні мишкою на «повзунок», точну цифру зручніше встановити, використовуючи стрілочки на клавіатурі.
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Параметр «ПАКЕТИ»
Параметр «ПАКЕТИ» дозволяє подати тільки пакетні круїзні тури, які включають додаткові послуги, наприклад,
авіапереліт, трансфери та ін.

Параметр «КРАЇНИ»
Параметр «КРАЇНИ» дозволяє подати тільки ті круїзи, які включають певні країни. Можна вибрати кілька країн.
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Параметр «ПОРТИ ВІДПРАВЛЕННЯ»
Параметр «ПОРТИ ВІДПРАВЛЕННЯ» дозволяє подати тільки ті круїзи, які відправляються з певного порту або портів.
Можна вибрати кілька портів. Система оновлює результати пошуку відразу після кліку, тому рекомендовано
заздалегідь визначитися, з яких портів Ви бажаєте подивитися круїзи, і клікати на назву портів оперативно.

Параметр «ПОРТИ В КРУЇЗІ»
Параметр «ПОРТИ ВІДПРАВЛЕННЯ» дозволяє подати тільки ті круїзи, маршрут яких включає певний порт або
порти. Можна вибрати кілька портів.
Система оновлює результати пошуку відразу після кліку, тому рекомендується заздалегідь визначитися, з яких
портів Ви бажаєте подивитися круїзи, і клікати на назву портів оперативно.

20

Параметр «ПОРТИ ПРИБУТТЯ»
Параметр «ПОРТИ ПРИБУТТЯ» дозволяє подати тільки ті варіанти, круїзи в яких завершуються в зазначених
портах. Наприклад, якщо стоїть завдання знайти круїзи з Європи в Америку влітку, слід вибрати регіон
«Трансатлантика» і порти прибуття в США.

Параметр «КАТЕГОРІЇ КАЮТ»
Параметр «КАТЕГОРІЇ КАЮТИ» дозволяє подати вартість в списку круїзів тільки по вибраних категоріях кают.
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Параметр «ОСОБЛИВОСТІ»
Параметр «ОСОБЛИВОСТІ» дозволяє показати круїзи, які припускають можливість користуватися особливими
послугами на борту, певною інфраструктурою на лайнері. Основні варіанти вибору:
КІЛЬКІСТЬ ПАСАЖИРІВ






більше 5000 пасажирів;
до 1500 пасажирів;
до 3000 пасажирів;
до 500 пасажирів;
до 5000 пасажирів;

ТИП ЛАЙНЕРА




експедиційний;
морський;
вітрильник.

ДЛЯ ДІТЕЙ – основні варіанти вибору:




дитячий клуб;
клуб для тінейджерів.
догляд за дітьми.

РОЗВАГИ




театр;
казино;
кінотеатр під відкритим небом та інші.

ЧАС ВЕЧЕРІ



головний ресторан: гнучкий час вечері;
головний ресторан: точний час вечері.

МОВА НА БОРТУ



англійська;
німецька і т.д.

ТЕМАТИЧНІ РЕСТОРАНИ І КАФЕ






азіатський ресторан;
ресторан морепродуктів;
французький ресторан;
стейк-хаус;
пивоварня і т.д.

СПОРТИВНІ І РОЗВАЖАЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ








водна гірка;
боулінг;
мотузковий парк;
зіплайн;
ковзанка;
скелелазіння;
серфінг-симулятор та інші.
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СПА / ВЕЛНЕС






СПА;
сауна;
для людей з обмеженим фізичними можливостями;
діаліз;
секція для нудистів.

Приклади

СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ
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РЕЗУЛЬТАТ ПОШУКУ

•
•
•
•
•
•

вартість представлена на людину при двомісному розміщенні;
на цій сторінці результатів пошуку в маршруті - перелік портів без вказування країни, детальний маршрут і
карта круїзу показані на наступних етапах;
оновлюється один раз в день;
точну вартість на певну кількість пасажирів можна подивитися на наступних етапах;
клікаючи на сердечко, Ви додаєте круїз в список «Обране»;
щоб подивитися детальний опис круїзу і лайнера, потрібно натиснути на кнопку «Далі» або на назву круїзу.
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ЕТАП БРОНЮВАННЯ 2. ОГЛЯД ВАРТОСТІ І ЛАЙНЕРА

Огляд вартості:



в таблиці вартості виділяється найбільш доступний тариф;
не завжди найнижча вартість припадає на внутрішню каюту без вікна.

Опис лайнера

Опис лайнера включає:
•
•
•
•
•
•

основну технічну інформацію;
коротко особливості;
текстовий опис;
фото екстер'єру, інтер'єру і основних типів кают (внутрішня, вікно, балкон, сьют);
плани палуб;
опис категорій кают.
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ЕТАП БРОНЮВАННЯ 3. МАШРУТ, ВКЛЮЧЕНІ ПОСЛУГИ І ВВЕДЕННЯ К-СТІ ПАСАЖИРІВ
ВВЕДЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПАСАЖИРІВ
На цьому етапі вводиться кількість пасажирів для перевірки наявності та актуальної вартості. Можливе
бронювання до 4 кают одночасно. Натиснувши на кнопку «Наявність кают», система виконує перевірку наявності
та вартості круїзу за заданою кількістю пасажирів.

Перевірка вартості - запит направляється безпосередньо в круїзну компанію.

На цій же сторінці представлений маршрут круїзу.
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МАРШРУТ

Особливості:



рекомендуємо розгортати карту на весь екран / вікно, щоб представити круїз клієнтам;
прокрутивши трохи вниз, з'явиться інформація про те, що включено і що додатково оплачується.

ЩО ВКЛЮЧЕНО І ЩО ДОДАТКОВО ОПЛАЧУЄТЬСЯ



на цій же сторінці розміщене посилання на умови бронювання.

27

ЕТАП БРОНЮВАННЯ 4. ВИБІР КАЮТИ
НАЯВНІСТЬ І АКТУАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Особливості:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вартість представляється по 4-5 основних типах каюти;
на цьому етапі вартість вказана за каюту, а не за людину;
за замовчуванням видається таблиця вартості по внутрішній каюті;
щоб подивитися вартість і наявність по іншому типу каюти, потрібно клікнути на відповідне зображення;
інформація про наявність каюти вказується в стовпчику «Наявність»;
щоб вибрати певні каюти, необхідно клікнути на сходинці з назвою каюти або на кнопці "показати";
представляються номери кают, які є в наявності на певній палубі;
виберіть палубу, яка Вам підходить, в списку;
на цій же сторінці представлений опис того, що включено у вартість і що оплачується додатково;
для підтвердження вибору каюти необхідно натиснути на кнопку «Обрати каюту».
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ЕТАП 5. ПЕРЕВІРКА ВИБОРУ КАЮТИ
В процесі роботи із запитом по певному напрямку менеджер з туризму обговорює з клієнтами той варіант готелю
або туру, який був обраний, перед здійсненням бронювання. Аналогічний принцип закладений і в процес онлайн
бронювання круїзів.
На цьому етапі пропонується перевірити зроблений вибір каюти перед оформленням бронювання. Якщо Ви
бажаєте змінити каюту, то слід натиснути на кнопку «Обрати іншу каюту». Якщо ця категорія каюти Вас повністю
влаштовує, то слід натиснути на кнопку «БРОНЮВАТИ».

Выбранная каюта
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ЕТАП 6. ОФОРМЛЕННЯ БРОНЮВАННЯ
1. Якщо Ви бажаєте Ви забронювати каюту і готові оплатити, то слід вибрати «Забронювати каюту». Якщо
Ви хотіли б попередньо забронювати каюту і ще трохи подумати, то виберіть «Поставити каюту на опцію».
Це питання визначає хід подальших дій Туроператора: в першому випадку виставляється рахунок на оплату,
в другому - надається додаткова інформація про круїзну подорож.
Незалежно від Вашого вибору система завжди ставить каюту на опцію (попереднє бронювання), а штрафні
санкції виникають тільки після оплати.
2. Будь ласка, виберіть зміну харчування в основному ресторані. Для деяких категорій кают така дія
неможлива, тому що включені послуги з цієї категорії не дозволяють зробити цей вибір. В такому випадку
круїзна лінія самостійно присвоїть пасажирам зміну харчування. У більшості випадків на борту круїзного
лайнера можна поміняти зміну харчування, звернувшись в перший день до менеджера ресторану або
метрдотелю.
3. Замовник - це особа, яка оформляє бронювання. Якщо Ви бронюєте круїз як Турагент, то просимо вказати
назву Вашої компанії і повідомляти додаткову інформацію в поле «ПОВІДОМЛЕННЯ».
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4. Из способов оплаты следует выбрать «Рахунок». После получения запроса Туроператор выставит счет на оплату по
коммерческому курсу, который действителен в течении 1 рабочего дня.
5. Имя и фамилию туристов следует вносить согласно данным в заграничном паспорте. При одновременном бронировании
нескольких кают необходимо внести данные всех пассажиров. Если по каким-либо причинам отсутствует возможность
внести все данные, пожалуйста, сообщите в поле «Повідомлення”.
6. Чтобы проверить правильность оформления и ввода персональных данных, нажмите на кнопку «ПРОДОВЖИТИ».

31

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БРОНЮВАННЯ
Цей крок обумовлений необхідністю перевірки персональних даних перед оформленням бронювання. У
поєднанні з етапом № 5 така подвійна перевірка дозволяє оформляти бронювання максимально коректно.

8. ПІДТВЕРДЖЕННЯ БРОНЮВАННЯ
Натиснувши на кнопку «Підтвердити бронювання», Ви завершуєте бронювання, і на екрані з'являється
інформаційне повідомлення.
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ПАКЕТИ
Під час перевірки вартості пакету на певну кількість осіб необхідно вибрати аеропорт вильоту.

