MSC Musica
7 ΝΤΥΣΔ
Πειπαιάρ , Δλλάδα - Άγιοι απάνηα , Αλβανία Νηοςμππόβνικ , Κποαηία Βενεηία , Ιηαλία Μππίνηιδι , Ιηαλία
Καηάκολο (Απσαία Ολςμπία) , Δλλάδα Μύκονορ , Δλλάδα Πειπαιάρ , Δλλάδα ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΥΩΡΗΗ
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
26.06.2019

ΔΩΣΔΡΙΚΔ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ

από
€ 599
από
€ 619
από
€ 719
από
€ 719

ΜΔ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

από
€ 759
από
€ 789
Από
€ 889
Από
€ 889

ΟΤΙΣΔ

Από
€ 959
από
€ 979
από
€ 1,079
από
€ 1,079

-

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
Η δηακνλή ζε θακπίλα ηεο επηινγήο ζαο
Πιήξεο δηαηξνθή (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, δείπλν), θαζεκεξηλά ζην θξνπαδηεξόπινην (γηα
ηα εηδηθά/ζεκαηηθά εζηηαηόξηα ππάξρεη ρξέσζε θαη’ άηνκν)
Τπεξεζία δσκαηίνπ
πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θξνπαδηεξόπινην
(ζε θάπνηεο ππάξρεη ρξέσζε)
Σν πξόγξακκα δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
Γπκλαζηήξην
Αζθάιηζε – επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
Λιμενικά & λοιπά έξοδα 140 €, κεηαθνξέο από/πξνο ιηκάλη/αεξνδξόκην, θαηαλάισζε πνηώλ θαη
αλαςπθηηθώλ, ρξέσζε παξνρήο ππεξεζηώλ θξνπαδηεξόπινηνπ (θηινδσξήκαηα), ηαμηδησηηθή
αζθάιεηα (πξνηείλεηαη), πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ζηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο, νη ππεξεζίεο ηνπ
θέληξνπ αηζζεηηθήο θαη αλαδσνγόλεζεο, νη αγνξέο από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ πινίνπ, πξνζσπηθά
έμνδα θαη όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα.
Υπέωζε παποσήρ ςπεπεζιών: Τπάξρεη ρξέσζε παξνρήο ππεξεζηώλ θξνπαδηεξόπινηνπ κε
θόζηνο: Ελήιηθεο 10 € ην άηνκν ηελ εκέξα • Παηδηά & λένη από 13 εηώλ: 5 € • Παηδηά έσο 2 εηώλ:
ΔΩΡΕΑΝ. Σα αλσηέξσ πνζά είλαη θαη’ άηνκν θαη είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ηηκήο ηεο
θξνπαδηέξαο, ρξεώλνληαη απηόκαηα ζην ινγαξηαζκό ηεο θακπίλαο θαη θαηαβάιινληαη ζην πινίν. ε
θάζε πεξίπησζε κπνξνύλ λα πξνπιεξσζνύλ.
ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ
Οι ηιμέρ είναι καη' άηομο ζε εςπώ €, ζε δίκλινε καμπίνα.
Δπιβάπςνζε μονόκλινερ καμπίναρ 100% ζηηο αλσηέξσ ηηκέο πιένλ ησλ ιηκεληθώλ εμόδσλ
Για ηεν ολοκλήπωζε ηερ κπάηεζερ θαη ζύκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, είλαη απαξαίηεην λα
πξνζθνκίζεηε ηα πιήξε ζηνηρεία όισλ ησλ επηβαηώλ όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην (α) Δηαβαηήξην
(α)/Σαπηόηεηα (εο) αλάινγα κε ηε θξνπαδηέξα πνπ έρεηε επηιέμεη (Ολνκαηεπώλπκν, Ηκεξνκελία θαη Σόπνο
Γέλλεζεο, Ηκεξνκελία έθδνζεο θαη ιήμεο, Εθδνύζα Αξρή).
Δπιπλέον είναι απαπαίηεηο λα απνζηείιεηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (Ολνκαηεπώλπκν θαη
Κηλεηό ηειέθσλν) ελόο πξνζώπνπ (ζπγγεληθνύ ή θηιηθνύ) σο Επαθή Εθηάθηνπ Αλάγθεο.

Αν είζηε μέλορ ηος MSC Club παξαθαιώ απνζηείιεηε ηνλ αξηζκό ζαο γηα λα
θεξδίζεηε ηνπο πόληνπο (όρη επηπιένλ πξνλόκηα)
Για ηε ζςμμεηοσή ζαρ ζηελ αλσηέξσ θξνπαδηέξα είλαη απαξαίηεην λα έρεηε
δηαβαηήξην ζε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο
Για ηεν επιβεβαίωζε απαιηείηαι 30% πξνθαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
θξάηεζεο θαη εμόθιεζε 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο θξνπαδηέξαο. Γηα ηηο
θξαηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ
απαηηείηαη άκεζε εμόθιεζε. Αλλαγέρ ονομάηων ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο
επηηξέπνληαη έσο θαη 12 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο θξνπαδηέξαο κε θόζηνο
δηαρείξηζεο 50 € ην άηνκν
Αθπξσηηθά γηα κεκνλσκέλεο θξαηήζεηο κόλν θξνπαδηέξα
Μέρξη 100 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 100 € έμνδα δηαρείξηζεο
99-31 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 30% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ
30-00 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 100% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ

