
Variety Cruises для захисту здоров'я гостей і членів екіпажу від коронірусной інфекції (COVID-19) 

впровадили додаткові профілактичні заходи, а також протоколи очищення та дезінфекції на всіх 

яхтах. Ці заходи та протоколи будуть застосовуватися на додаток до наших вже чинним суворим 

стандартам безпеки та санітарної обробки. 

Відповідно, будь-якій людині, яка подорожує з або через Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Південну 

Корею, Іран та Італію протягом 14 днів до посадки на будь-який з яхт Variety Cruises по всьому світу, 

буде відмовлено в посадці на борт. 

Крім того, перед посадкою всі пасажири будуть проходити перевірку температури без дотику і 

отримають запитальник для заповнення. У разі появи тривожних симптомів і теплових показань (> 38 

° C) і / або тривожних відповідей на вказаний перелік питань пасажирам буде відмовлено в посадці 

на борт. У таких випадках Variety Cruises пропонує змінити дату круїзу на іншу до червня 2021 року. 

Поки немає офіційного скасування і закриття портів будь-яким урядом, штатом або всесвітньою 

організацією охорони здоров'я, що впливає на відправку судна з порту, наші круїзи не будуть 

скасовані. Пасажири, які бажають анулювати круїз, хоча круїз буде виконаний відповідно до плану, 

застосовуються наші офіційні регулярні умови скасування. 

У разі скасування бронювання стягується наступна плата: 

Від 240 до 120 днів до дати круїзу: 120 євро / 140 дол. США Адміністративний збір (за бронювання) * 

Від 119 до 90 днів до дати круїзу: 15% вартості круїзу 

Від 89 до 60 днів до дати круїзу: 25% вартості круїзу 

Від 59 до 30 днів до дати круїзу: 50% вартості круїзу 

29 до 00 днів до дати круїзу: 100% вартості круїзу 

Скасування повинні бути підтверджені VARIETY CRUISES в письмовій формі у всіх випадках. 

* У разі скасування адміністративний збір за бронювання буде конвертований в майбутній круїзний 

кредит, що підлягає погашенню при бронюванні до 12 місяців після скасування, дійсний для будь-

якого круїзу і дати круїзу. 

Повернення коштів зазвичай проводиться замовнику. Круїзи Variety можуть нести відповідальність 

тільки за повернення фактично отриманих сум. Якщо плата за анулювання стягується готелями до / 

після або постачальниками послуг, вони будуть відняті з будь-якого виробленого повернення. 

Повернення коштів не буде проведений пасажирам, які не сідають на борт судна, або пасажирам, які 

скасовують рейс після початку круїзу. Ми рекомендуємо покупку туристичної страховки. 

Якщо який-небудь уряд, держава або Всесвітня організація охорони здоров'я буде наполягати на 

скасуванні всіх круїзів - круїз буде скасований. 

Про скасування відправлення буде повідомлено як мінімум за 60 днів до дати відправлення, а 

пасажиру будуть запропоновані альтернативні дати відправлення. 

Variety Cruises може, в разі непередбачених, неминучий або Незвичайна обставинні, що НЕ 

залежався від них, включаючи форс-мажорні обставинні, але НЕ обмежуючись ними, скасувати будь-

яке плавання в будь-який час, и Єдиною обов'язком Variety Cruises буде відшкодування пасажиру 

суми, отриманої за круїзний квиток / контракт и будь-який Інший пакет до або після наземного туру 

або екскурсії, Придбані у Variety Cruises. Анкети будуть зберігатися в суворій конфіденційності і 



зберігатися на борту протягом 15 днів відповідно до заявленої політикою зберігання. Доступ 

дозволено тільки для капітана і медичного працівника 


