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Αγαπητοί Ταξιδιώτες, 
Σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια χρονιά στον όμορφο 
κόσμο των κρουαζιέρων πολυτελείας!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας προσφέρουμε 
υψηλής ποιότητας κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο με την 
μεγαλύτερη ποικιλία εταιριών, προορισμών και σύγχρονων 
κρουαζιερόπλοιων.
Για αυτούς που το ταξίδι είναι κάθε φορά εμπειρία ζωής 
προσφέρουμε μοναδικές υπηρεσίες και προγράμματα που 
θα καλύψουν κάθε προσδοκία.
Αποδράστε από την καθημερινότητα και σαλπάρετε 
για μέρη ονειρικά… ταξιδεύστε στους αναρίθμητους 
παραδείσους του Αιγαίου, επισκεφτείτε τις ιστορικές 

πόλεις της Μεσογείου, τα μαγευτικά Νορβηγικά Φιόρδ, 
τα μαργαριταρένια νησιά της Καραϊβικής, την κατάλευκη 
Αλάσκα και όχι μόνο…  δείτε από κοντά τους θησαυρούς της 
Λατινικής Αμερικής, διαπλεύστε τα στενά του Μαγγελάνου 
ή γνωρίστε την σαγηνευτική Ασία. 
Η μακρόχρονη πείρα μας και η πρωτοπορία μας στον 
κόσμο των κρουαζιέρων μας δίνει την δυνατότητα να σας 
προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές για τις φετινές σας 
διακοπές. 
Ξεπεράστε τα όρια της φαντασίας σας και επιβιβαστείτε σε 
μια μοναδική και αξέχαστη κρουαζιέρα!
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και 
σας περιμένουμε!
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Τι ΠΕριΛΑΜβΑνΕΤΑι σΤην ΤιΜη 
Οι τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο είναι ανά 
άτομο και περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, το αεροπορικό 
εισιτήριο, μεταφορές, ασφάλεια και διαμονή όπου ισχύει. 
Όλα πάντοτε καθορίζονται στα περιλαμβανόμενα. 
Για το δρομολόγιο της Celestyal Cruises, της Costa Crociere, 
της MSC Cruise και της Pullmantur Cruises με επιβίβαση 
από Πειραιά/Λαύριο, οι τιμές περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ την 
κρουαζιέρα και τους φόρους λιμανιών. Ρωτήστε για ειδικές 
τιμές που μπορεί να ισχύουν για το αεροπορικό εισιτήριο.

Τι δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνΕΤΑι σΤην ΤιΜη 
α) Ποτά εκτός εάν το πρόγραμμα είναι All Inclusive
β) Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
γ) Θεραπείες ομορφιάς, σπα ή άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
δ) Φιλοδωρήματα εκτός εάν αναγράφετε στα 

περιλαμβανόμενα. Τα φιλοδωρήματα κυμαίνονται από 
8 – 14 ευρώ το άτομο την ημέρα, αναλόγως της εταιρείας.  
Τα φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά σε όλες τις εταιρείες 
και χρεώνονται στον λογαριασμό της καμπίνας σας.   

ΧρησιΜΕσ 
ΠΛηροφοριΕσ 
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ΑΕροΠοριΚΑ ΕισιΤηριΑ
Οι τιμές για τα αεροπορικά εισιτήρια που περιλαμβάνονται 
στις τιμές πακέτων είναι βασισμένες στα διαθέσιμα ναύλα 
κατά την έκδοση του εντύπου και μπορεί να διαφέρουν 
κατά την κράτηση.  Επιβεβαιώστε την τιμή του πακέτου 
κρουαζιέρας με έναν από τους συμβούλους μας.  

EBD (ΤιΜΕσ ΕΓΚΑιρησ ΠροΚρΑΤησησ)
Οι τιμές έγκαιρης προκράτησης διατίθενται ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα την ώρα της κράτησης.  Όσο πιο έγκαιρα 
κάνετε την κράτηση σας τόσο πιο σίγουροι είστε για την 
διαθεσιμότητα τους.  Η διαθεσιμότητα των τιμών EBD είναι 
εγγυημένη τουλάχιστον μέχρι 31/03/2017.  Σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας των τιμών EBD μπορεί να ισχύουν ειδικές 
προσφορές για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε κατά την 
ώρα της κράτησης.  
NRM (ΚΑνονιΚΕσ ΤιΜΕσ)
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ΚΑΜΠινΕσ
Όλες οι καμπίνες περιλαμβάνουν τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ραδιόφωνο, κάποιες στεγνωτήρα μαλλιών, σίδερο ρούχων 
και καφετιέρα.  Σε όλα τα πλοία οι καμπίνες διαθέτουν 2 
κρεβάτια και οι σουίτες διπλό κρεβάτι. Για τα παιδιά που 
διαμένουν στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες, προσφέρετε 
έξτρα κρεβάτι ή κουκέτα ή κρεβάτι με ρόδες.

ΓΕύΜΑΤΑ σΤο ΠΛοιο 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία γευμάτων στο πλοίο και όλα 
περιλαμβάνονται στην τιμή των πακέτων μας . Σε μερικά 
επιλεγμένα εστιατόρια μπορεί να υπάρχει έξτρα χρέωση 
κουβέρ.  Όλες οι εταιρείες προσφέρουν πρόγευμα, 
μεσημεριανό και δείπνο και σνάκ για όλες τις ώρες της 
μέρας. Μερικές εταιρείες προϋποθέτουν προκράτηση για 
την ώρα που δείπνου και άλλες είναι ελεύθερη προσέλευση 
σε καθορισμένες ώρες σε όλα τα εστιατόρια.  

η ζωη σΤο 
ΠΛοιο
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ΠΛηρωΜΕσ, νοΜισΜΑ σΤο ΠΛοιο
Σε όλα τα κρουαζιερόπλοια δεν γίνονται αποδεκτά τα μετρητά 
για οποιεσδήποτε αγορές/πληρωμές εκτός του καζίνο. Σε όλες 
τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχετε μετρητά ή πιστωτική κάρτα 
η οποία θα δοθεί κατά την επιβίβαση σας και μετά από την 
έγκριση σας, θα σας δοθεί μία πλαστική κάρτα που θα είναι 
συνδεδεμένη με το όνομα και την καμπίνα σας έτσι ώστε όλες 
οι χρεώσεις να γίνονται αυτόματα.  Κατά την επιβίβαση θα 
κρατηθεί ένα ποσό περίπου 50 ευρώ την ημέρα ως εγγύηση (είτε 
από την κάρτα ή με μετρητά) για όλα τα έξοδα σας.  Οι τιμές για 
αγορές στο πλοίο είναι σε Ευρώ ή σε Δολάρια Αμερικής. 