Опис пакету містить інформацію про додаткові послуги:

Опис вартості також містить додаткову інформацію про:
•
•
•

особливості вартості;
умови бронювання, які стосуються пакету;
деталі туроператора (Інфлот).
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В пакетному турі є можливість обрати каюту:
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Поставити каюту на опцію:
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Amadeus River Cruises | Люкс

ВКЛЮЧЕНО






















НЕ ВКЛЮЧЕНО

Круїзна подорож на сучасному річковому лайнері люкс-класу;
австрійська гостинність на борту, сучасний дизайн лайнерів;
розміщення в розкішній каюті обраної категорії;
інтуїтивне та індивідуальне обслуговування гостей;
привітальний коктейль, вечеря, а також капітанська вечеря;
висока кухня світового рівня і регіональне меню, яке залежить від круїзного
напрямку;
алкогольні напої, включаючи розливне пиво, біле і червоне вино, а також
безалкогольні напої в ресторані під час обіду і вечері;
чай і кава після обіду і вечері;
станція чаю і кави 24 години на добу;
бутильована вода в каюті;
пізнавальні лекції і семінари на борту;
аудіогіди (навушники) на екскурсіях;
консьєрж-сервіс для індивідуального резервування послуг на березі;
велосипеди для активних прогулянок на березі;
Інтернет Wi-Fi на борту;
п’ятиразове харчування: сніданок, обід, підвечірок (десерти), вечеря з п’яти
страв і закуски опівночі;
розважальна програма на борту: місцеві фольклорні вистави, гастрономічні
майстер-класи, жива музика;
обслуговування каюти - Room Service;
відвідування басейну і джакузі;
спортивний зал;
портові збори.
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Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
міцні алкогольні напої;
бутильовані і деякі безалкогольні
напої;
сауна / масаж / салон краси, якщо
інше не передбачено програмою
круїзу;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
віза (у разі потреби);
послуги пральні / хімчистки;
чайові / сервісний збір;
страхування.

A-ROSA River Cruises | Преміум

ВКЛЮЧЕНО

















НЕ ВКЛЮЧЕНО

розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон» (сніданок, обід і вечеря в основному ресторані
і кафе);
алкогольні та безалкогольні напої протягом усього дня: пиво, біле і червоне
вино, коктейлі, чай, кава, а також прохолоджувальні напої (розливні);
вода у каюті;
розважальні заходи на борту;
басейн і джакузі (при наявності на борту);
доріжка для ходьби;
портові збори;
трансфер з вокзалу до лайнера та з лайнера на вокзал;
15% знижки в SPA-Rosa;
туалетні приналежності та халат у каюті;
Інтернет (Wi-Fi) на борту;
відвідування сауни та тренажерного залу для заняття фітнесом;
розваги для дітей і підлітків: анімація, ігри, танці, сімейні заходи на деяких
лайнерах (потребує додаткового підтвердження при бронюванні);
діти до 15 років подорожують з батьками безкоштовно (у двомісній каюті);
знижки на раннє бронювання.

Інформація вказана по тарифу "Premium All Inclusive" (Преміум все включено).
Будь ласка, уточнюйте актуальність тарифу при бронюванні.
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чайові персоналу (відсутня
рекомендована сума – на розсуд
гостей);
авіапереліт і трансфери;
міцні алкогольні напої та інші
вина, а також шампанське;
всі бутильовані і деякі
безалкогольні напої;
готель до і після круїзу (при
необхідності);
користування міні-баром в каюті;
берегові екскурсії (за бажанням);
послуги пральні / хімчистки,
салону краси, СПА-центру (платні
процедури);
медичні послуги на борту;
оформлення візи (у разі потреби);
страхування.

Azamara Club Cruises | Люкс

ВКЛЮЧЕНО























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз по вибраному маршруту All Inclusive;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки, можливість заходу лайнера в унікальні
невеликі порти і гавані;
вояж на лайнері люкс-класу і першокласне обслуговування гостей;
розміщення в каюті обраної категорії, халат і тапочки;
сучасний дизайн кают, які пройшли реновацію в 2016 р.;
вітальна корзина фруктів по прибуттю на лайнер; свіжі квіти в каюті щодня;
французькі туалетні приналежності (косметика) люкс-класу "About Rose";
подарункова бавовняна сумка (стане в нагоді під час прогулянок містами);
використання парасольки та біноклів;
висока кухня: харчування за системою «Все включено» (сніданок, обід і вечеря в основному
ресторані і кафе (шведський стіл), післяобідній чай, гала-вечеря);
стандартні алкогольні напої: вина, міжнародні бренди пива, міцні напої;
безалкогольні напої: бутильована вода, прохолодні напої і різноманітні види кави та чаю;
всі розваги загального користування на борту (вечірні шоу, нічні клуби, жива музика і т.п.);
пізнавальні лекції та презентації на борту;
консьєрж-сервіс для індивідуальних рекомендацій, консультацій і резервування послуг на
березі (екскурсії, ресторани тощо);
ексклюзивні вечірні заходи на березі AzAmazing Evenings® (в більшості круїзів);
пральня самообслуговування; відвідування басейну і джакузі; тренажерний зал, спортивні
майданчики, групові заняття;
трансфери від лайнера до центра міста «Шатли» (де це доступно);
цілодобове обслуговування каюти - Room Service;
портові збори;
сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з каюти в термінал в портах
закінчення круїзу.

Додаткові послуги для гостей, які розміщуються в каюті категорії «VERANDA PLUS»*

120 хвилин Інтернету на кожного гостя;

один пакет речей для пральні на каюту, кожні сім днів;

одне відвідування альтернативного тематичного ресторану на двох, кожні сім днів;

пріоритетна посадка і висадка;

алкогольні напої в каюті.
* - Каюти Club Veranda Plus доступні лише у 2020 р.
Додаткові послуги для гостей, які розміщуються в каюті категорії «SUITE»

сервіс англійського дворецького;

240 хвилин Інтернету на кожного гостя;

один безкоштовний пакет прання в номері, кожні сім днів;

відвідування альтернативних тематичних ресторанів;

пріоритетна посадка і висадка;

алкогольні напої в каюті (міні-бар);

післяобіднє чаювання в каюті;



бортовий кредит 300 доларів США на особу (тільки категорії "Club World Owner's Suites", "Club
Ocean Suites", "Club Spa Suites").
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Авіапереліт,
трансфери
до/після круїзу;
готель до/після
круїзу (за
потреби);
альтернативні
(тематичні)
ресторани на
борту;
міні-бар в каюті
(крім сьютів);
алкогольні напої
преміум-класу;
користування
Інтернетом на
борту (крім
певних категорій
кают);
бутильовані
напої і деякі
безалкогольні
напої;
послуги пральні:
прання і
прасування;
СПА і салон
краси;
особисті витрати
на борту;
берегові
екскурсії;
фотографії та
індивідуальні
послуги
фотографа;
індивідуальні
фітнестренування з
інструктором;
медичне
обслуговування;
віза (у разі
потреби);
страхування.

Celebrity Crusies | Преміум

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Морський круїз по вибраному маршруту на лайнері преміум-класу;
висококласне обслуговування; портові податки і збори;
харчування за системою «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (сніданок, обід і вечеря в основному ресторані і
кафе - шведський стіл) післяобідній чай; гала-вечеря;
деякі безалкогольні напої (вода, чай, кава, прохолодні напої в безкоштовних закладах на
лайнері);
розміщення в каюті обраної категорії; прибирання в каюті двічі в день;
халат і тапочки; подарункова бавовняна сумка «Celebrity Shopping Bag»;
цілодобове обслуговування в каютах - Room Service, включаючи харчування (доставка їжі);
розважальні заходи на борту: щовечірні музичні або театралізовані шоу в театрі та інші
заходи за програмою дня;
користування басейном, джакузі, шезлонгами, пляжними рушниками;
відвідування майданчиків для занять спортом, доріжки для бігу або ходьби;
відвідування фітнес-центру; відвідування бібліотеки;
розваги для дітей і підлітків: анімація, ігри, танці, сімейні заходи;
доставка багажу з терміналу в каюту в портах початку і до терміналу в портах закінчення
круїзу;

•

•
•
•

•
•

Додаткові послуги та зручності для гостей в каюті з балконом:
•
вітальне ігристе вино; ексклюзивний обід в день посадки;
•
ексклюзивний семінар про обраний круїзний напрямок;
•
солодощі / закуски / міні-десерти в каюті;
•
користування парасолькою; біноклем;
•
пріоритетна посадка.

•
•
•

Додаткові послуги та зручності для гостей в каюті класу «Concierge»:
•
всі додаткові послуги каюти з балконом, наведені вище;
•
консьєрж-сервіс.
Додаткові послуги та зручності для гостей в каюті класу «AQUA»:
•
всі додаткові послуги каюти Concierge-класу;
•
відвідування альтернативного ресторану «Blu Specialty Restaurant»;
•
привітальна пляшка води; щоденна подача ароматного чаю в каюту;
•
брендові туалетні приналежності C.O. Bigelow;
•
преміальне розташування каюти біля СПА-комплексу;
•
необмежений доступ до термальної зони СПА SEA Thermal Suite;
•
СПА-консьєрж: індивідуальні консультації з оздоровлення, з огляду на побажання гостей;
•
індивідуальні тренування / заняття з йоги, TRX і т.д.
Додаткові послуги та зручності для гостей в каюті класу «SUITE»:
•
послуги дворецького;
•
окрема зона для відпочинку на палубі;
•
ексклюзивний ресторан і лаунж тільки для гостей сьютів.
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•
•
•
•

•
•
•

сервісний збір (чайові
персоналу лайнера): внутрішня
каюта / вікно / балкон - 14,50 $
на людину за ніч, Concierge
Class / Aqua Class - 15 $ на
людину за ніч, сьюти - 18 $ на
людину за ніч;
чайові (15 - 18%), які
автоматично додаються до
рахунку за придбані напої та
інші зручності;
авіапереліт і трансфери;
готель до і після круїзу (за
необхідності);
альтернативні ресторани і
кафе, казино, відеоігри,
телефон;
Інтернет на борту;
алкогольні напої в ресторанах і
барах на борту;
всі бутильовані і деякі
безалкогольні напої;
міні-бар в каюті;
берегові екскурсії (за
бажанням);
послуги пральні / хімчистки;
салон краси, послуги СПАцентру;
індивідуальні фітнестренування з інструктором;
круїзні фотографії та
індивідуальні послуги
фотографа;
медичні послуги на борту;
оформлення візи (у разі
потреби);
страхування.

