
Εορταστικές Κρουαζιέρες

Έλληνας
πλοιοσυνοδός,

Ημερήσιο
Πρόγραμμα

κρουαζιέρας
και Μενού στα

Ελληνικά!!!

1η ημέρα: 
Πειραιάς Αναχώρηση: 17.00

Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά στην Ακτή Ξαβερίου 
στην Πύλη Ε11 στην αίθουσα αναχωρήσεων. Η συνοδός του 
γραφείου μας, μαζί με το προσωπικό της Costa Cruises θα σας 
παρέχουν βοήθεια στην διαδικασία της επιβίβασης σας στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Luminosa.

2η ημέρα: 
Κατάκολο Άφιξη: 08.00 • Αναχώρηση: 17.00

Το Κατάκολο βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Πελο-
ποννήσου και στα δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Απο-
τελεί το ορμητήριό μας για την προαιρετική εκδρομή στην 
αρχαία Ολυμπία, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς χώρους του κόσμου και γενέτειρα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Στον ιερό θρησκευτικό χώρο γίνονταν αθλητικοί 
αγώνες αφιερωμένοι στον Δία, κατά την διάρκεια των οποίων 
κατέπαυαν οι εχθροπραξίες. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυ-
μάσουν το Βουλευτήριο, τον Ναό του Δία όπως και το αρχαίο 
στάδιο, να περπατήσουν στη σύγχρονη Ολυμπία και να κά-
νουν αγορές στα τοπικά καταστήματα ή να επισκεφτούν το 
Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. 

3η ημέρα: 
Κότορ, Μαυροβούνιο Άφιξη: 14.00• Αναχώρηση: 20.00

Το Κότορ βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους θαλάσ-
σιους κόλπους του Μαυροβούνιου και της Μεσογείου, που θυ-
μίζει φιόρδ. Το παλιό λιμάνι είναι περιτειχισμένο με εντυπωσι-
ακό και καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό τείχος, ενώ το ιστορικό 
κέντρο φιλοξενεί πολλά μνημεία και κτίρια μεσαιωνικής αρ-
χιτεκτονικής, χαρίζοντάς του μια θέση στη λίστα των Μνη-
μείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Ο περίπατος στα στενά καλντερίμια θα σας θυμίσει παραμυ-
θένιο τόπο, καθώς θα ανακαλύπτετε πέτρινες επαύλεις, μι-
κρές πλατείες και χαμηλά σπίτια με κόκκινα κεραμίδια και αν-
θισμένα μπαλκόνια. 

4η ημέρα: 
Σπλιτ, Κροατία  Άφιξη: 08.00 • Αναχώρηση: 17.00

To Σπλιτ είναι το δεύτερο κυριότερο λιμάνι της Κροατίας. 
Βρίσκεται ανάμεσα στην Βενετία και τα νησιά του Ιονίου και 
είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις στην Αδριατική, ένα 
παραθαλάσσιο στολίδι, με πέντε εκπληκτικές παραλίες και 
έναν υπέροχο παραλιακό δρόμο. Εξερευνήστε το ιστορικό κέ-
ντρο και επισκεφτείτε το Παλάτι του Διοκλητιανού, το κτιρι-
ακό συγκρότημα με τη μνημειώδη αυλή, τους ναούς και το 
οκταγωνικό μαυσωλείο, που θα σας εντυπωσιάσουν. Το συ-
γκρότημα χωριζόταν σε δύο μέρη και η ανατολική πλευρά των 
τειχών (Porta argentea = Ασημένια Πόρτα ενωνόταν με τη δυ-
τική (Porta ferrea = Σιδερένια Πόρτα) με δρόμο.