δρΑσΤηριοΤηΤΕσ ΚΑι διΑσΚΕδΑση 
Οι περισσότερες δραστηριότητες σε όλα τα πλοία είναι 
δωρεάν.  Σε μερικά πλοία υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες 
με χρέωση.  Για τα παιδιά υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι 
χώροι που είναι ασφαλή και προσφέρουν δωρεάν 
φύλαξη και ψυχαγωγία.  Καθημερινά στην καμπίνα σας 
θα λαμβάνετε το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το λιμάνι 
προσέγγισης και άλλα. 
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ρωΜη Κολοσσαίο βΑρΚΕΛωνη Πάρκο Γκουέλ

νΤούΜΠροβνιΚ Τείχη Παλιάς Πόλης φΛωρΕνΤιΑ Καθεδρικός ναός σάντα Μαρία

ΜΑΓιορΚΑ Παλάτι της Αλμουδαίνας βΕνΕΤιΑ Γέφυρα των στεναγμών

ΕξΕρΕύνησΤΕ
Τον ΚοσΜο 
Η κάθε ημέρα στο πλοίο είναι γεμάτη με ευχάριστες στιγμές όμως η διασκέδαση και η περιπέτεια συνεχίζεται και σε 
κάθε λιμάνι προσέγγισης.

Στις επόμενες σελίδες σας παραθέτουμε τα προγράμματα μας για κρουαζιέρες σε όλον τον κόσμο και σας δίνουμε 
την ευκαιρία να προετοιμαστείτε για εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες … εξερευνήσετε την ιστορία και τον 
πολιτισμό σε κάθε συναρπαστικό λιμάνι και δοκιμάσετε νέες δραστηριότητες. 
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ΑΓιΑ ΠΕΤρούΠοΛη Ανάκτορο Αικατερίνης

ΜονΤΕ ΚΑρΛο  Καζίνο Royale

σΤοΚΧοΛΜη Λίμνη Μέλαρεν

σΑρδηνιΑ Καστελσάντρο

ΕΛσινΚι Καθεδρικός ναός ουσπένσκι οσΛο Παραδοσιακά σπίτια

ΜΠΕρΓΚΕν Λιμάνι βάγκεν σΤΑβΑνΓΚΕρ νορβηγικα φιορδ
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MEGASHIPS
Μερικές από τις κρουαζιέρες μας πραγματοποιούνται με τα μεγαλύτερα ναυπηγικά θαύματα της εποχής, 
κρουαζιερόπλοια πραγματικές πλωτές πολιτείες, που με καινοτόμες ιδέες και τεχνολογία αιχμής για τις 
δραστηριότητες και την ψυχαγωγία των επιβατών τους, ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να επιβιβαστείτε σε ένα από τα MEGASHIP που σας προτείνουμε και να ζήσετε αξέχαστες 
στιγμές απολαμβάνοντας την πολυτέλεια και όλα αυτά που σας προσφέρονται.

NoRwEGIAN EPIC
Μικτό Βάρος:  155,873 τόνοι 
Μήκος:   329μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο): 4,100

2,050 Καμπίνες, 23 Εστιατόρια, 20 μπαρ, ice μπαρ, 
θέατρο, καζίνο, ντίσκο, internet καφέ, τοίχος 
αναρρίχησης, νεροτσουλήθρες, βιβλιοθήκη, εμπορικό 
κέντρο, 4 πισίνες ( πισίνα για παιδιά), γήπεδο 
πολλαπλής χρήσης, γυμναστήριο

NoRwEGIAN SPIRIt
Μικτό Βάρος:   75,904 τόνοι 
Μήκος:    268μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο): 2,018

983 Καμπίνες, 12 Εστιατόρια, 10 μπαρ, θέατρο, καζίνο, 
internet καφέ, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο, πισίνα, 
γήπεδο πολλαπλής χρήσης, γυμναστήριο, κέντρο 
ομορφιάς 

NoRwEGIAN GEtAwAY
Μικτό Βάρος:  145,655 τόνοι 
Μήκος:    326μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  3,969

1,975 Καμπίνες, 27 Εστιατόρια, 22 μπαρ και σαλόνια, 
μπαρ πάγου, θέατρο, καζίνο, ντίσκο, Internet, 
γυμναστήριο, αθλητικό συγκρότημα με μινι γκολφ, 
κέντρο ομορφιάς,  4 πισίνες, νεροτσουλήθρες, 
βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο, 

NoRwEGIAN JADE
Μικτό Βάρος:   93,558 τόνοι 
Μήκος:    294μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  2,402

1,188 καμπίνες, 17 εστιατόρια, 10 μπαρ, θέατρο, καζίνο, 
ντίσκο, καφέ internet, γυμναστήριο, σάουνα, κέντρο 
ομορφιάς, τζακούζι, 2 πισίνες, βιβλιοθήκη, εμπορικό 
κέντρο 

NoRwEGIAN StAR
Μικτό Βάρος:   91,740 τόνοι 
Μήκος:    294μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  2,348

1,122 Καμπίνες, 15 Εστιατόρια, 10 μπαρ και σαλόνια, 
θέατρο, καζίνο, ντίσκο, γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ, 
γήπεδο βόλεϊ, κέντρο ομορφιάς, τζακούζι, 2 πισίνες 
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CoStA MAGICA
Μικτό Βάρος:   103,000 τόνοι 
Μήκος:    273μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  2,720

1,358 Καμπίνες, 4 Εστιατόρια, 11 μπαρ, θέατρο, 
καζίνο, ντίσκο, νεροτσουλήθρες, καφετερία Internet, 
γυμναστήριο, σάουνα, κέντρο ομορφιάς, 5 τζακούζι, 4 
πισίνες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο

CoStA MEDIttERANEA
Μικτό Βάρος:   58,700 τόνοι 
Μήκος:    293μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  2,112

1,057 Καμπίνες, 4 Εστιατόρια, 12 μπαρ και σαλόνια, 
θέατρο, καζίνο, ντίσκο, Internet, γυμναστήριο, κέντρο 
ομορφιάς, 4 πισίνες, νεροτσουλήθρες, βιβλιοθήκη, 
εμπορικό κέντρο

CoStA fAvoLoSA
Μικτό Βάρος:   114,500 τόνοι 
Μήκος:    289μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  3,780