Celestyal Cruises | Стандарт+

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

•
•
•







•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Морський круїз по вибраному маршруту All Inclusive;
грецька гостинність на борту;
насичені маршрути Грецькими островами, які передбачають стоянку лайнера в
двох портах в один день;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
пакет напоїв «Unlimited Drinks Package»: вино або пиво в ресторані під час обіду і
вечері, алкогольні напої, включаючи деякі міцні напої у барах, коктейлі,
безалкогольні напої (вода, чай, різні види кави, деякі види соків, Coca Cola, Sprite,
Ice Tea);
пакет берегових екскурсій – обрані екскурсії з англомовними гідами;
прибирання в каюті двічі на день;
сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному ресторані і кафе
(шведський стіл);
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика, дискотека і
т.п.;
відвідування басейну і джакузі (за наявності на борту);
тренажерний зал, спортивні майданчики, бігова доріжка;
послуги аніматорів у дитячому клубі на борту і розваги для тінейджерів;
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту посадки
/ висадки.

Додаткові послуги для гостей, які розміщуються в каюті категорії «SUITE»









консьєрж-сервіс для індивідуальної уваги на борту і планування приватних заходів
на березі;
пріоритетна посадка і висадка;
вітальна пляшка шампанського;
послуги прасування за запитом;
обслуговування в каюті (Room Service) по меню з ресторану;
корзина фруктів щодня;
закуски / міні-десерти в каюті;
приватний коктейль або вечеря в каюті.

41













авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
алкогольні напої преміум-класу;
всі бутильовані і деякі безалкогольні
напої;
харчування за альтернативним
(тематичним) меню;
обслуговування в каюті - Room Service;
СПА і салон краси;
факультативні берегові екскурсії, що
не включені в безкоштовний пакет;
фотографії та індивідуальні послуги
фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
Інтернет на борту;
послуги пральні / хімчистки;
послуги медичного центру на борту;
віза (у разі потреби);
страхування.

Club Med 2 | Преміум

ВКЛЮЧЕНО


























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз на вітрильному п'ятимачтовому лайнері-курорті All Inclusive;
тривалі заходи в порти, можливі нічні стоянки в портах;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
вояж на лайнері і cервіс преміум-класу;
індивідуальне обслуговування гостей;
алкогольні напої, включаючи пиво, вино, коктейлі і міцні напої у барах;
групові навчально-пізнавальні семінари з вітрильного спорту, аквадинаміки,
пілатесу;
всі водні види спорту (за сприятливих погодних умов): підводне плавання,
каякінг, сапсерфінг;
розміщення в каюті обраної категорії;
халат і тапочки;
вітальний подарунок;
використання парасольки;
брендові туалетні приналежності (косметика);
вітальна пляшка шампанського;
наявність ванної у ванній кімнаті (додатково до душової) – лише в категоріях
«Deluxe», «Suite»;
чайник в каюті;
харчування «Повний пансіон» - шведський стіл на сніданок і обід, а вечеря – за
столами а-ля-карт (по меню);
безалкогольні напої: вода, чай, кава і деякі види соків;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика,
дискотека і т.п.;
відвідування басейну, фітнес-зал;
консьєрж-сервіс для планування приватних заходів на березі – лише в
категоріях «Deluxe», «Suite»;
Інтернет Wi-Fi на борту;
портові збори;
сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту
посадки / висадки.

42

















Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
альтернативний ресторан The
Magellan;
алкогольні напої люкс-класу у
пляшках або банках: Champagne,
VSOP, XO, Premium-бренди, винна
карта;
міні-бар в каюті;
всі бутильовані і деякі
безалкогольні напої;
обслуговування каюти Room
Service (крім сніданку);
СПА / салон краси;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
віза (за потреби);
послуги пральні / хімчистки;
страхування.

AIDA Cruises | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО




















Морський круїз за обраним маршрутом;
німецька гостинність на борту;
УВАГА: основна мова спілкування, оголошень та інформаційних
матеріалів на лайнері – німецька;
розміщення в каюті обраної категорії;
сучасний дизайн каюти на нових лайнерах;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному
ресторані і кафе (шведський стіл), гала-вечеря;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і деякі види соків на сніданок;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива
музика, дискотека і т.п.;
відвідування басейну і джакузі;
тренажерний зал і спортивні майданчики (можлива додаткова
оплата);
послуги аніматорів у дитячому клубі на борту і розваги для
тінейджерів;
сауна в СПА-зоні;
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал
в порту посадки / висадки.
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сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
чайові (15 - 18%), які автоматично додаються до рахунку
за придбані напої та інші послуги;
авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
обслуговування каюти - Room Service;
алкогольні і безалкогольні напої, а також міні-бар в
каюті;
харчування в альтернативних (тематичних) ресторанах і
кафе;
СПА і салон краси;
Інтернет (Wi-Fi) на борту;
послуги пральні / хімчистки;
берегові екскурсії і велосипедні тури;
фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з інструктором;
послуги медичного центру на борту;
віза (за потреби);
страхування.

Carnival Cruise Line | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО






















Морський круїз за обраним маршрутом;
американська атмосфера на борту;
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон» (сніданок, обід і вечеря в
основному ресторані і кафе (шведський стіл), гала-вечеря;
деякі альтернативні кафе і тематичні станції на шведській лінії,
ресторани залежно від лайнера, наприклад, MONGOLIAN WOK,
SWIRLS, GUY'S PIG & ANCHOR BAR-B-QUE, BLUEIGUANA
CANTINA, BIG CHICKEN;
обслуговування в каюті - Room Service;
розваги на борту: вечірні шоу, жива музика, кулінарні майстеркласи та інше;
вечірні музичні або театралізовані шоу в театрі;
користування басейном, джакузі, шезлонгами, пляжними
рушниками; відвідування майданчиків для заняття спортом;
дитячий клуб: анімація і розваги для дітей і підлітків;
відвідування бібліотеки;
відвідування тренажерного залу для заняття фітнесом;
доставку багажу з круїзного терміналу в каюту в портах
початку і з каюти в термінал в портах закінчення круїзу;
закріплений за вами столик в основному ресторані і особистий
офіціант з асистентом;
портові збори.
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сервісний збір (до 1 грудня 2018 року: каюти Standard 12,95 $ особа/день, каюти Suite - 13,95 $ особа/день; з 1
грудня 2018 року: каюти Standard - 13,99 $ особа/день,
каюти Suite - 15,99 $ особа/день);
чайові (15 - 18%), які автоматично додаються до рахунку за
придбані напої та інші послуги на борту;
медичне страхування;
авіапереліт і трансфери;
готель до і після круїзу (при необхідності);
альтернативні ресторани і кафе, напої в ресторанах
лайнера під час вечерь і обідів, напої в барах;
казино, відеоігри, телефон, Інтернет на борту;
IMAX-кінотеатр;
користування міні-баром в каюті;
всі бутильовані напої і деякі безалкогольні напої преміумкласу;
берегові екскурсії (за бажанням);
послуги пральні / хімчистки;
салон краси, СПА;
медичні послуги на борту;
фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні заняття з фітнесу;
страхування;
віза (у разі потреби).

Costa Cruises | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

























Морський круїз за обраним маршрутом;
італійська гостинність на борту;
проживання в каюті обраної категорії;
можливість дітям до 17 років подорожувати в каюті з двома батьками
«безкоштовно», оплачуючи портові збори;
чотириразове харчування «Повний пансіон», включаючи післяобідній чай,
гала-вечерю;
безалкогольні напої: чай, кава, декілька видів соку на сніданок;
вода в автоматі на шведській лінії 24 години;
чай або кава на шведській лінії під час обіду і вечері на «Золотих лайнерах»;
розваги на борту: вечірні шоу, жива музика, кулінарні майстер-класи та
дискотека;
дитячий клуб і анімація для дітей, включаючи російськомовного аніматора
на «Золотих лайнерах», потребує додаткового підтвердження при
бронюванні;
басейни та джакузі;
фітнес-центр і користування спортивними майданчиками;
портові збори;
доставка багажу до/з каюти;
адаптований сервіс на певних лайнерах: російськомовний координатор,
програму дня і меню в ресторані перекладено на російську мову,
пропонуються екскурсії російською.
При виборі тарифу «Comfort» і категорії каюти “Classic” включено пакет
напоїв «Pranzo & Cena»: вино, пиво і безалкогольні напої по келихах, крім
чаю та кави під час обіду і вечері в ресторані і на шведській лінії.
При виборі тарифу «Comfort» і категорії каюти “Premium” включено пакет
напоїв «Brindiamo»: вино, пиво, міцні напої, безалкогольні напої, кава та
чай в основних ресторанах і барах.
При виборі тарифу «Deluxe» включено пакет напоїв “Intenditore”, який
включає всі напої пакету «Brindiamo», а також коктейлі і міні-бар.
Золоті лайнери – Costa Diadema, Costa Mediterranea, Costa Luminosa, Costa
Magica.
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Сервісний збір: 10 євро на особу за ніч, діти з 4
до 14 років оплачують 50%, діти до 3 років
включно – безкоштовно; на лайнерах Costa
neoRomantica, Costa Serena, Costa Atlantica,
Costa Fortuna – 13,50$ / сьюти - 16,50 $;
чайові (15 - 18%), які автоматично додаються
до рахунку за придбані напої та інші послуги;
авіапереліт;
трансфери до і / або після круїзу;
готель до і / або після круїзу;
алкогольні і безалкогольні напої по тарифу
«Basic»;
страви та напої в тематичних (альтернативних)
ресторанах;
СПА і салон краси;
берегові екскурсії;
фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
Інтернет;
послуги прання та прасування;
медичне обслуговування на борту;
віза (у разі потреби);
страхування.

