
 

 

 

 
 
 
 

Сватбени церемонии на борда на круизен кораб 

от флотата на MSC CRUISES 

в допълнение към резервация на круизен пакет 

 
Пакет – „SILVER” 

490€ 
 

 

Пакет – „GOLD” 
690€ 

 

 

Пакет – „PLATIUNIUM” 
790€ 

 

 
o Специално посрещане и 

настаняване на борда 
o Помощ и подкрепа от страна 

на персонала в организиране 
на церемонията на борда 

o Церемония с вашите гости и 
офицери от екипажа 

o Специално декорирано 
помещение и музика за 
събитието (музика на запис 
или жива музика – на 
запитване, доп. заплащане) 

o Сертификат (символичен, без 
правна стойност) че 
церемонията е извършена на 
борда на круизен кораб 

o Булчински букет и бутониера 
o Сватбена торта (един пласт, 

пълнеж от лек крем и 
плодове), декорирана с 
шоколадови сърца и надпис 
с името на младоженците 

o Бутилка от „Asti Spumante”, 
сервирана с тортата 

В допълнение към пакет Silver: 
o Торта „St Honore” (еклерова 

торта на един пласт, с 
ванилов и шоколадов крем, 
декорирана с шоколадови 
сърца, с изписани имената 
на младоженците 

o Vin spumos, prajituri si doua 
souveniruri MSC in ziua 
imbarcarii 

o Шампанско, сладки и два 
MSC сувенира в деня на 
настаняване  

o Обслужване от 
професионален фотограф по 
време на церемонията, но 
също и на други места на 
кораба избрани от двойката 
(за 1 час) 

o 10 фотографии 20x35cm (за 
повече доплащане) 

o Закуска в каютата на 
двойката в деня на 
церемонията  

 

В допълнение към пакет Silver: 
o Торта (два пласта), с пълнеш 

от бял шоколад, декорирана 
с марципан, с изписани 
имената на младоженците 

o Вечерта в деня на 
настаняване, двойката ще 
бъде посрещната в каютата с 
бутилка шампанско Moet & 
Chandon, сладки и два MSC 
сувенира 

o Обслужване от 
професионален фотограф по 
време на церемонията, но 
също и на други места на 
кораба избрани от двойката 
(за 1 час) 

o 20 фотографии 20x35cm (за 
повече доплащане) 

o Закуска в каютата на 
двойката в деня на 
церемонията  

 
                   
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
Цените са валидни за описаните пакети по-горе и за групи от по 8 човека (двойка и 6 гости). За по-
големи групи, всеки следващ гост трябва да заплати такса от 5 € 
 
В допълнение на борда може да резервирате и заплатите следните пакети: 
 
УСЛУГА  ЦЕНА  
Музика 
Пиянист или DJ 
Дуо с репертоар от класическа или 
интернационална музика 
Дуо с репертоар от класическа или 
интернационална музика 
 

 
100€/ час 
200€/ час  
 
240€/ час 

Пакети за красота 
Класически сватбен SPA пакет 
(грим и прическа за булката, прическа за 
младоженеца)  

 
90€ 

 

 
 

 
        За повече информация, моля свържете се с нас: 
 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                          Web site: http://www.demi-travel.bg 
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