1,508 Καμπίνες, 5 Εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια, 
θέατρο, 4D σινεμά, καζίνο, ντίσκο, Internet, 
γυμναστήριο, κέντρο ομορφιάς, 4 πισίνες, 
νεροτσουλήθρες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο

fREEDoM of tHE SEAS
Μικτό Βάρος:   154,407 τόνοι 
Μήκος:    339μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  3,634

1,894 Καμπίνες, 8 Εστιατόρια, 15 μπαρ και σαλόνια,
3D θέατρο, καζίνο, ντίσκο, Internet, γυμναστήριο, κέντρο 
ομορφιάς,  4 πισίνες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο, 
τοίχος αναρρίχησης, παγοδρόμιο

MSC PoESIA
Μικτό Βάρος:   93,558 τόνοι 
Μήκος:    293μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  3,223

1,275 Καμπίνες, 4 Εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια, 
θέατρο, καζίνο, ντίσκο, γυμναστήριο, μίνι γκολφ, γήπεδο 
μπάσκετ, γήπεδο τένις, κέντρο ομορφιάς, 4 τζακούζι, 3 
πισίνες 

CoStA DIADEMA
Μικτό Βάρος:  132,500 τόνοι 
Μήκος:   306μ
Επιβάτες ( σε δίκλινο):  4,947

1,862 καμπίνες, 7 εστιατόρια, 15 μπαρ, θέατρο, καζίνο, 
ντίσκο, καφέ internet, γυμναστήριο, σάουνα, κέντρο 
ομορφιάς, 8 τζακούζι, 3 πισίνες, 4D σινεμά, βιβλιοθήκη, 
εμπορικό κέντρο 
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Καλωσορίσατε στη Celestyal Cruises, τη μοναδική 
εταιρεία κρουαζιέρων με έδρα την Ελλάδα. Ταξιδέψτε 
στις ομορφιές της Ελλάδας με την Ελληνική φιλοξενία.

διΑσΚΕδΑση
Ακούστε παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική. Η ζωή 
στο πλοίο είναι γεμάτη ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
Ελληνικού χαρακτήρα, όπως live shows και μαθήματα 
Ελληνικών χορών.

ΓΑσΤρονοΜιΑ
Γευτείτε πιάτα που μυρίζουν Ελλάδα. Αυθεντικές 
Ελληνικές γεύσεις παραδοσιακά πιάτα υπό την 
συνοδεία εξαιρετικών Ελληνικών κρασιών.

ΕΓΚΑΤΑσΤΑσΕισ ΚΑι δρΑσΤηριοΤηΤΕσ 
Απολαύστε το ποτό σας στο κατάστρωμα Hera, 
δίπλα στην πισίνα του Celestyal Olympia και δείτε το 
Αιγαίο να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας. Δύο 
σαλόνια, πέντε μπαρ, τρία εστιατόρια, ένα πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο, το σαλόνι ομορφιάς Sana, 
μαγαζιά με επιλογή από μοναδικά ελληνικά προϊόντα 
και αφορολόγητα είδη, μια βιβλιοθήκη, καθώς και ένας 
παιδότοπος είναι στη διάθεσή σας.

ALL-INCLuSIvE
Τα όλα περιλαμβάνονται (all inclusive) είναι φιλοσοφία 
των πλοίων της Celestyal Cruises… για αυτό θα φάτε 
και θα πιείτε όσο θέλετε.

tHE GREEk HoSPItALItY
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ΕιΚονΕσ Τού ΑιΓΑιού 
Celestyal olympia

5 μέρες
από Πειραιά 

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Δευτέρα από

13 Μαρτίου μέχρι 23 Οκτωβρίου  

ALL
INCLuSIvE

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Δευτέρα Πειραιάς - 11.30
Δευτέρα Μύκονος 18.00 23.00
Τρίτη Κουσάντασι ( Έφεσος) 07.00 13.00
Τρίτη Πάτμος 16.00 21.00
Τετάρτη Ρόδος 07.00 18.00
Πέμπτη  Ηράκλειο 07.00 11.30
Πέμπτη  Σαντορίνη 16.30 21.30
Παρασκευή  Πειραιάς 07.00 -

CRuISE
oNLY

** Τις αναχωρήσεις 13 
Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 
πραγματοποιεί το πλοίο 
Celestyal Nefeli

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 5 ήμερη κρουαζιέρα με το 

CELESTYAL OLYMPIA σε ALL 
INCLUSIVE ( Φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 
• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 

Μυκόνου
• Φιλοδωρήματα
• Φόροι λιμανιών

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

  ΕσωΤΕριΚη IA  ΕξωΤΕριΚη XA ΠΑιδι
ΑνΑΧωρησΕισ   διΚΛινη   διΚΛινη  2-16 χρ
 EBD  NRM EBD  NRM 
13/4 - 24/4 339  399 499  569 152
01/5 - 26/6 369  449 539  599 152
03/07 - 28/8 399  479 579  649 152
04/9 - 25/9 369  449 539  599 152
02/10 - 23/10 339  399 499  569 152

από
€339
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ΕιδύΛΛιΑΚο ΑιΓΑιο 
Celestyal Nefeli

5 μέρες
από Πειραιά 

Celestyal Nefeli
8 μέρες

από Λαύριο 

Αναχωρήσεις: 
03, 10, 17, 24, 31 Ιουλίου και

07, 14, 21, 28 Αυγούστου  

Αναχωρήσεις:
30 Ιουνίου, 07, 14, 21, 28 Ιουλίου

και 04, 11, 18, 25 Αυγούστου  

ALL
INCLuSIvE

ALL
INCLuSIvE

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Δευτέρα Πειραιάς -  12.00
Δευτέρα Σύρος 18.00 23.30
Τρίτη Τσεσμέ 07.00 22.00
Τετάρτη Κώς  07.00 18.00
Πέμπτη  Ίος 07.00 14.30
Πέμπτη  Σαντορίνη 16.30 21.00
Παρασκευή  Λαύριο 07.00 -

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Παρασκευή Λαύριο - 13.00
Παρασκευή Μύκονος 18.00 23.59
Σάββατο  Κουσάντασι ( Έφεσος) 07.00 13.00
Σάββατο Σάμος 15.30 22.30
Κυριακή Μήλος 09.00 20.00
Δευτέρα Πειραιάς 06.30 12.00
Δευτέρα Σύρος 18.00 23.30
Τρίτη Τσεσμέ 07.00 22.00
Τετάρτη Κώς 07.00 18.00
Πέμπτη  Ίος 07.00 14.30
Πέμπτη  Σαντορίνη 16.30 21.00
Παρασκευή Λαύριο 06.30 -