CroisiEurope | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО
























Річковий круїз за обраним маршрутом All Inclusive;
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон»: сніданок (шведська лінія), обід і вечеря (меню з
трьох страв) в ресторані за столами;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і сік, прохолоджувальні напої;
пиво, вино (по келихах) під час обіду і вечері;
алкогольні напої у барі, включаючи міцні і коктейлі;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика, дискотека і
т.п.;
Wi-Fi Інтернет на борту і можливість скористатися планшетом;
басейн на лайнерах в Іспанії, Португалії і Італії;
екскурсії в круїзах REF. _AIPP;
послуги дитячого клубу на борту в липні і серпні;
безкоштовний круїз для дітей до 16 років в Південній Європі (не включаючи
портові, авіа та інші додаткові послуги; крім маршрутів Хорватією, де діє знижка
30%; діють певні обмеження);
портові збори;
навушники на екскурсіях;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту посадки
/ висадки.
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чайові персоналу лайнера;
авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
шампанське і алкогольні напої
преміум-класу;
всі бутильовані і деякі безалкогольні
напої;
послуги пральні / хімчистки;
салон краси та/або СПА;
берегові екскурсії;
послуги медичного центру на борту;
віза (за потреби);
страхування.

CRYSTAL Cruises | Люкс 6*

ВКЛЮЧЕНО

































НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз на розкішному лайнері за обраним маршрутом All Inclusive;
тривалі заходи в порти, можливі нічні стоянки в портах;
вояж на лайнері люкс-класу;
першокласне 6-зіркове обслуговування гостей;
індивідуальна увага до потреб пасажирів на борту;
алкогольні напої, включаючи вина, шампанське, міцні преміум-напої, коктейлі;
безалкогольні напої: бутильована вода, прохолоджувальні напої і різноманітні види
кави та чаю;
станція чаю і кави цілодобово;
сервісний збір (чайові персоналу);
розміщення в розкішній каюті обраної категорії;
комфорт каюти збільшеної площі;
стильний дизайн каюти: сучасна класика;
халат, кімоно і тапочки люкс-бренду Frette;
брендові туалетні приналежності (косметика) ETRO S.P.A.;
наявність ванни з душем у ванній кімнаті;
міні-бар в каюті з алкогольними і безалкогольними напоями;
свіжі квіти в каюті щодня;
кошик фруктів щодня;
цілодобове обслуговування каюти - Room Service;
послуги дворецького у пентхаусах;
висока кухня – вишукане харчування: сніданок, обід і вечеря в основному ресторані,
післяобідній чай, опівнічні закуски;
шведський стіл в кафе-ресторані;
гала-вечеря;
одне відвідування тематичного (альтернативного) ресторану «Prego», а також не
менше одного разу - Umi Uma або Sushi bar на борту Crystal Symphony і Silk Road або
The Sushi Bar на борту Crystal Serenity (додаткове бронювання або відвідування
можливі за скромну додаткову плату);
Інтернет на борту (Wi-Fi);
всі розваги загального користування на борту (вечірні шоу, дискотека, жива музика і
т.п.);
майстер-класи і пізнавальні лекції на борту;
відвідування басейнів і джакузі;
тренажерний зал, спортивні майданчики, групові заняття з фітнесу, бігова доріжка;
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з каюти в термінал в
портах закінчення круїзу.
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Авіапереліт, трансфери
до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
альтернативні ресторани;
бутильовані напої і деякі
безалкогольні напої;
користування Інтернетом на
борту;
послуги пральні / хімчистки,
салону краси, СПА-центру
(платні процедури);
берегові екскурсії;
СПА і салон краси;
фотографії та індивідуальні
послуги фотографа;
індивідуальні фітнестренування з інструктором;
медичне обслуговування;
віза (у разі потреби);
страхування.

CUNARD | Преміум

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО












Морський круїз за обраним маршрутом на лайнерах легендарної компанії;
британський стиль і атмосфера на борту; розміщення в каюті обраної категорії;
вояж на лайнері преміум-класу; висококласне обслуговування;
халат і тапочки; британські туалетні приналежності (косметика) Penhaligons;
харчування за системою «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному
ресторані і кафе (шведський стіл); післяобіднє чаювання: бутерброди, торти і
тістечка;

чай, кава, вода та фруктовий сік доступні 24 години на добу в ресторанах Лідо на
борту Queen Elizabeth і Queen Victoria, а також у Королівському дворі на борту
Queen Mary 2; вода під час їжі та заварна кава після їжі в основному ресторані;

гала-вечеря;

вітальна пляшка шампанського в каюті;

кошик фруктів щодня за запитом;

можливість зробити чай або каву в каюті;

цілодобове обслуговування каюти - Room Service;

шоу та вистави в театрі Royal Court: легкі комедії, серйозні драми, класика
Шекспіра та вражаючі музичні постановки;

жива музика: від джазових ансамблів до класичних концертів;

танці у музичних лаунжах і нічному клубі;

кіно (показ на великому екрані, сучасні і класичні фільми);

лекції і семінари відомих людей: презентації, обговорення цікавих тем;

спортивний майданчик: футбол, настільний теніс, баскетбол та ін.;

басейни і джакузі; тренажерний зал; сауна, крім Queen Mary 2;

пральня самообслуговування;

послуги дитячого клубу для дітей 2-17 років:

ясла для дітей від 6 до 23 місяців з 18:00 до 23:00;

послуги дворецького в каюті (тільки для категорій кают «Queens Grill»);

доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з каюти в термінал
в портах закінчення круїзу;

портові збори.
Тарифи і переваги
Cunard fare

вибір каюти;

шатл-бас – автобус Cunard від круїзного лайнера в центр міста (в обидва боки);

пріоритет у виборі зміни харчування і столика в ресторані Britannia;

найвищий пріоритет у можливості апгрейду каюти;

а також одна з наступних переваг (послуг):

бортовий кредит;

парковка у Саутгемптоні;

трансфер у Саутгемптоні на автобусі (в обидва боки) у круїзах з/до Саутгемптона.
Early Saver fare

найдоступніша вартість.
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Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
альтернативні ресторани: The
Verandah на борту Queen Elizabeth і
Queen Victoria, а також Steakhouse в рні The Verandah на борту Queen Mary
2;
всі бутильовані напої, деякі
безалкогольні напої, алкогольні напої і
деякі види кави, чаю;
СПА і салон краси;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
віза (у разі потреби);
користування Інтернетом на борту;
послуги пральні / хімчистки, салону
краси, спа-центру (платні процедури);
фотографії та індивідуальні послуги
фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
страхування.

Сервісний збір (персоналу лайнера):

Britannia Staterooms - $11.50 за особу
за ніч;

Queens and Princess Grill Suites $13.50
за особу за ніч;

чайові: 15% автоматично додаються
до рахунку за будь-які покупки на
борту.

DCS | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО














НЕ ВКЛЮЧЕНО

Річковий круїз за обраним маршрутом;
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон» (шведська лінія): сніданок, обід і вечеря, а також
чаювання після обіду (чай, кава, тістечко) і закуски опівночі (пізно ввечері);
привітальний і прощальний коктейль;
перша страва після посадки на лайнер;
привітальна вечеря;
привітання від капітана і екіпажу;
кулінарний майстер-клас;
гала-вечеря;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика,
дискотека і т.п.;
спортивні тренажери;
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту
посадки / висадки.
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сервісний збір / чайові персоналу
лайнера;
авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
алкогольні і безалкогольні напої,
а також міні-бар в каюті;
харчування в альтернативних
(тематичних) ресторанах і кафе;
міні-бар в каюті;
СПА і салон краси (за наявністю);
Інтернет на борту;
послуги прання і прасування;
берегові екскурсії;
послуги медичного центру на
борту;
віза (за потреби);
страхування.

