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https://www.youtube.com/watch?v=pgZIl9765a8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0dk2kk6aHg 
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Оферта 

За организиране на частно събитие – 2022 г. 

 

Крайбрежните круизи с корабите на VARNA PARTY BOATS се извършват във 

Варненски залив или Варненско езеро в периода от 01 май до 30 октомври. 

Отплаването е от Морска гара Варна. 

На корабите PINTA VARNA и ARABELLA се провеждат фирмени партита, тийм 

билдинги, конферентни събитие, презентации и др.  

 

1. Капацитет на корабите 

Два кораба, всеки с капацитет до 35 седящи места/70 места на двата кораба/ 

2. Удобства на борда 

Всеки кораб разполага с кухня с хладилници и барбекю, WC, висококачествена 

озвучителна система,  

3. Екипаж: капитан, моряк, аниматор. 

4. Цена за наем на кораб 
 2 часа – 695 лв.  

 Всеки следващ час – 288 лв.  

 

СПЕЦИАЛНО ПРОМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЕЧЕРНИТЕ КРУИЗИ:  

 2 часа – 695 лв. 

 2 часа безплатно на кея на Морска гара Варна 

 

Цената включва:  

 Наем на кораб 

 Екипаж 

 Гориво 

 Пасажерска и кейова такса 

 Застраховка на всички пасажерски места 

 

Цената не включва: 

 Анимационна програма 

 Храна и напитки 

 Транспорт 

 Фото и видео заснемане 

 

5. Услуги с предварителна заявка: 
1. Анимационна програма 

Анимационната програма на борда е съобразена с вида на събитието и желанията 

на организатора на събитието. 

Цена на услугата за един кораб: 

 2 часа – 144 лв. 



 
 

 

 Всеки следващ час се заплаща. Цена на запитване. 

 

     
 

Пиратска битка - Морска битка между два пиратски кораба във Варненски залив. Сценарият на 

aнимационната програма въвлича пасажерите в атмосферата на средновековно морско 

приключение. След топовни гърмежи започва морска битка между пиратските кораби с водни 

оръдия. След приключване на морската битка, масите се подсушават и се сервират храната и 

напитките. След това започва анимационната програма - завладяващо търсене на изгубено 

съкровище, пиратски изпитания, наситени с много смях. От гостите на кораба се избират двама 

капитани, облечат се с капитански дрехи с аксесоари и се организират състезания с награди. На 

разположение на всички пасажерите са пиратски аксесоари за снимки. На края на круиза всеки 

получава от Капитана на кораба пиратска шапка 
P.С. Пълният сценарий на програмата ще изпратим при запитване.  

 

 

    

 

2. Кетъринг 

 BBQ риба – 25 лв. 

Включва: Еко-скумрия барбекю на дървени въглища, салата – домати и 

краставици, сладки, соленки. Напитки: минерална вода, безалкохолни напитки, 

бира. 

 BBQ месо – 25 лв. 

Включва: Свинска или пилешка пържола барбекю на дървени въглища, салата – 

домати и краставици, сладки, соленки. Напитки: минерална вода, безалкохолни 

напитки, бира – всички напитки са без ограничение 

 BBQ риба и месо – 37 лв.  

Включва: Плата с еко-скумрия, свинска и пилешка пържола барбекю на дървени 

въглища, салата – домати и краставици, сладки и соленки. Напитки: минерална 

вода, безалкохолни напитки, пенливо вино, бира – всички напитки са  без 

ограничение. 

 Плата от сирена и месни деликатеси – 25 лв.  



 
 

 

Включва: плата от сирена, месни деликатеси, минерална вода, безалкохолни 

напитки, бира, сладки и соленки 

 

 Напитки и снакс – 15.00 лв.  

Вкючва: пенливо вино/чаша/, бира - 0,5л., минерална вода, безалкохолни         

напитки, сладки, соленки. 

 

Забележка: към всеки кетъринг може да се добави вино (избор от избрани изби) 

с цена 18 лв., като се заплащат единствено отворените бутилки бяло, розе или 

червено.  

 

3. Фото и видео заснемане 

Заснемане на Вашето събитие от професионален оператор 

Цена на услугата за един кораб: 

 2 часа – 144 лв.  

 Всеки следващ час се заплаща. Цена на запитване. 

4. Транспорт 

Предлагаме лицензиран туристически транспорт, по индивидуално запитване 

според Вашите изисквания. 

5. DJ, музика на живо, танцьори, професионална украса 

По индивидуално запитване според Вашите изисквания. 

 

 Корабите на VARNA PARTY BOATS отговарят на всички изисквания на Морска 

администрация за извършване на пасажерски круизи по море. 

Копие от комплекта документи, разрешителни, правоспособности на капитана и 

екипажа, застраховки и др. Ще Ви изпратим при запитване. 
 

 
 

 Морска гара Варна/ фоайе / -  централно фоайе 

 

    + 359 52 606 900                                             +359 888 68 22 21 

     info@varnapartyboats.com          

      https://www.facebook.com/Varna-Party-Boats-102462524842486             

 

 



 
 

 

 

 

           
      

             

     
 

            

 

 

 

 