CRuISE
oNLY

CRuISE
oNLY

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 5 ήμερη κρουαζιέρα με το 

CELESTYAL NEFELI σε ALL INCLUSIVE 
( Φαγητά και ποτά) σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Εκδρομή στο Τσεσμέ
• Φιλοδωρήματα
• Φόροι λιμανιών

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 

CELESTYAL NEFELI σε ALL INCLUSIVE 
( Φαγητά και ποτά) σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο και 
στο Τσεσμέ

• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 
Μυκόνου

• Φιλοδωρήματα
• Φόροι λιμανιών

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

  ΕσωΤΕριΚη ιΑ  ΕξωΤΕριΚη ΧΑ ΠΑιδι
ΑνΑΧωρησΕισ   διΚΛινη   διΚΛινη  2-16 χρ
 EBD  NRM EBD  NRM 
03/7-28/8 399  479 579  649 152

  ΕσωΤΕριΚη ιΑ  ΕξωΤΕριΚη ΧΑ ΠΑιδι
ΑνΑΧωρησΕισ   διΚΛινη   διΚΛινη  2-16 χρ
 EBD  NRM EBD  NRM 
30/6 - 25/8 699  849 999  1149 264

από
€399
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ΠΑνορΑΜιΚο ΑιΓΑιο
Celestyal Nefeli

8 μέρες
από Λαύριο 

Αναχωρήσεις: 14, 21, 28 Απριλίου, 05, 12, 19, 
26 Μαΐου, 02, 09, 16, 23 Ιουνίου, 08, 15, 22, 29 

Σεπτεμβρίου και 06, 13, 20 Οκτωβρίου 

ALL
INCLuSIvE

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Παρασκευή Λαύριο - 21.00
Σάββατο Σαντορίνη 07.00 18.30
Κυριακή Σμύρνη 08.30 15.00
Δευτέρα Ναύπλιο 09.00 21.00
Τρίτη Χανιά 08.00 18.00
Τετάρτη  Ρόδος 08.00 17.00
Πέμπτη  Τσεσμέ 07.00 13.30
Πέμπτη Μύκονος 19.00 -
Παρασκευή Μύκονος - 03.00
Παρασκευή Λαύριο 09.00 - 

CRuISE
oNLY

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 

CELESTYAL NEFELI σε ALL INCLUSIVE 
( Φαγητά και ποτά) σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Εκδρομή στηv Σμύρνη και στο 
Τσεσμέ 

• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 
Μυκόνου

• Φιλοδωρήματα
• Φόροι λιμανιών

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

  ΕσωΤΕριΚη ιΑ  ΕξωΤΕριΚη ΧΑ ΠΑιδι
ΑνΑΧωρησΕισ   διΚΛινη   διΚΛινη  2-16 χρ
 EBD  NRM EBD  NRM 
14/4 - 28/4 599  715 879  1019 264
05/5 - 23/6 649  799 939  1079 264
01/9 - 29/9 649  799 939  1079 264
06/10 - 20/10 599  715 879  1019 264

από
€599
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H Pullmantur προσφέρει μοναδικές All Inclusive 
διακοπές με πληθώρα επιλογών για φαγητό και ποτό. 

ΓΑσΤρονοΜιΑ
Πολλές επιλογές σε κάθε γεύμα για όλα τα γούστα 
μαγειρευμένα με τα πιο φρέσκα υλικά. 

ΚΕνΤρο οΜορφιΑσ 
Τέρμα οι δικαιολογίες!! Το Ocean Spa απέχει μόλις 
λίγα βήματα από την καμπίνα σας. Μπορείτε να 
επιλέξετε από απολέπιση, ενυδάτωση, χαλάρωση, 
αναζωογόνηση και άλλες θεραπείες που απευθύνονται 
στις ανάγκες σας.

ΠΑιδιΑ ΚΑι Εφηβοι 
Διασκέδαση για όλους του μικρούς μας φίλους. 
Υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα δραστηριοτήτων 
για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

ALL-INCLuSIvE 
Η Pullmantur ήταν η πρώτη εταιρεία που καθιέρωσε 
προς όλους τους επιβάτες της υπηρεσίες ‘All Inclusive’.  
Στην τιμή της κρουαζιέρας συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
αναψυκτικά, ποτά, κρασιά κλπ. καθ’ όλη τη διάρκεια 
της κρουαζιέρας.

ALL-INCLuSIvE ΚρούΑζιΕρΕσ!

16



ΕΛΛηνιΚΑ νησιΑ ΑΠο ΠΕιρΑιΑ
Pullmantur Horizon 

8 μέρες από 
Πειραιάς 

Αναχωρήσεις: 21, 28 Μαΐου, 04, 11, 18 Ιουνίου, 
09, 16 Ιουλίου, 06, 13 Αυγούστου και

03, 10, 17, 24 Σεπτεμβρίου 

ALL
INCLuSIvE

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Κυριακή  Πειραιάς - 16.30
Δευτέρα Μύκονος 12.00 -
Τρίτη Μύκονος - 15.00
Τετάρτη Εν πλω - -
Πέμπτη Μαρμαρά 10.00 17.00
Παρασκευή Πάτμος 11.00 17.00
Σάββατο Σαντορίνη 08.00 19.00
Κυριακή Πειραιάς 06.00 -

CRuISE
oNLY

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 

PULLMANTUR HORIZON σε  ALL 
INCLUSIVE (φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Φόροι λιμανιών
• Ασφάλεια ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, $100 κατά άτομο

*Τα Ισπανικά είναι η επίσημη 
γλώσσα στο κρουαζιερόπλοιο

**Οι ώρες άφιξης και αναχώρησης 
στα λιμάνια προσέγγισης μπορεί να 
διαφέρουν 

  ΕσωΤΕριΚη fJ ΕξωΤΕριΚη fH ΠΑιδι
ΑνΑΧωρησΕισ   διΚΛινη   διΚΛινη  2-16 χρ
 EBD  NRM EBD  NRM 
21/05 699  849 799  949 279
11/06 799  949 899  1049 279
09/07 899  1049 999  1149 279
06/08 999  1149 1099  1249 279
17/09 799  949 899  1049 279

από
€699

Σημ: Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.
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tHE MEDItERRANEAN wAY of LIfE !
H MSC είναι περήφανη για την Ιταλική της κληρονομιά,   
πράγμα που αντικατοπτρίζεται στη φήμη της εταιρείας 
για τον λεπτό σχεδιασμό και τη φιλοξενία της. 