Holland America Line | Преміум

ВКЛЮЧЕНО

























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз за обраним маршрутом;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
вояж преміум-класу у класичному стилі з круїзною лінією, яка
працює вже понад 140 років;
висококласне обслуговування;
портові збори і такси;
розміщення в каюті обраної категорії, халат;
брендові туалетні приналежності (засоби гігієни) Elemis Aromapure;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному
ресторані, а також шведська лінія в кафе Lido Market;
безалкогольні напої на шведській лінії: вода, чай, кава, деякі
газовані прохолоджувальні напої і сік;
чаювання Tea Time;
піца в New York Pizza і гамбургери, хот-доги біля басейну в кафе
Dive-In;
Room Service – доставка страв і обслуговування в каюті 24 годин на
добу;
розваги на борту, включаючи спеціальні заходи BBC Earth
Experiences (концерти, фільми, ігрові шоу, дитячі програми і
тематичні круїзи), а також вечірні музичні або театралізовані шоу в
театрі;
кулінарні майстер-класи America's Test Kitchen;
семінари на корисні цифрові теми Digital Workshop (powered by
Windows): обробка фото і відео, створення цікавого контенту,
особливості зберіганні даних в хмарі та інше;
пізнавальні лекції на борту щодо регіону подорожі за програмою
Explorations Central;
користування басейном, джакузі, шезлонгами, пляжними
рушниками;
відвідування спортивних майданчиків;
відвідування тренажерного залу;
розваги для дітей і підлітків - 3 вікові групи (3 - 7 р., 8 - 12 р., 13 - 17
р): анімація, ігри, танці, місце для спілкування і сімейні заходи;
відвідування бібліотеки;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з
каюти в термінал в портах закінчення круїзу.
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Сервісний збір на особу за ніч: $14,50 –
внутрішні каюти, каюти з вікном і балконом;
$16,00 – сьюти;
чайові 15%, які автоматично додаються до
рахунку за напої в барах і ресторані;
авіапереліт;
трансфери до і / або після круїзу;
готель до і після круїзу (при необхідності);
Інтернет (Wi-Fi) на борту;
широкій вибір альтернативних (тематичні)
ресторанів і кафе: стейк-хаус, італійська,
французька кухня, морепродукти і суші;
алкогольні і деякі безалкогольні напої в барах і
ресторані, пакети напоїв, міні-бар в каюті;
дегустації вин та інших напоїв на борту;
казино, відеоігри, телефон, Інтернет на борту;
користування міні-баром в каюті;
берегові екскурсії (за бажанням);
послуги пральні / хімчистки;
СПА і салон краси;
медичні послуги на борту;
фотографії і індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
оформлення візи (у разі потреби);
страхування.

HAPAG-LLOYD Cruises | Люкс

ВКЛЮЧЕНО



























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз за обраним маршрутом на лайнері преміум-класу;
п’ятизірковий сервіс – висококласне обслуговування;
тривалі заходи в порти, можливі нічні стоянки в портах;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
розміщення в каюті обраної категорії;
вітальне шампанське;
халат в каюті;
кавова машина в каюті;
обслуговування каюти - Room Service;
харчування «Повний пансіон»: ранній сніданок, сніданок, обід, чаювання і
вечеря в основному ресторані (висока кухня) або кафе (шведський стіл),
перекус опівночі;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і деякі види соків на сніданок;
станція чаю і кави цілодобово;
безалкогольні напої і пиво (і/або вино залежно від категорії) в міні-барі;
бутильована вода;
вітальна пляшка шампанського;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика,
дискотека і т.п.;
послуги дворецького в каютах категорії «Penthouse Deck» (лайнер EUROPA) і в
«Owner Suite», «the Grand Penthouse Suites» а також «the Penthouse Suites»
(лайнер MS EUROPA 2);
висока кухня – вишукане харчування;
пізнавальні лекції і семінари на борту;
сауна в СПА;
відвідування басейну і джакузі;
тренажерний зал і спортивні майданчики;
Інтернет Wi-Fi на борту (одна година на особу в день);
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту
посадки / висадки.
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Авіапереліт;
сервісний збір (чайові персоналу
лайнера);
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
всі бутильовані напої і деякі
безалкогольні напої;
алкогольні напої у всіх барах і
ресторанах, а також в міні-барі в
каюті;
деякі альтернативні (тематичні)
ресторани;
СПА (платні процедури) і салон
краси;
берегові екскурсії;
фотографії та індивідуальні
послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
медичне обслуговування;
віза (за потреби);
послуги пральні / хімчистки;
страхування.

HURTINGRUTEN | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

Тариф BASIC

знижка 25% на тарифи «Раннього бронювання»;

знижка 5% за програмою лояльності 1893 Ambassador;

знижка для дітей;

морський круїз за унікальним маршрутом;

користування спеціальними надувними човнами на екскурсіях;

супровід і координація лідерами експедицій;

проживання в каюті обраної категорії;

харчування «Повний пансіон», включаючи безалкогольні напої:

сніданок: кава, чай, сік, вода;

обід: кава, чай, сік, вода;

вечеря: вода;

розважальні заходи на борту (жива музика в барах та лаунжах, заходи за
програмою дня;

відвідування громадських приміщень лайнера, включаючи бібліотеку, джакузі,
тренажерний зал;

користування плавзасобами для посадки та висадки в портах, де лайнер
залишається на якорі.
Тариф SELECT, PLATIMUM також включає

вибір каюти і можливість бронювати сьюти*;

вибір зміни харчування на вечерю**;

чай та кава;

Інтернет WiFi.
Тільки тариф PLATIMUM включає

харчування в ресторані а-ля карт щовечора***;

пакет алкогольних напоїв на вечерю;

дві екскурсії у круїзах на 11 і 12 днів, одна екскурсія у круїзі на 6 – 7 днів****;

трансфери з/до аеропорта в Бергені, Тронгеймі. Кіркенесі;

вітальний напій в каюті під час заселення;

вечеря з капітаном;

сніданок PLATIMUM a-la-crte;

фірмовий одяг для експедиційних прогулянок / екскурсій на березі;

пріоритетна посадка;

відвідування капітанського містка*****;

користування біноклем.
*/**/***/****/****** – особливі умови, потрібне уточнення / додаткове
підтвердження при бронюванні.
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Сервісний збір (чайові
персоналу);
чайові (15 - 18%), які автоматично
додаються до рахунку за
придбані напої та інші послуги;
авіапереліт (крім тарифу Air
Package Holiday Price);
трансфери;
проживання в готелі до круїзу
(рекомендуємо);
доставка багажу;
страви та напої в тематичних
(альтернативних) ресторанах;
всі бутильовані алкогольні і
безалкогольні напої;
користування міні-баром в каюті;
послуги фотографів та
інструкторів з фітнесу;
берегові екскурсії;
салон краси, СПА;
медичне обслуговування;
страхування;
Інтернет;
послуги прання, прасування та
хімчистки;
фотографії та індивідуальні
послуги фотографа;
віза (у разі потреби).

MSC Cruises | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

















НЕ ВКЛЮЧЕНО

Морський круїз за обраним маршрутом;
розміщення в каюті обраної категорії;
вода, чай та кава з автоматів в буфеті цілодобово;
харчування в буфеті "Повний пансіон": ранній сніданок,
сніданок, закуски в піцерії та на грилі, обід, вечеря, закуски «для
опівнічників»;
харчування в ресторані «a la carte»: сніданок, обід, вечеря;
тільки для кают Aurea: напої All Inclusive у всіх барах та основних
ресторанах;
тільки для кают MSC Yacht Club: напої All Inclusive абсолютно у
всіх барах та ресторанах лайнера, а також міні-барі в каюті;
розважальні заходи на борту (вечірнє шоу в театрі, жива музика
в барах та лаунжах, анімаційні вистави, дискотека);
відвідування всіх громадських приміщень лайнера, включаючи
бібліотеку, басейн, джакузі біля басейну, тренажерний зал;
спортивні ігри: настільний теніс, міні-гольф, шаффлборд;
послуги вихователів та аніматорів в міні-клубах для дітей п’яти
вікових категорій – від 6 місяців до 17 років;
обслуговування в каюті Room Service для кают категорії
«FANTASTICA» і вище;
СПА для кают категорії «AUREA»;
ексклюзивні послуги у сьютах категорії MSC YACHT CLUB:
дворецький, халати, безкоштовний міні-бар;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту (в портах початку
круїзу) і з каюти в термінал (в портах закінчення круїзу);
користування плавзасобами для посадки та висадки в портах, де
лайнер не причалює до причалу.

Перелік послуг, включених в категорії «BELLF», «FANTASTICA»,
«AUREA», «MSC YACHT CLUB», зазначений в описі кают.
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Сервісний збір: 10 євро на особу за ніч, діти з 3 до
11 років оплачують 50%, діти до 2 років включно
не оплачують; Південна Америка, Кариби з Маямі,
Азія – 12,50 $, діти з 3 до 11 років – 6,25 $, діти до
2 років не оплачують;
чайові (15 - 18%), які автоматично додаються до
рахунку за придбані напої та інші послуги;
авіапереліт;
трансфери до і після круїзу;
проживання в готелі до круїзу (рекомендовано);
напої: бутильована вода, соки (крім сніданку),
алкогольні напої, коктейлі;
страви та напої в тематичних (альтернативних)
ресторанах;
користування міні-баром в каюті;
фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні заняття з фітнесу;
берегові екскурсії;
особисті витрати на борту;
медичне обслуговування
Інтернет (Wi-Fi) на борту;
послуги прання і прасування;
віза, за потреби (оплачується додатково);
страхування.

Norwegian Cruise Line | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО





























Морський круїз Premium All Inclusive за обраним маршрутом;
розміщення в каюті обраної категорії;
висококласне обслуговування;
алкогольні напої вартістю до 15 доларів за келих (тільки в тарифі
“PREMIUM ALL INCLUSIVE”) у всіх барах на борту;
безалкогольні напої: вода, чай і різні види преміум-кави Lavazza,
cік і прохолодні напої;
бутильована вода в каюті (1 літр на особу щоденно);
Інтернет Wi-Fi – 60 хвилин на особу на круїз;
харчування "Повний пансіон": сніданок, обід, вечеря в ресторані
(a la cate) і на шведській лінії;
післяобідній чай;
опівнічні закуски / можливість харчування в пізні години в
окремому кафе;
гала-вечеря;
ресторан азіатської кухні;
розваги на борту: вечірні шоу, жива музика, кулінарні майстеркласи та інше;
анімація для дітей – дитячий клуб;
басейни та джакузі;
фітнес центр і користування спортивними майданчиками;
портові збори;
сервісний збір;
доставка багажу з круїзного терміналу до/з каюти.