5η ημέρα: 
Βενετία, Ιταλία Άφιξη: 09.00 • Αναχώρηση: 17.00

Για τη Βενετία, μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο, 
σύμβολο γοητείας και ευγένειας, μια εικόνα είναι χίλιες λέ-
ξεις. Η πόλη των Δόγηδων ενθουσιάζει τους επισκέπτες κάθε 
εποχή του χρόνου. Η λιμνοθάλασσα της Βενετίας με τα γραφι-
κά κανάλια, τα 118 νησιά ενωμένα με γεφυρούλες και τα αμέ-
τρητα παλάτια της, μαγεύει το βλέμμα και θυμίζει περιπλά-
νηση σε παραμύθι. Επιβάλλεται η βόλτα στην Πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, η επίσκεψη στο Ανάκτορο των Δόγηδων και η 
βαρκάδα με γόνδολα. Αν έχετε χρόνο, επιλέξτε μια επίσκεψη 
στα γειτονικά νησιά Μουράνο, γνωστό για τα κρύσταλλά του 
και Μπουράνο, φημισμένο για τις χειροποίητες δαντέλες του.

Παιδιά & νέοι 
κάτω των 18 ετών 

ταξιδεύουν 
ΔΩΡΕΑΝ*

Εορταστικές αναχωρήσεις:

Δεκεμβρίου&19 26



Περιλαμβάνονται:
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή (πρωινό, 
μεσημεριανό, δείπνο), καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club 
& Samsara εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), συμμετοχή στις 
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερό-
πλοιο, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο 
και ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά & λοιπά έξοδα 140 €, Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουα-
ζιερόπλοιου, ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται), η κατανάλωση 
ποτών/αναψυκτικών, προαιρετικές εκδρομές, οι υπηρεσίες του κέ-
ντρου αισθητικής & αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα 
του πλοίου και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

Χρέωση παροχής υπηρεσιών: 
• Ενήλικες: 10 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 4 - 14 ετών: 
50% • Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. 
Τα ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της 
κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας 
και καταβάλλονται στο πλοίο.

Γενικές σημειώσεις
•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική 

της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία 
όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο 
(α)/Ταυτότητα (ες) ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει 
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκ-
δοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή).

•  Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινω-
νίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός προσώπου (συγ-
γενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.

•  Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβο-
λή της αξίας της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση της 
κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 45 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.

•  Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατι-
νικούς χαρακτήρες. 

•  Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών 
ανά κατηγορία και για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την ανα-
χώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές 
Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Πολιτική ακυρωτικών
•  180-60 ημέρες πριν την αναχ.: 50 € το άτομο.
•  59-45 ημέρες πριν την αναχ.: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου.
•  44-30 ημέρες πριν την αναχ.: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου.
•  29-15 ημέρες πριν την αναχ.: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου.
•  14-00 ημέρες πριν την αναχ.: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου.

6η ημέρα: 
Μπάρι (Απούλια), Ιταλία  

Το Μπάρι, πρωτεύουσα της Απουλί ας, είναι ένας σημαντι-
κός τουρι στικός προορισμός και εμπορικό λιμάνι στις ακτές 
της Αδριατικής. Αποτελεί σταυροδρόμι πολιτι σμών και συν-
δυάζει το ιστορικό με το σύγχρονο προφίλ με τρόπο αρμονι-
κό. Θα θαυμάσετε το Καστέλο Σβέβο (Σουηβικό Κάστρο), τη 
Βασιλική του Aγίου Nικολάου, τον Καθεδρικό, αφιερω μένο 
στον Αγιο Σαβίνο της Κανόσα (Σαν Σαμπίνο) και το Θέατρο Πε-
τρουτσέλι (1903), μία από τις μεγαλοπρεπέστερες όπερες της 
Ιταλίας.