ΑθΛηΤισΜοσ ΚΑι δρΑσΤηριοΤηΤΕσ 
Αμέτρητες επιλογές εν πλω … γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο 
τένις, γυμναστήριο και μίνι γκολφ…  

διΑσΚΕδΑση ΚΑι ΨύΧΑΓωΓιΑ
Υπάρχουν ειδικοί χώροι με βιντεοπαιχνίδια, κλαμπ και 
ντίσκο. Στα πλοία της MSC σας δίνετε η δυνατότητα 
να απολαύσετε κάθε είδους άνεσης στις πισίνες, στα 
τζακούζι και στο κέντρο ευεξίας.

ΓΑσΤρονοΜιΚΕσ ΑΠοΛΑύσΕισ 
Εάν είστε λάτρεις της καλής μαγειρικής, τότε βρίσκεστε 
στον κατάλληλο χώρο. Η γκουρμέ κουζίνα που 
προσφέρεται στο πλοίο σας φέρνει τις σπεσιαλιτέ 
από όλο τον κόσμο, διατηρώντας ταυτόχρονα τη 
Μεσογειακή Ιταλική κουλτούρα της. 
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ΑΛβΑνιΑ, ΚροΑΤιΑ, ιΤΑΛιΑ ΚΑι ΕΛΛΑδΑ
MSC PoESIA

8 μέρες
από Πειραιά

Αναχωρήσεις:
Κάθε Τετάρτη από 07 Ιουνίου μέχρι 25 Οκτωβρίου

ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Τετάρτη Πειραιάς   -  16.30
Πέμπτη  Άγιοι Σαράντα, Αλβανία 12.00 20.00
Παρασκευή Ντουμπρόβνικ 09.00 15.00
Σάββατο Βενετία 09.00 16.30
Κυριακή Μπάρι, Ιταλία 10.00 17.00
Δευτέρα Κατάκολο 11.00 17.00
Τρίτη Μύκονο 08.00 19.00
Τετάρτη Πειραιάς 06.00 -

CRuISE
oNLY

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 

POESIA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Φόροι λιμανιών

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €63 για ενήλικες και €31,50 
για παιδιά μέχρι 13 χρ.

• Ασφάλεια ταξιδίου 

ΑνΑΧωρησΕισ 

07/6-14/6 & 27/9-04/10

21/6-28/6 & 6/9-20/9

05/7-12/7

19/7 & 23/8-30/8

26/7-16/8

11/10-18/10

25/10

ΕσωΤΕριΚη 
διΚΛινη

BELLA
 EBD NRM
 699 899
 799 999
 899 1099
 959 1159
 1059 1259
 659 859
 629 829

ΕσωΤΕριΚη 
διΚΛινη

fANtAStICA
 EBD NRM
 969 1169
 1069 1269
 1169 1369
 1209 1409
 1359 1559
 909 1109
 869 1069

ΜΠΑΛΚονι
διΚΛινη

BELLA
 EBD NRM
 1059 1259
1159 1359
 1259 1459
 1309 1509
 1459 1659
 1009 1209
 959 1159

ΜΠΑΛΚονι 
διΚΛινη

fANtAStICA
 EBD NRM
1159 1359
1259 1459
1359 1559
1409 1609
1529 1729
1109 1309
1059 1259

ΕσωΤΕριΚη 
διΚΛινη

fANtAStICA
 EBD NRM
 769 969
 869 1069
 969 1169
 1009 1209
 1159 1359
 709 909
 679 879

ΠΑιδι
13-18 χρ

269
269
269
269
269
269
269

ΠΑιδι
2-13 χρ

130
130
130
130
130
130
130

από
€629
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The ITalIan 
Way
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σΤΑ ΠΛοιΑ Τησ CoStA CRuISES 
δΕν ύΠΑρΧούν ΠΕΛΑΤΕσ … Μονο 
φιΛοξΕνούΜΕνοι
Ποιος ξέρει την φιλοξενία καλύτερα από τους Ιταλούς;
Την συναντάς σε κάθε υπηρεσία που προσφέρει η 
Costa Cruises, με ένα γνήσιο χαμόγελο και τη συνεχή 
επιθυμία για την κάλυψη όλων των αναγκών σας. 
Η φιλοσοφία της Costa Cruises είναι να βεβαιωθεί 
ότι πάντα σας παρέχει αυτό που χρειάζεστε για να 
φροντίσει την κάθε σας ανάγκη προσφέροντας την 
φιλοξενία και την άνεση που σας ταιριάζει. 

ξΕΓνοιΑσΤΕ ΚΑι ΕΜΕισ θΑ 
ΑνΑΛΑβούΜΕ ΤΑ ύΠοΛοιΠΑ 
Μια κρουαζιέρα με την Costa Cruises είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσετε νέα πράγματα, όπως 
επιδείξεις μαγειρικής, ή γιόγκα και μαθήματα χορού, 
όλα συνοδευόμενα από ειδικευμένους επαγγελματίες 
εκπαιδευτές, οι οποίοι ξέρουν πώς να παρασύρουν 
ακόμη και τους πιο διστακτικούς επισκέπτες. Όποια 
εμπειρία και να αποφασίσετε, να είστε σίγουροι 
πως θα φύγετε με χαμόγελο. Για τους λάτρεις της 
γυμναστικής μπορείτε να κρατηθείτε σε φόρμα στο 
άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, ή να κάνετε Jogging 
στο κατάστρωμα με θέα στη θάλασσα.

ΨύΧΑΓωΓιΑ σΤο ΠΛοιο
Υπάρχουν ατελείωτες επιλογές διασκέδασης για να 
διαλέξετε. Στα πλοία της Costa Cruises, το αλάνθαστο 
ιταλικό στυλ της κωμωδίας γίνεται μια μορφή 
τέχνης, με διαφορετικές παραστάσεις κάθε βράδυ. 
Οι παραστάσεις αποτελούνται από κορυφαίους 
επαγγελματίες που ξέρουν πώς να προσφέρουν 
γέλιο και συναισθήματα στο κοινό τους. Μουσικοί, 
ακροβάτες, μάγοι, μίμοι, και μουσικά συγκροτήματα 
από διάφορα είδη όλοι έτοιμοι να προσφέρουν 
στους επισκέπτες ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών και 
αξέχαστων εμπειριών διασκέδασης.