Примітка: для кают категорії «ГАРАНТОВАНА» (IX/OX/BX/MX) не
входить сервіс «Premium all inclusive»: пакет напоїв, бутильована
вода, Інтернет, преміум-кава.
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Авіапереліт;
трансфери;
проживання в готелі до / після круїзу;
харчування в тематичних (альтернативних) ресторанах;
алкогольні напої, при бронюванні гарантованої каюти;
чайові (15 - 18%), які автоматично додаються до
рахунку за придбані напої та інші послуги;
всі бутильовані напої і деякі безалкогольні напої
преміум-класу;
СПА і салон краси;
Інтернет (Wi-Fi) на борту;
послуги прання та прасування;
особисті витрати на борту;
берегові екскурсії;
фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з інструктором;
медичне обслуговування;
страхування;
віза (у разі потреби).

NICKO Cruises | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО














Річковий круїз за обраним маршрутом;
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування «Повний пансіон»: сніданок (шведський стіл), обід і
вечеря в ресторані;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і деякі види соків на
сніданок;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива
музика і т.п.;
портові збори;
басейн і/або джакузі (при наявності на борту);
спортивний / тренажерний зал;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в
термінал в порту посадки / висадки.
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чайові персоналу лайнера (рекомендовано 5 – 7 Євро
на пасажира в день);
авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
альтернативні / тематичні ресторани на борту;
алкогольні і безалкогольні напої, а також міні-бар в
каюті;
СПА / салон краси при наявності на борту;
Інтернет;
послуги пральні / хімчистки;
берегові екскурсії;
послуги медичного центру на борту;
фотографії і послуги фотографа;
віза (за потреби);
страхування.

OCEANIA CRUISES | Премиум
ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Морський круїз по вибраному маршруту на лайнерах місткістю від 684 до 1250 осіб;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки і лайнер може заходити в унікальні невеликі порти і
гавані;
вояж на лайнері преміум-класу і висококласне персоніфіковане обслуговування - співвідношення
персоналу до гостей 2:3;
висока кухня «The Finest Cuisine at Sea ™» від легендарного шеф-кухаря Jacques Pépin:
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в головному ресторані Grand Dining Room
(континентальна кухня) або ресторані на верхній палубі Terrace Café (шведський стіл);
харчування в альтернативних (тематичних) ресторанах без доплат, потрібне резервування:

стейки і морепродукти - ресторан Polo Grill;

вишукані італійські страви - ресторан Toscana;

азіатська кухня - ресторан Red Ginger;

французька кухня - ресторан Jacques;
страви з веган-меню в головному ресторані Grand Dining Room;
вегетаріанське, кошерне меню і спеціальні дієти (запит за 90 днів до відправлення)
кава і тістечка в барі Baristas coffee and Pastry Bar;
класичне англійське чаювання; піца, морозиво;
безалкогольні напої в необмеженій кількості: бутильована вода, різні види кави (капучино, еспресо і
т.д.), чай і соки);
канапе / міні-десерти (подаються в каюти «Сьют»);
розміщення в розкішній каюті, каюти збільшеної площі (лайнери Marina і Riviera);
наявність ванної у ванній кімнаті (додатково до душової), вимагає уточнення наявності в певної
категорії при бронюванні; халат і тапочки в каюті;
міні-бар з безкоштовними безалкогольними напоями та бутильованої водою;
туалетні приналежності (косметика) люкс-класу «Bulgari»;
розважальна програма на борту - жива музика, шоу, концерти та інші заходи;
групові заняття з йоги, пілатесу, аеробіки та фітнесу;
доступ до СПА-терасі Canyon Ranch® Spa з басейном таласотерапії і джакузі (каюти «Concierge Level» і
«Suite»;
трансфери (шатл) "Лайнер (порт) - центр міста", де ця послуга надається;
Інтернет WiFi по всьому лайнеру - NEW Wavenet WiFi;
цілодобове обслуговування в каюті Room Service;
курси малювання в мистецькому центрі Artist Loft (тільки на лайнерах Marina, Riviera, Insignia);
пізнавальні лекції по маршруту; кулінарні майстер-класи, уроки танців;
користування басейном, джакузі, шезлонгами, пляжними рушниками;
майданчики для заняття спортом і тренажерний зал; відвідування бібліотеки;
портові збори;
доставка багажу в / з каюти в порту посадки і висадки;
можливість отримати додаткові включені послуги завдяки постійним вигідним акціям:

Акція «OLife Choice» - три бонуси (послуги) на вибір (діють й інші акції):
(1) безкоштовні берегові екскурсії * (круїз до 9 днів - 2 екскурсії, круїз від 10 до 13 днів - 3 екскурсії, круїз
понад 14 днів - 4 екскурсії) або
(2) пакет алкогольних напоїв «House Beverage Package» або
(3) бортовий кредит на людину (круїз до 9 днів - 200 $, круїз від 10 до 13 днів - 300 $, круїз понад 14 днів =
400 $)
• OLife Ultimate - всі три бонуси! або
• OLife Choice Plus - Olife Choice + сервісний збір (gratuities).
* - вибір екскурсій проводиться пасажиром за 6 місяців до відправлення. Для цього круїзна компанія
(організатор круїзу) надає перелік пропонованих екскурсій.
•
Особливі послуги для кают «Concierge Level», включаючи консьєрж-сервіс для планування приватних
заходів (певні категорії кают), консьєрж-лаунж з безкоштовними напоями, тістечками і закусками
протягом дня і ввечері (тільки на лайнерах Marina, Riviera і для гостей кают категорії «Concierge» і
«Suite») та інші сервіси (будь ласка, дивіться опис категорій кают).
•
Додаткові послуги для кают «Suite», включаючи обслуговування дворецьким, які пройшли підготовку в
Гільдії професійних англійських дворецьких (Guild of Professional English Butlers) та інші сервіси (будь
ласка, дивіться опис категорій кают).
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Сервісний збір: $ 16
на людину за ніч, а
при розміщенні в
каютах категорії
Сьют, Пентхаус і
вище - $ 22 на
людину за ніч;
чайові (15 - 18%), які
автоматично
додаються до
рахунку за придбані
напої та інші
зручності;
авіапереліт;
трансфери до /
після круїзу;
готель до / після
круїзу;
алкогольні та деякі
безалкогольні
напої;
СПА-послуги Canyon
Ranch® spa;
майстер-класи та
навчальнорозважальні
програми
кулінарного центру
Culinary Center;
берегові екскурсії;
медичне
обслуговування;
фотографії та
індивідуальні
послуги фотографа;
індивідуальні
фітнес-тренування з
інструктором;
послуги пральні /
хімчистки, салону
краси;
віза (при
необхідності);
страхування.

PAUL GAUGUIN CRUISES | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО
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Круїзна подорож All Inclusive на лайнері-курорті преміум-класу,
побудованого спеціально для круїзів Полінезією;
тихоокеанська гостинність і атмосфера на борту завдяки роботі
місцевих жителів;
переліт економ-класу в дві сторони з Лос-Анджелеса для
першого і другого пасажира в каюті, трансфер до причалу /
аеропорту при виборі програми AIR/SEA Program;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
висококласне індивідуальне обслуговування гостей;
розміщення в каюті обраної категорії;
халат і капці;
наявність ванної у ванній кімнаті (додатково до душової);
діти до 17 років включно з двома дорослими в каюті оплачують
лише портові збори;
висока кухня – вишукане харчування від відомих шеф-кухарів;
алкогольні напої, включаючи вино, пиво і міцні напої у всіх барах
і ресторанах;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і деякі види соків;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в
основному ресторані і кафе (шведський стіл);
міні-бар в каюті, який щодня поповнюється безалкогольними
напоями, пивом і бутильованою водою;
пізнавальні презентації і семінари на борту;
чайові персоналу лайнера;
водні види спорту (за сприятливих погодних умов): каяки тощо;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива
музика, дискотека і т.п.;
виступ місцевого фольклорного колективу на борту;
відвідування приватного пляжу на острові Бора-Бора;
обслуговування каюти Room Service 24 години на добу;
відвідування басейну на борту;
тренажерний зал і спортивні майданчики;
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в
термінал в порту посадки / висадки.
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авіапереліт;
трансфери до і після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
алкогольні напої преміум-класу;
всі бутильовані і деякі безалкогольні напої;
деякі послуги салону краси;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
Інтернет на борту;
фотографії і послуги фотографа;
послуги пральні / хімчистки;
віза (за потреби);
страхування.

PONANT | Люкс

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО




































Морський круїз All Inclusive за обраним маршрутом на лайнері люкс-класу;
Французька гостинність на борту;
подорож на нових лайнерах-яхтах пасажиромісткістю до 250 пасажирів (флот компанії
Ponant – один з найсучасніших на ринку);
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
першокласне індивідуальне обслуговування гостей;
розміщення в каюті обраної категорії;
сучасний дизайн каюти;
халати;
французьке туалетне приладдя (косметика) люкс-класу;
послуги дворецького в каюті категорії «Suite» на лайнерах Le Boréal, L'Austral, Le Soléal і
Le Lyrial;
харчування за системою «повний пансіон» (сніданок, обід і вечеря в основному
ресторані і кафе (шведський стіл);
висока французька і міжнародна кухня;
в перший день включена лише вечеря;
цілодобове обслуговування в каюті «Room service»;
капітанський вітальний коктейль і гала-вечеря;
алкогольні напої в келихах «Open Bar», включаючи вино, шампанське і міцні напої, крім
преміум-брендів;
безалкогольні напої: вода, прохолодні напої, кава та чай;
вечірні розваги на борту (шоу, жива музика і т.п.);
басейн і/або джакузі;
тренажерний зал;
висококваліфікована двомовна експедиційна команда (французька / англійська) на всіх
круїзах, позначених логотипом "Expedition";
англомовний лектор в деяких круїзах, позначених логотипом «Лектор на борту»;
англомовний гольф-координатор в деяких круїзах, позначених логотипом «Гольф-круїз»;
англомовний інструктор для дайвінгу в деяких круїзах, позначених логотипом «Дайвер
на борту»;
водні види спорту (за винятком підводного плавання), використовуючи обладнання
лайнера, коли це дозволено місцевими органами влади та підтверджено капітаном
лайнера відповідно до правил безпеки та погодних умов на місці проведення;
користування спеціальними надувними човнами на екскурсіях;
доступ до охоронних природних територій;
деякі круїзні подорожі (Аляска, Океанія, Норвегія та інші) включають переліт, а також
екскурсії і трансфери. Будь ласка, уточнюйте при бронюванні;
в полярних експедиційних круїзах: безкоштовний прокат чобіт і полярної парки (для
дітей відсутні розміри)
доставка багажу з круїзного терміналу до/з каюти.
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Авіапереліт, трансфери до/після
круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
факультативні програми до і
після круїзу;
алкогольні напої преміум-класу;
всі бутильовані напої і деякі
безалкогольні напої;
чайові, які автоматично
додаються до рахунку за
придбані напої та інші послуги;
чайові персоналу лайнера, гідам
і водіям в портах заходу;
СПА і салон краси;
дайвінг;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
фотографії і індивідуальні
послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування
з інструктором;
користування інтернетом на
борту;
послуги пральні / хімчистки;
віза (за потреби);
страхування.

