
 

Costa MEDITERRANEA 
                                                       15 ноќи / 16 дена 

Холандија – Англија – Ирска - Шкотска - Германија 
            Поаѓање од Амстердам  :  12. maj 2019. 
                         ***LAST MINUTE!  

 
 

Ден Датум Пристаниште Пристигнување Поаѓање 

1 20-04 Sat Amsterdam Ijmuiden (Netherlands) - 17:00 

2 21-04 Sun Harwich 08:00 - 

3 22-04 Mon Harwich - 20:00 

4 23-04 Tue Portland (UK) 11:00 20:00 

5 24-04 Wed Cruising - - 

6 25-04 Thu Dublin (Ireland) 08:00 18:00 

7 26-04 Fri BELFAST 09:00 18:00 

8 27-04 Sat LIVERPOOL 08:00 18:00 

9 28-04 Sun Greenock 08:00 18:00 

10 29-04 Mon Cruising - - 

11 30-04 Tue Invergordon (Scotland) 08:00 18:00 

12 01-05 Wed New HAVEN/Edimburgh 09:00 21:00 

13 02-05 Thu NEWCASTLE upon Tyne 08:00 20:00 

14 03-05 Fri Cruising - - 

15 04-05 Sat Bremerhaven (Germany) 09:00 17:00 

16 05-05 Sun Amsterdam Ijmuiden (Netherlands) 08:00 - 

                                   
BASIC *гарантирани категории 

 



Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана категорија . IV / по лице  599 € 
Прозорска двокреветна кабина  * гарантирана категорија.  EV/ по лице  699 € 
Балконска двокреветна кабина  * гарантирана категорија.  BV/ по лице  799 € 
 
3 и 4  возрасни лица во кабина  300 € 
Пристанишни такси 200 € 
Доплата за 1/1 кабина +50%. 
Деца до 18  години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси! 
 
Задолжителни напојници што патниците ги плаќаат на бродот: 

За возрасни  10 € од ноќевање /по лице 

Деца од 4 до 14 god  5 €,  Деца до 4 години не плаќаат 
Costa Осигурување 7.30 € (не е задолжително) 

 
ЦЕНАTA ВКЛУЧУВА: 
• крстарење на брод според дадената програма 
• сместување во одбраната кабина за време на крстарење на брод (купатило / WC, клима 
уред, сеф, фен, ТВ) 
• проширен полн пансион на брод (вечер, полноќна закуска, доручек, ручек, ужина) 
• свечена вечера со здравица од капетанот  
• целодневна анимација 
• забавна вечерна програма во салони и барови со музика во живо 
• користење на бродски простории и опрема (користење библиотека, фитнес центар, 
базен, лежалки на палуба, сауна, пешкири, ...) 
• претстава во театарот 
• влезници за коцкарница, ноќен клуб, ... 
• спортски активности (аеробни, истегнување, бодиденсинг  и слични активности со 
придружба на инструктори во сала, ...) 
• дневни активности (игри, лов на загубеното богатство, квизови, турнири, караоке, џакузи, 
тематски забави итн.) 
 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА: 
1. Напојници (трошоци за хотелски услуги) 
2. Пијалоци на брод 
3. Излети на копно 
4. Третман и велнес центар и козметички третмани, лични тренинзи со фитнес тренер. 
5. Услуги на медицински персонал 
6. Costa осигурување 
7. Виза за UK 

****Компанијата го задржува правото за промена на цени без претходна најава! 

**Кај LAST MINUTE понуди, во случај на откажување  пеналите се веднаш 100%  