ΜιΑ νΕΑ ΕΜΠΕιριΑ ΓΕύσΕων
ΚΑθΕ βρΑδύ
Η Costa Cruises σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 
στο μενού για να διαλέξετε όπως και να επιλέξετε που 
θα γευματίσετε. Όλα τα πολυτελή εστιατόρια έχουν 
θέα την θάλασσα όπου συνδυάζουν την εκπληκτική 
θέα και την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Υπάρχει 
πάντα κάτι για όλους, μεταξύ των 50 διαφορετικών 
πιάτων στα εστιατόρια και τα μπουφέ για να επιλέξετε 
καθημερινά. 
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Benvenuto! Σαλπάρετε με την Costa Crociere και ζήστε 
ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ιταλική φιλοξενία. 

διΑσΚΕδΑση ΚΑι ΨύΧΑΓωΓιΑ
Κατά την διάρκεια της ημέρας απολαύστε διάφορα 
παιχνίδια όπως κυνήγι θησαυρού, τουρνουά, καραόκε 
ή μαθήματα χορού.  Τα βράδια είναι ακόμα πιο 
απολαυστικά με ζωντανή μουσική, θεατρικά σόου, 
καζίνο, θεματικά πάρτι και χορό στα μπαρ και την 
ντίσκο μέχρι αργά το βράδυ. 

ΑθΛηΤισΜοσ ΚΑι δρΑσΤηριοΤηΤΕσ
Άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο,  πισίνες,  σάουνα, 
τζακούζι, δρόμος για τρέξιμο.  Μαθήματα ή προσωπική 
προπόνηση για γιόγκα και πιλάτες.  Επιλογές και 
δραστηριότητες για όλα τα γούστα. 

ΓΑσΤρονοΜιΚΕσ ΑΠοΛΑύσΕισ
Γοητευτικά εστιατόρια με Ιταλική γεύση και όχι μόνο.  
Γαστρονομικές απολαύσεις για όλα τα γούστα και 
ειδικές βραδιές που θα σας ενθουσιάσουν. 

ΠΑιδιΑ ΚΑι Εφηβοι
Ολοήμερη διασκέδαση για παιδιά και έφηβους με 
επίβλεψη. Τα παιδικά clubs δίνουν την δυνατότητα στα 
παιδιά να κάνουν νέους φίλους και να απολαύσουν τις 
διακοπές τους. 

tHE ItALIAN wAY

22



ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Δευτέρα Πειραιάς - 22.00
Τρίτη Μύκονος 08.00 -
Τετάρτη Μύκονος - 23.59
Πέμπτη Σαντορίνη 08.00 20.00
Παρασκευή Εν πλω - -
Σάββατο Μπάρι, Ιταλία 08.00 18.00
Κυριακή Κέρκυρα 07.00 14.00
Δευτέρα Πειραιάς 14.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 

NEOCLASSICA με πλήρη διατροφή 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Φόροι λιμανιών 
• Ασφάλεια Ταξιδίου

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 ανά ενήλικα και €35 ανά 
παιδί από 4χρ. μέχρι 14χρ.

ΕΛΛηνιΚΑ νησιΑ ΚΑι ιΤΑΛιΑ 
Costa NeoClassica

8 μέρες
από Πειραιά 

ΑνΑΧωρησΕισ 

15/05
12/06
10/07
21/08
18/09

ΕσωΤΕριΚη ιC
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη EC
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
699 849
729 879
699 849
699 849
669 819

 EBD NRM
829 979
899 1049
829 979
829 979
799 949

140
140
140
140
140

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Δευτέρα από 15 Μαΐου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου

από
€669

CRuISE
oNLY

δωρΕΑν ΠοΤΑ

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.

Κάντε τις κρατήσεις σας μέχρι 24/02/17 και επωφεληθείτε
το δωρΕΑν πακέτο ποτών
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Σάββατο Σαβόνα (Μιλάνο) - 17.00
Κυριακή Μασσαλία (Γαλλία) 08.00 17.00
Δευτέρα Βαρκελώνη 09.00 19.00
Τρίτη Μαγιόρκα 08.00 -
Τετάρτη Μαγιόρκα - 01.00
Πέμπτη Κάλιαρι (Σαρδηνία) 08.00 17.00
Παρασκευή Τσιβιταβέκια, Ρώμη 08.00 19.00
Σάββατο Σαβόνα 07.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μιλάνο – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 
DIADEMA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 ανά ενήλικα και €35 ανά 
παιδί από 4χρ. μέχρι 14χρ.

**Κατά την περίοδο 28 Ιανουαρίου 
μέχρι 20 Μαΐου και από 30 
Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Οκτωβρίου το 
πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο 
Σαβόνα, Μασσαλία, Βαρκελώνη, Εν 
πλω, Ρώμη, Λα Σπέτζια

θησΑύροι Τησ ΜΕσοΓΕιού 
Costa Diadema

8 μέρες
από σαβόνα 

Αναχωρήσεις από σαβόνα:
Κάθε Σάββατο από 28 Ιανουαρίου μέχρι 28 Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις από ρώμη:
Κάθε Παρασκευή από 02 Φεβρουαρίου μέχρι 26 Οκτωβρίου

ΑνΑΧωρησΕισ 

17/06
22/07
29/07
05/08
12/08
23/09
07/10

ΕσωΤΕριΚη ιC
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη EC
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC 
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1159 1309
1399 1549
1699 1849
1799 1949
1799 1949
1259 1409
1159 1309

 EBD NRM
1259 1409
1599 1749
1899 2049
1999 2149
1999 2149
1399 1549
1299 1449

 EBD NRM
1359 1509
1699 1849
2059 2209
2159 2309
2159 2309
1559 1709
1459 1609

579
689
729
729
729
579
579

από
€1159

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Κυριακή Σαβόνα - 16.30
Δευτέρα Μασσαλία, Γαλλία 08.00 17.00
Τρίτη Εν πλω - -
Τετάρτη Εν πλω - -
Πέμπτη Αρεσίφε, Ισπανία 13.00 19.00
Παρασκευή Τενερίφη 08.00 17.00
Σάββατο Φουνσάλ, Μαδείρα 08.00 17.00
Κυριακή Εν πλω - -
Δευτέρα Μάλαγα, Ισπανία 08.00 13.00
Τρίτη Εν πλω - -
Τετάρτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 09.00 19.00
Πέμπτη Σαβόνα 09.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μιλάνο – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 12 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 
MAGICA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €110 ανά ενήλικα και €55 
ανά παιδί από 4χρ. μέχρι 14χρ.