Princess | Преміум

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

























Морський круїз за обраним маршрутом на лайнері преміум-класу;
висококласне обслуговування;
розміщення в каюті обраної категорії;
брендове туалетне приладдя (косметика);
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в головному
ресторані, а також кафе HORIZON COURT BUFFET (шведський стіл);
післяобідній чай;
гала-вечеря;
можливість приходити на вечерю в будь-яку годину ввечері з 17:00 до
22:00 – ANYTIME DINING℠ або вечеря по змінах;
піца в PIZZERIA і гамбургери в BURGER & HOT DOG GRILL;
кафе, яке працює цілодобово, 24-HOUR INTERNATIONAL CAFE;
безалкогольні напої: вода, чай і кава, декілька видів соку на сніданок;
розважальні заходи на борту, включаючи програму DISCOVERY AT SEA
разом з DiscoveryTM, а також вечірні музичні або театралізовані шоу в
театрі, кулінарні майстер-класи;
лекції на борту ENCOUNTERS від DISCOVERY AT SEA;
портові збори;
користування басейном, джакузі, шезлонгами, пляжними рушниками;
відвідування спортивних майданчиків;
відвідування тренажерного залу;
розваги для дітей і підлітків - 3 вікові групи (3 – 7 р., 8 - 12 р., 13 – 17
р): анімація, ігри, танці, місце для спілкування і сімейні заходи;
відвідування бібліотеки;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з
каюти в термінал в портах закінчення круїзу.
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Сервісний збір на особу за ніч: $13,50 – внутрішні
каюти, каюти з вікном і балконом; $14,50 – каюти
міні-сьют і категорії «Сlub Class»; $15,50 – сьюти;
чайові 15%, які автоматично додаються до рахунку
за напої в барах і ресторані;
медичне страхування;
авіапереліт і трансфери;
готель до і після круїзу (при необхідності);
широкій вибір альтернативних (тематичні)
ресторанів і кафе: стейк хаус, італійська кухня,
гастро-паб, морепродукти і суші;
ексклюзивна вечеря на балконі;
алкогольні і деякі безалкогольні напої в барах і
ресторані;
пакети напоїв:
казино, відеоігри, телефон, Інтернет на борту;
користування міні-баром в каюті;
берегові екскурсії (за бажанням), включаючи тури,
рекомендовані DISCOVERY і ANIMAL PLANET;
послуги пральні / хімчистки, салону краси, СПАцентру (платні процедури);
медичні послуги на борту;
послуги фотографів і інструкторів з фітнесу;
віза (у разі потреби).

Pullmantur | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО

























Морський круїз за обраним маршрутом All Inclusive;
іспанська гостинність;
вино або пиво в ресторані під час обіду і вечері;
алкогольні напої, включаючи вино, ігристе вино, пиво, міцні напої і
коктейлі у барах;
безалкогольні напої: вода, чай, різні види кави в барах, сік, кола та
інші прохолодні напої;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в головному
ресторані і кафе (шведський стіл);
післяобідній чай, гала-вечеря;
розміщення в каюті обраної категорії;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика,
дискотека і т.п.;
відвідування басейну і джакузі;
тренажерний зал і спортивні майданчики (можлива додаткова
оплата);
послуги аніматорів у дитячому клубі на борту і розваги для
тинейджерів;
портові збори;
сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в
порту посадки / висадки.
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авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
алкогольні напої преміум-класу;
міні-бар в каюті;
харчування в альтернативних (тематичних)
ресторанах і кафе;
СПА і салон краси;
Інтернет на борту;
послуги пральні / хімчистки;
берегові екскурсії;
фотографії і послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з інструктором;
послуги медичного центру на борту;
віза (у разі потреби);
страхування.

REGENT | Люкс

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО






































Морський круїз All Inclusive за обраним маршрутом на лайнері-курорті люкс класу;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
унікальні маршрути: 450 портів по всьому світу, тривалі і нічні стоянки в портах;
першокласне індивідуальне обслуговування гостей;
розкішна атмосфера на борту, сучасний дизайн лайнерів;
розміщення в розкішному сьюті обраної категорії;
халат і капці; брендове туалетне приладдя (косметика) L'OCCITANE;
сучасний дизайн кают на лайнері Explorer;
послуги дворецького в деяких категоріях кают;
висока кухня світового рівня – вишукане харчування;
тематичні (альтернативні) ресторани додатково до харчування «Повний пансіон»;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному ресторані і кафе
(шведський стіл);
вільний час вечері і місце за столиком в ресторані – відсутні будь-які зміни харчування;
післяобідній чай, опівнічні закуски, гала-вечеря;
обслуговування каюти Room Service 24 години, подача в номер вечері а-ля-карт (страва
за стравою);
алкогольні напої, включаючи міцні напої у всіх барах і ресторанах, а також міні-бар в
каюті;
безалкогольні напої: вода, чай, кава, соки тощо; бутильована вода в каюті;
вітальна пляшка шампанського в каюті;
БЕРЕГОВІ ЕКСКУРСІЇ без обмежень;
трансфери (шатл) "Лайнер/порт - центр міста";
пізнавальні лекції і семінари на борту;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика, дискотека і т.п.;
консьєрж-сервіс для індивідуального резервування послуг на березі;
Інтернет WiFi;
відвідування басейну і джакузі;
тренажерний зал і спортивні майданчики;
послуги дитячого клубу Regent's Club Mariner;
портові збори;
чайові персоналу лайнера;
розміщення на одну ніч в готелі до круїзу (діють особливі умови, тільки для певних
категорій кают);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту посадки /
висадки.
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Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за
потреби);
деякі преміум-алкогольні напої;
деякі бутильовані і безалкогольні
напої;
деякі екслюзивні екскурсії;
СПА Canyon Ranch®;
салон краси;
фотографії і послуги фотографа;
медичне обслуговування;
віза (за потреби);
послуги пральні / хімчистки;
страхування.

ROYAL CARIBBEAN | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО






















Морський круїз за обраним маршрутом;
розміщення в каюті обраної категорії;
харчування "Повний пансіон": сніданок, обід, вечеря в основному
ресторані і буфеті;
деякі альтернативні кафе (залежіть від лайнера);
післяобідній чай;
безалкогольні напої: вода, чай, кава і прохолодні напої у включених
закладах харчування;
гала-вечеря;
обслуговування в каюті Room Service;
розваги на борту: вечірні шоу, жива музика, кулінарні майстер-класи
та інше;
аквапарки, водні атракціони, спортивні майданчики;
дитячий клуб Adventure Ocean®, анімація для дітей і підлітків;
басейн і джакузі;
сауна;
спортивний / тренажерний зал, групові заняття;
спортивні майданчики, спортивні майданчики;
портові збори і такси;
доставка багажу з круїзного терміналу до/з каюти.
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Сервісний збір: внутрішня каюта, вікно, балкон –
14,50$ на особу за ніч, сьюти – 17,50$ на особу за
ніч;
чайові, які автоматично додаються до рахунку (15 –
18%) за придбані напої та інші послуги;
авіапереліт, трансфери до / після круїзу;
проживання в готелі до круїзу (рекомендуємо 1 ніч);
харчування в тематичних (альтернативних)
ресторанах і кафе;
алкогольні та безалкогольні напої (крім води, чаю,
соків та освіжаючих напоїв в безкоштовних закладах
на лайнері);
міні-бар;
СПА і салон краси;
Фотографії та індивідуальні послуги фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з інструктором;
Інтернет;
послуги прання та прасування;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування, страхування;
віза (у разі потреби).

Seabourn | Люкс

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО















Морський круїз All Inclusive за обраним маршрутом на лайнері-курорті люкс
класу, який нагадує мега-яхту;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
партнерство з ЮНЕСКО щодо розробки маршрутів круїзів;
розкішна атмосфера на борту, сучасний дизайн лайнерів;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
п’ятизірковий сервіс, першокласне індивідуальне обслуговування гостей;
розміщення в розкішній каюті обраної категорії;
комфортні каюти збільшеної площі, сучасний дизайн кают;
послуги дворецького у всіх сьютах;
халат і капці;
брендове туалетне приладдя (косметика);
вітальне шампанське, яке також доступне в міні-барі;
обслуговування каюти Room Service;
висока кухня світового рівня – вишукане харчування від відомих шеф-кухарів;
вільний час вечері і місце за столиком в ресторані – відсутні будь-які зміни
харчування;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в основному ресторані і
кафе (шведський стіл);
післяобідній чай;
харчування у всіх ресторанах і кафе;
алкогольні напої, включаючи міцні напої преміум класу, у всіх барах і
ресторанах, а також міні-бар в каюті;
безалкогольні напої: вода, чай, соків, прохолоджувальні напої;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика,
дискотека і т.п.;
пізнавальні лекції і семінари на борту;
виступи місцевих фольклорних колективів на борту (наявність залежіть від
маршруту / програми круїзу)
консьєрж-сервіс для індивідуального резервування послуг на березі;
водні види спорту (за сприятливих погодних умов);
відвідування басейну і джакузі;
тренажерний зал і спортивні майданчики (можлива додаткова плата);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту
посадки / висадки.
портові збори;



чайові персоналу лайнера (сервісний збір).
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Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
СПА (платні процедури) і салон краси;
деякі бутильовані і безалкогольні напої;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
Інтернет на борту;
фотографії і індивідуальні послуги
фотографа;
індивідуальні фітнес-тренування з
інструктором;
віза (за потреби);
послуги пральні / хімчистки;
страхування.

SEA CLOUD | Люкс

ВКЛЮЧЕНО

























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Круїзна подорож на легендарному вітрильному лайнері преміум-класу;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
розкішна аристократична атмосфера на борту;
висококласне обслуговування – п’ятизірковий сервіс;
розміщення в розкішній каюті в класичному стилі обраної категорії;
індивідуальне обслуговування гостей;
вітальна пляшка шампанського в каюті;
корзина свіжих фруктів у вашій каюті щодня;
брендове туалетне приладдя (косметика);
висока кухня світового рівня;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в головному
ресторані і кафе (шведський стіл);
всі безалкогольні напої протягом круїзу: вода, чай, кава і різні види
соків; післяобідній чай;
гала-вечеря;
алкогольні напої: пиво і вино під час обіду і вечері;
бутильована вода на екскурсіях;
можливість надсилати пошту з бортового комп’ютера;
розважальна програма на борту: конкурси, жива музика, вечіркибарбекю і т.п.;
користування обладнанням для водних видів спорту, наприклад, трубка
і маска для снорклінга (за сприятливих погодних умов);
тренажерний зал;
англомовний гід по круїзу на борту;
чайові персоналу лайнера (сервісний збір);
портові збори;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в
порту посадки / висадки.
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Авіапереліт;
трансфери до/після круїзу;
готель до/після круїзу (за потреби);
міцні алкогольні напої, а також пиво і
вина, що не включені у вартість,
коктейлі;
всі бутильовані і деякі безалкогольні
напої;
міні-бар;
берегові екскурсії;
медичне обслуговування;
Інтернет на борту;
фотографії і послуги фотографа;
віза (за потреби);
послуги пральні / хімчистки;
страхування.

SEADREAM | Люкс

ВКЛЮЧЕНО





























НЕ ВКЛЮЧЕНО

Круїз All Inclusive на яхті люкс-класу, яка вміщає 112 пасажирів і 95 членів екіпажу;
п’ятизірковий сервіс, індивідуальне обслуговування гостей;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
розміщення в сьюті з вікном, оформленому в класичному стилі;
туалетна косметика Bvlgari®, халат і капці
біноклі на палубі;
обслуговування каюти Room Service 24 години;
алкогольні напої преміум класу, включаючи міцні напої у всіх барах і ресторанах, а також міні-бар
в каюті;
безалкогольні напої: вода, чай, кава, різні види соків; бутильована вода в каюті;
висока кухня світового рівня – вишукане харчування;
харчування «Повний пансіон»: сніданок, обід і вечеря в головному ресторані або кафе на
відкритій палубі;
вільний час вечері і місце за столиком в ресторані – відсутні будь-які зміни харчування;
гала-вечеря;
розважальна програма на борту: конкурси, вечірні шоу, жива музика, танці і т.п.;
координація всієї розважальної програми круїзним директором;
пізнавальні лекції та презентації на борту;
відвідування басейну і сауни;
тренажерний зал і щоденні заняття йогою і тайцзіцюань (оздоровча гімнастика);
обладнання для водних видів спорту (за сприятливих погодних умов): гідроцикли, байдарки,
особисті міні-вітрильники, спорядження для плавання з маскою і трубкою, водні лижі, платформа
для купання, банан і плавучий острів;
користування спеціальними надувними човнами на екскурсіях;
гірські велосипеди;
берегові екскурсії / активності, які проводяться екіпажем яхти, наприклад, прогулянки пішки
(хайкінг) або велосипедом, покупка продуктів з шеф-кухарем яхти на місцевих ринках;
розважальний захід на Карибах SeaDream’s Champagne and Caviar Splash™ (шампанське та ікра);
фотографії і послуги фотографа;
портові збори;
чайові персоналу лайнера;
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту і з каюти в термінал в порту посадки / висадки.
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Авіапереліт;
трансфери до/після
круїзу;
готель до/після круїзу
(за потреби);
деякі алкогольні напої
преміум-класу;
всі бутильовані і деякі
безалкогольні напої;
СПА Canyon Ranch®;
салон краси;
медичне
обслуговування;
Інтернет WiFi;
віза (за потреби);
послуги пральні /
хімчистки;
страхування.

SILVERSEA | Люкс

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО



































Круїз All Inclusive на розкішному лайнері люкс-класу;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
тривалі заходи в портах, можливі нічні стоянки в портах;
першокласне індивідуальне обслуговування гостей;
розміщення в сьюті обраної категорії;
комфортні каюти збільшеної площі;
свіжі квіти в каюті;
вітальна пляшка шампанського;
брендове туалетне приладдя (косметика);
халат і капці;
п’ятизіркове обслуговування;
послуги дворецького у всіх сьютах;
висока кухня – вишукане харчування: сніданок, обід, вечеря в основному ресторані і кафе
(шведський стіл);
післяобідній чай; опівнічні закуски; гала-вечеря;
вільний час вечері і місце за столиком в ресторані – відсутні будь-які зміни харчування;
харчування в альтернативних кафе і ресторанах;
алкогольні напої, включаючи міцні напої, у всіх барах і ресторанах, а також міні-бар в каюті;
безалкогольні напої: бутильована вода, прохолодні напої і різноманітні види кави та чаю;
всі розваги загального користування на борту: вечірні шоу, жива музика, танці і т.п.;
цілодобове обслуговування каюти Room Service;
деякі екскурсії і заходи у експедиційних круїзах;
пізнавальні лекції та презентації на борту;
консьєрж-сервіс для індивідуального резервування послуг на березі;
відвідування басейнів і джакузі;
тренажерний зал, спортивні майданчики, групові заняття фітнесом;
супровід і координація лідерами експедиційних маршрутів;
портові збори;
сервісний збір (чайові персоналу лайнера);
доставка багажу з круїзного терміналу в каюту в портах початку і з каюти в термінал в портах
закінчення круїзу.
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Авіапереліт;
трансфери до/після
круїзу;
готель до/після круїзу
(за потреби);
деякі альтернативні
(тематичні) ресторани;
деякі бутильовані і
безалкогольні напої;
особисті витрати на
борту;
берегові екскурсії;
медичне
обслуговування;
віза (за потреби);
Інтернет на борту;
фотографії і послуги
фотографа;
послуги пральні /
хімчистки, салону
краси, СПА-центру
(платні процедури);
страхування.

STAR CLIPPERS | Стандарт

ВКЛЮЧЕНО

НЕ ВКЛЮЧЕНО























Круїз на вітрильному лайнері за унікальним маршрутом;
дух пригод і неформальне товариство мандрівників, команди і
офіцерів лайнера;
можливість заходу лайнера в унікальні невеликі порти і гавані;
індивідуальне обслуговування гостей;
розміщення в каюті обраної категорії;
брендове туалетне приладдя (косметика);
висока кухня;
харчування «Повний пансіон» (сніданок, обід, вечеря);
розважальні заходи на борту: жива музика в барах та лаунжах,
заходи за програмою дня;
спортивний / фітнес зал;
пізнавальні лекції та презентації на борту;
виступ місцевих фольклорних колективів на борту (наявність
залежить від маршруту і програми круїзу);
ексклюзивні заходи на березі (наявність залежить від маршруту і
програми круїзу);
відвідування громадських приміщень лайнера, включаючи
бібліотеку, джакузі;
водні види спорту, крім дайвінгу (за сприятливих погодних умов);
користування плавзасобами для посадки та висадки в портах, де
лайнер стоїть на якорі;
портові збори.
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сервісний збір / чайові;
чайові, які автоматично додаються до рахунку за
придбані напої та інші послуги;
алкогольні напої;
бутильовані напої і деякі безалкогольні напої;
авіапереліт, трансфери,
проживання в готелі до круїзу (рекомендуємо);
альтернативні / тематичні кафе / ресторани;
доставка багажу;
міні-бар в каюті;
послуги фотографів та інструкторів з фітнесу;
берегові екскурсії;
особисті витрати на борту і медичне обслуговування;
інтернет;
послуги прання і прасування;
віза (у разі потреби);
страхування.

КОНАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ГОЛОВНИЙ ОФІС

ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

Україна, 01024, м. Київ,
вул. Лютеранська 11 А, офіс 2

Україна, м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, 12а,
бізнес-центр RIUS

Тел: +38(044) 364 33 07(багатоканальний);
(067) 307 01 00

Тел: +38(032) 253 36 38
(094) 993 56 38
(068) 926 05 86
(095) 370 89 79

E-mail: booking@inflotcruises.com
Графік роботи офісу:
пн-пт: 09:00-19:00
сб: в черговому режимі
нд: вихідний

E-mail: lviv@inflotcruises.com
Графік роботи офісу:
пн-пт: 09:00-19:00
сб: 11:00-16:00
нд: вихідний
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