Από το λιμάνι του Μπάρι έχουμε τη δυνατότητα μετά από 
διαδρομή μίας ώρας να βρεθούμε στο γραφικό Alberobello, 
γνω στό και σαν η «πρωτεύουσα των τρούλων», εξαιτίας των 
παραμυ θένιων τρούλων του 15ου αι. που κοσμούν τα περισ-
σότερα κτίρια της πόλης, που έχει επάξια ανακηρυχθεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα

Εσωτερική 
Classic - IC

Εξωτερική 
Premium - EP

Μπαλκόνι 
Classic - BC

Μπαλκόνι 
Premium - BP

Ημερομηνίες 
αναχωρήσεων Δρομολόγιο Λιμάνι Επιβίβασης 

& Αποβίβασης
Τιμή 

Προσφοράς
Τιμή 

Κανονική
Τιμή 

Προσφοράς
Τιμή 

Κανονική
Τιμή 

Προσφοράς
Τιμή 

Κανονική
Τιμή 

Προσφοράς
Τιμή 

Κανονική

19/12/2017 Αδριατική & Ιόνιο ΙΙΙ Πειραιάς – Πειραιάς 749 € 949 € 899 € 1.099 € 999 € 1.199 € 1.099 € 1.299 €

26/12/2017 Αδριατική & Ιόνιο ΙΙΙ Πειραιάς – Πειραιάς 949 € 1.149 € 1.099 € 1.299 € 1.199 € 1.399 € 1.299 € 1.499 €

•  Δεν περιλαμβάνονται λιμενικά έξοδα: 140 € το άτομο.
•  Χρέωση για 3ο/4ο ενήλικα στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες: 

50% έκπτωση στις ανωτέρω τιμές της κατηγορίας IC.

•  Επιβάρυνση μονόκλινης καμπίνας: 75% επιπλέον στις τιμές του τιμοκαταλόγου.
•  Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών Δωρεάν*: όταν μοιράζονται την καμπίνα 

με δύο ενήλικες πληρώνουν μόνο τα λιμενικά έξοδα 140 €.

7η ημέρα: 
Εν πλω

Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμέ-
νει και ολόκληρη η μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γα-
λάζιο. Χαλαρώστε στους μοναδικούς χώρους που διαθέτει το 
πολυτελές MSC Meraviglia, κάντε γυμναστική, κολυμπήστε 
στην πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα καλό βι-
βλίο. Απολαύστε το γεύμα σας στο μπουφέ ή στην τραπεζα-
ρία.Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε και δοκιμάστε την τύχη 
σας στο καζίνο!

8η ημέρα: 
Πειραιάς

Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, πρωινό και αποβίβαση από 
το κρουαζιερόπλοιο.



1η ημέρα: Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 
Πειραιάς Αναχώρηση: 17.00

Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά στην Ακτή Ξαβερίου 
στην Πύλη Ε11 στην αίθουσα αναχωρήσεων. Η συνοδός του 
γραφείου μας, μαζί με το προσωπικό της Costa Cruises θα σας 
παρέχουν βοήθεια στην διαδικασία της επιβίβασης σας στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Luminosa.

2η ημέρα: Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 
Κατάκολο Άφιξη: 08.00 • Αναχώρηση: 17.00

Το Κατάκολο βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Πελο-
ποννήσου και στα δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Απο-
τελεί το ορμητήριό μας για την προαιρετική εκδρομή στην 
αρχαία Ολυμπία, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς χώρους του κόσμου και γενέτειρα των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Στον ιερό θρησκευτικό χώρο γίνονταν αθλητικοί αγώνες 
αφιερωμένοι στον Δία, κατά την διάρκεια των οποίων κατέ-
παυαν οι εχθροπραξίες. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμά-
σουν το Βουλευτήριο, τον Ναό του Δία όπως και το αρχαίο 
στάδιο, να περπατήσουν στη σύγχρονη Ολυμπία και να κά-
νουν αγορές στα τοπικά καταστήματα ή να επισκεφτούν το 
Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. 

3η ημέρα: Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 
Κότορ, Μαυροβούνιο Άφιξη: 14.00• Αναχώρηση: 20.00

Το Κότορ βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους θαλάσ-
σιους κόλπους του Μαυροβούνιου και της Μεσογείου, που θυ-
μίζει φιόρδ. Το παλιό λιμάνι είναι περιτειχισμένο με εντυπωσι-
ακό και καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό τείχος, ενώ το ιστορικό 
κέντρο φιλοξενεί πολλά μνημεία και κτίρια μεσαιωνικής αρ-

χιτεκτονικής, χαρίζοντάς του μια θέση στη λίστα των Μνημεί-
ων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο πε-
ρίπατος στα στενά καλντερίμια θα σας θυμίσει παραμυθένιο 
τόπο, καθώς θα ανακαλύπτετε πέτρινες επαύλεις, μικρές πλα-
τείες και χαμηλά σπίτια με κόκκινα κεραμίδια και ανθισμένα 
μπαλκόνια. 

4η ημέρα: Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 
Σπλιτ, Κροατία  Άφιξη: 08.00 • Αναχώρηση: 17.00

To Σπλιτ είναι το δεύτερο κυριότερο λιμάνι της Κροατίας. 
Βρίσκεται ανάμεσα στην Βενετία και τα νησιά του Ιονίου και 
είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις στην Αδριατική, ένα 
παραθαλάσσιο στολίδι, με πέντε εκπληκτικές παραλίες και 
έναν υπέροχο παραλιακό δρόμο.

Εξερευνήστε το ιστορικό κέντρο και επισκεφτείτε το Παλά-
τι του Διοκλητιανού, το κτιριακό συγκρότημα με τη μνημει-
ώδη αυλή, τους ναούς και το οκταγωνικό μαυσωλείο, που θα 
σας εντυπωσιάσουν. Το συγκρότημα χωριζόταν σε δύο μέρη 
και η ανατολική πλευρά των τειχών (Porta argentea = Αση-
μένια Πόρτα ενωνόταν με τη δυτική (Porta ferrea = Σιδερένια 
Πόρτα) με δρόμο.

5η ημέρα: Σάββατο, 06 Ιανουαρίου 
Βενετία Άφιξη: 09.00 • Αποβίβαση & Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο

Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας. Μετά το πρωινό μας θα 
αποβιβαστούμε από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa 
Luminosa. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Αφήνουμε τις αποσκευ-
ές μας και επιστρέφουμε στο λιμάνι.

Επιβίβαση σε ιδιωτικό βαπορέτο και περιήγηση στην πιο 
ρομαντική πόλη του κόσμου με τις 400 γραφικές γέφυρες, τα 
εντυπωσιακά «παλάτσο» που καθρεφτίζονται στα αμέτρητα 

5/6ήμερη Εορταστική
Αδριατική & Βενετία

Έλληνας
πλοιοσυνοδός,

Ημερήσιο
Πρόγραμμα

κρουαζιέρας
και Μενού στα

Ελληνικά!!!

Εορταστική αναχώρηση:

Ιανουαρίου 201802



κανάλια της, την αέναη κίνηση των βαπορέτο και τις περίτε-
χνες γόνδολες που κινούνται νωχελικά στους υδάτινους δρό-
μους της μοναδικής αναγεννησιακής πολιτείας.

Στην επίσκεψη της πόλης (πεζή) θα δούμε το Παλάτι του 
Δόγη, Διοικητήριο της πάλαι ποτέ Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, 
το Ναό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, την τεράστια ομώ-
νυμη πλατεία με το έμβλημα της πόλης, το καμπανίλε και τις 
στοές με τα φινετσάτα μαγαζιά και ρεστοράν, τη γέφυρα των 
στεναγμών που ένωνε το Διοικητήριο με τις φυλακές, τη γέ-
φυρα και την αγορά του Ριάλτο στο πολύβουο Γκραν Κανάλ, 
και πολλά άλλα κτίρια περίτεχνα κατασκευασμένα, τα πιο 
πολλά με λευκό μάρμαρο και δαντελωτές αψίδες. Οποιαδήπο-
τε όμως περιγραφή αδικεί κατάφορα τη γοητεία που ασκεί η 
μονάκριβη αυτή πλωτή πολιτεία στον επισκέπτη. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο προάστιο του Μέστρε. 
Ελεύθερο απόγευμα, βράδυ.

6η ημέρα: Κυριακή, 07 Ιανουαρίου 
Βενετία Πτήση επιστροφής για Ελλάδα

Η Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο είμαστε έτοιμοι για 
τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της Βενετίας για την πτήση 
της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος - Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας. • 
«Tassa di Soggiorno» προσωπικός δημοτικός φόρος (€ 3 το άτομο τη 
διανυκτέρευση) • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Βενετία 
- Ρώμη - Αθήνα με Alitalia • Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, 
δείπνο), καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara 
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο) • Υπηρεσία δωματίου δωρεάν 
στις premium κατηγορίες (υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες classic) • 
Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το πρόγραμμα διασκέ-
δασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφάλιση - επαγγελματικής 
ευθύνης • Όλες οι μεταφορές σας στην Βενετία από/προς λιμάνι/ κρουα-
ζιερόπλοιο/ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • Μία διανυκτέρευση με πρωινό σε 
μπουφέ στο ξενοδοχείο Antony Palace Hotel στο Μέστρε • Περιήγηση 
με ιδιωτικό βαπορέτο στη Βενετία με έλληνα ξεναγό • Έμπειρη συνο-
δός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας • Ασφάλιση 
αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 135 €, ρέωση παροχής υπηρεσιών, 
ταξιδιωτική ασφάλεια 20 € (Προτείνεται), Προαιρετικές εκδρομές, η 
κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθη-
τικής και αναζωογόνησης οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, 
είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, 
φιλοδωρήματα εκτός του πλοίου και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμ-
μα και στα περιλαμβανόμενα.

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:
Ενήλικες: 40 € • Παιδιά & νέοι από 4-14 ετών: 20 € • Παιδιά έως 4 ετών: 
ΔΩΡΕΑΝ. Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμή-
μα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό 
της καμπίνας σας. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.

Οι πτήσεις μας με την την AL ITALIA
07 Ιανουαρίου 2018  Βενετία – Ρώμη  AZ1466 Αναχ 12:10 – Άφιξη 13:25
07 Ιανουαρίου 2018  Ρώμη – Αθήνα  ΑZ718 Αναχ 14:50 – Άφιξη 17:45

Γενικές Σημειώσεις:
•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της 

εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων 
των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτό-
τητα (ες) ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυ-
μο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, 
Εκδούσα Αρχή).

•  Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας 
(Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός προσώπου (συγγενικού ή 
φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.

•  Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της 
αξίας της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέ-
ρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 45 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.

•  Η περιγραφή των λιμανιών είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί 
περιγραφή εκδρομής. Ζητήστε μας τις αναλυτικές περιγραφές 
εκδρομών με το κόστος τους.

•  Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτε-
ρη διεξαγωγή του ταξιδιού.

•  Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτή-
ρες

•  Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν 
την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τις 
τιμές προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή.

Πολιτική ακυρωτικών
• 180-60 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50 € το άτομο.
• 59-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου.
• 44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου.
• 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου.
• 14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου.

Κατηγορία καμπίνας/περιγραφή Τιμή 
Προσφοράς

Τιμή 
Κανονική

Τιμή 
Μονόκλινου

Αναχώρηση: 22 Οκτωβρίου

ΙC Εσωτερική Classic 499 € 699 € 749 €

EP Εξωτερική με παράθυρο Premium 599 € 799 € 898 €

BC Εξωτερικές με μπαλκόνι Classic 699 € 899 € 1.048 €

BP Εξωτερικές με μπαλκόνι Premium 749 € 999 € 1.198 €

3ος/4ος ενήλικας όταν μοιράζονται την καμπίνα με 
δύο ενήλικες.

50% έκπτωση στις ανωτέρω τιμές ανάλογα 
με την κατηγορία της τετράκλινης καμπίνας

Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών όταν μοιράζονται 
την καμπίνα με δύο ενήλικες. 349 €

Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων. 135 €
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