ΚΑνΑριΑ νησιΑ ΑΠο σΑβονΑ 
Costa Magica 

12 μέρες
από σαβόνα 

ΑνΑΧωρησΕισ 

19/05
12/10
03/11

ΕσωΤΕριΚη ιC
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη EC
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC 
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1259 1409
1499 1649
1299 1449

 EBD NRM
1469 1619
1699 1849
1499 1649

 EBD NRM
1669 1819
1899 2049
1699 1849

579
479
479

Αναχωρήσεις από σαβόνα: 16, 27 Απριλίου, 08 Μαΐου,
20 Σεπτεμβρίου, 01, 12, 23 Οκτωβρίου και 03 Νοεμβρίου 

Αναχωρήσεις από ρώμη: 26 Απριλίου, 07 Μαΐου, 19,
30 Σεπτεμβρίου, 11, 22 Οκτωβρίου και 02 Νοεμβρίου

από
€1259

Σημ: Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Σάββατο Στοκχόλμη, Σουηδία - -
Κυριακή Στοκχόλμη, Σουηδία - 17.00
Δευτέρα Ελσίνκι, Φιλανδία 12.00 19.00 
Τρίτη Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 08.00 -
Τετάρτη Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία - 18.00
Πέμπτη Ταλίν, Εσθονία 09.00 17.00
Παρασκευή Στοκχόλμη, Σουηδία 09.00 -
Σάββατο Στοκχόλμη, Σουηδία - -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Aεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Στοκχόλμη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 
MEDITERRANEA με πλήρη διατροφή 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 ανά ενήλικα και €35 ανά 
παιδί από 4χρ. μέχρι 14χρ.

βΑΛΤιΚΕσ ΠρωΤΕύούσΕσ 
Costa Mediterranea 

8 μέρες
από στοκχόλμη 

Αναχωρήσεις:
Κάθε Σάββατο από 03 Ιουνίου μέχρι 26 Αυγούστου  

ΑνΑΧωρησΕισ 

24/06
22/07
29/07
05/08

ΕσωΤΕριΚη ιC
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη EC
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC 
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1359 1509
1499 1699
1559 1709
1559 1709

 EBD NRM
1489 1639
1629 1779
1679 1829
1729 1879

 EBD NRM
1659 1809
1689 1839
1849 1999
1819 1969

699
859
699
859

από
€1359

στις αναχωρήσεις 22/7 και 05/08 υπάρχει Ελληνόφωνος ξεναγός
και εκδρομή στην στοκχόλμη.

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Σάββατο Κοπεγχάγη - 17.30
Κυριακή Εν πλω - -
Δευτέρα Αντάλσνες, Νορβηγία 08.00 18.00
Τρίτη Μπέργκεν, Νορβηγία 08.00 18.00
Τετάρτη Κρίστιανσαντ, Νορβηγία 13.00 19.00
Πέμπτη Άαχρουζ, Δανία 09.00 18.00
Παρασκευή Βαρνεμούντε, Βερολίνο 08.00 19.00
Σάββατο Κοπεγχάγη 08.30 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Κοπεγχάγη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 
FAVOLOSA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 ανά ενήλικα και €35 ανά 
παιδί από 4χρ. μέχρι 14χρ.

νορβηΓιΚΑ φιορδ 
Costa favolosa

8 μέρες
από Κοπεγχάγη 

Αναχωρήσεις:
 Κάθε Σάββατο από 27 Μαΐου μέχρι 02 Σεπτεμβρίου 

ΑνΑΧωρησΕισ 

24/06
29/07
12/08

ΕσωΤΕριΚη ιC
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη EC
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC 
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1389 1539
1539 1689
1589 1739

 EBD NRM
1539 1689
1679 1829
1729 1879

 EBD NRM
1799 1949
1949 2099
1829 1979

599
599
739

από
€1389

στην αναχώρηση 12/8 υπάρχει Ελληνόφωνος ξεναγός.

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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fEEL fREE to 
CRuISE YouR 

owN wAY

Στην NCL γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι διακοπές 
σας, η ανάγκη για μια αλλαγή, να ξεφύγετε από την 

καθημερινότητα σας, να ξεχάσετε τα χρονοδιαγράμματα 
και τις προθεσμίες και να κάνετε κάτι διαφορετικό. 

Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε το πρωτοποριακό 
σύστημα ‘Feel Free at Sea’ για να σας προσφέρει 

περισσότερη ελευθερία και ευελιξία … Γαστρονομικές 
απολαύσεις, δραστηριότητες και εξορμήσεις, 
απολαυστικές βραδιές γεμάτες διασκέδαση, 

θεατρικές παραστάσεις και στιγμές χαλάρωσης χωρίς 
περιορισμούς , οπουδήποτε και οποτεδήποτε!   
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fINER DINING
Στα πλοία μας θα ανακαλύψετε απεριόριστες επιλογές 
για φαγητό και θα απολαύσετε αυθεντικές διεθνείς 
κουζίνες από Ιταλική μέχρι Ασιατική. Ότι επιλογή και 
να κάνετε, να είστε βέβαιοι ότι θα απολαύσετε το 
καλύτερο φαγητό, με φρέσκα υλικά σε αυθεντικές 
κουζίνες. 

tIME foR BED
Είτε ταξιδεύετε μόνος, είτε ως ζευγάρι ή με όλη την 
οικογένεια, η NCL προσφέρει μια εκπληκτική ποικιλία 
επιλογών για καμπίνες, σχεδιασμένες για κάθε γούστο 
και προϋπολογισμό προσφέροντας σας όλες τις 
ανέσεις. Από άνετες εσωτερικές καμπίνες, καμπίνες με 
θέα την θάλασσα και καμπίνες με προσωπική βεράντα 
μέχρι πολυτελής σουίτες, όλες σχεδιασμένες με κάθε 
λεπτομέρεια.

fEEL fREE to LIvE foR tHE MoMENt 
Κάθε στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε κάτι 
δημιουργικό και διασκεδαστικό. Ζήστε την δράση στο 
γυμναστήριο, στο αθλητικό κέντρο, ανεβείτε στους 
τοίχους αναρρίχησης ή χαλαρώστε στην ξαπλώστρα, 
απολαύστε τα σπα και τις πισίνες ή κάντε τα ψώνια 
σας στα Duty Free καταστήματα. Οι δυνατότητες 
είναι ατελείωτες αλλά η επιλογή είναι δική σας για 
εγγυημένη απόλαυση. 

fIND YouR HAPPY PLACE 
Ίσως σας κάνει χαρούμενος να απολαμβάνετε τον 
ήλιο  εκεί που η θάλασσα είναι ήρεμη και ζεστή,  
ίσως μακριά από την παραλία εκεί που οι αρκούδες 
περιφέρονται ελεύθερα και οι αετοί πετούν πάνω 
από το κεφάλι σας ή ίσως εκεί που βρίσκετε η ιστορία 
και ο πολιτισμός της κάθε πόλης. Ότι κι αν είναι αυτό 
που σας γεμίζει, στις εκδρομές μας σας δίνετε όλη η 
ελευθερία να εξερευνήσετε τη φυσική ομορφιά του 
κόσμου, από κοντά και προσωπικά και στο δικό σας 
ρυθμό.
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Επιλέξτε ένα από τα 14 megaships της NCL και 
απολαύστε αξέχαστες κρουαζιέρες με το μοναδικό 
σύστημα ΄Free at Sea΄ που ‘σπάζει’ τα όρια της 
παραδοσιακής κρουαζιέρας προσφέροντας στους 
επιβάτες της περισσότερη ελευθερία και ευελιξία.

NCL fEEL fREE At SEA δρΑσΤηριοΤηΤΕσ 
Εάν ψάχνετε για περιπέτεια, τα πλωτά resorts 
της NCL σας περιμένουν.  Προσφέρουν ποικιλία 
δραστηριοτήτων όπως μπάσκετ, βόλεϊ, τοίχους 
αναρρίχησης, μπόουλινγκ, γκολφ, γυμναστήριο 
και φημισμένα σπα για χαλαρωτικό μασάζ και 
αναζωογόνηση.   

NCL fEEL fREE At SEA διΑσΚΕδΑση  
Όταν ο ήλιος δύει, το κρουαζιερόπλοιο ζωντανεύει με 
την βραβευμένη ψυχαγωγία που προσφέρει. Μαγική 
μουσική και χορός, υπερπαραγωγή show,  κωμωδία, 
δράση στο καζίνο και πληθώρα μπαρ και σαλόνια, το 
καθένα με το δικό του ύφος.  

NCL fEEL fREE At SEA ΕσΤιΑΤοριΑ
Όσο για το φαγητό, τα πλοία της NCL είναι ειδικά 
κατασκευασμένα με πληθώρα εστιατορίων από την 
πλώρη μέχρι την πρύμνη.  Μπορείτε να γευματίσετε 
ότι ώρα επιθυμείτε, να φορέσετε ότι θέλετε και να 
καθίσετε με όποιον θέλετε.  Ότι επιλογή και να κάνετε, 
να είστε βέβαιοι ότι θα απολαύσετε το καλύτερο 
φαγητό, με φρέσκα υλικά σε αυθεντικές κουζίνες.

NCL fEEL fREE At SEA ΠΑιδιΑ &  Εφηβοι
Τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι που ταξιδεύουν με την 
NCL είναι απλά τυχερά. Πανέμορφα διαμορφωμένοι 
χώροι για μικρά παιδιά με δική τους πισίνα, παιχνίδια, 
οθόνες που προβάλλουν παιδικές ταινίες, και πολλά 
άλλα που θα τα κάνουν να νιώσουν τόσο άνετα! 
Πάντοτε με την επίβλεψη επαγγελματιών για τη δική 
τους ασφάλεια. Οι έφηβοι μπορούν να απασχοληθούν 
με ηλεκτρονικά παιχνίδια, διάφορα σπορ, το διαδίκτυο 
και άλλα. 

CRuISE YouR owN wAY

30



ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Τρίτη Μάλτα - 20.00
Τετάρτη Εν πλω - -
Πέμπτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 06.00 17.00
Παρασκευή Εν πλω - -
Σάββατο Μύκονος 12.00 20.00
Κυριακή Πειραιάς 08.00 17.00
Δευτέρα Ρόδος 09.00 17.00
Τρίτη Σαντορίνη 08.00 17.00
Τετάρτη Χανιά 07.00 12.00
Πέμπτη Μάλτα 13.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 10 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN SPIRIT σε ALL 
INCLUSIVE ( Φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Υπηρεσίες με χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$121.50 το άτομο

ιΤΑΛιΑ ΚΑι ΕΛΛΑδΑ ΑΠο ΜΑΛΤΑ
Norwegian Spirit

10 μέρες
από Μάλτα

Αναχώρηση:
27 Ιουνίου ALL

INCLuSIvE

από
€1449
fREE fLIGHtS

ΠΑιδι
2-17 χρ

ΕσωΤΕριΚη ιΑ
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oB
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BA 
διΚΛινηΑνΑΧωρησΕισ 

27/6
 SPo EBD NRM
 1449 1699 1849

 SPo EBD NRM
 1549 1799 1949

 SPo EBD NRM
1899 2149 2299

 SPo 
 679 799

ΕιδιΚη ΠροσφορΑ ΓιΑ ΚρΑΤησΕισ ΜΕΧρι 31/03/17 = fREE fLIGHtSSPo 

SPECIAL
offER
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Δευτέρα Μάλτα - 20.00
Τρίτη Μεσίνα (Σικελία) 08.00 18.00
Τετάρτη Νάπολη 07.00  19.00
Πέμπτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 06.00 17.00
Παρασκευή Εν πλω - -
Σάββατο Μύκονος 12.00 20.00
Κυριακή Πειραιάς 08.00 17.00
Δευτέρα Ρόδος 09.00 17.00
Τρίτη Σαντορίνη 08.00 17.00
Τετάρτη Χανιά 07.00 12.00
Πέμπτη Μάλτα 13.00

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα –Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 11 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN SPIRIT σε ALL 
INCLUSIVE ( Φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Υπηρεσίες με χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$135 το άτομο

ΓοηΤΕύΤιΚη ΜΕσοΓΕιοσ ΚΑι ΕΛΛΑδΑ 
Norwegian Spirit

11 μέρες
από Μάλτα 

Αναχωρήσεις:
17 Ιουλίου, 28 Αυγούστου και 9 Οκτωβρίου ALL

INCLuSIvE

από
€1349

SPECIAL
offER

ΠΑιδι
2-17 χρ

ΕσωΤΕριΚη ιΑ
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oB
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BA 
διΚΛινηΑνΑΧωρησΕισ 

17/07
28/08
09/10

 SPo EBD NRM
1599 1849 1999
1599 1849 1999
1349 1599 1749

 SPo EBD NRM
1749 1999 2149 
1749 1999 2149
1499 1749 1899

 SPo EBD NRM
2099 2349 2499 
2099 2349 2499
1749 1999 2149

 SPo 
 699 849
 699 849
 699 849

ΕιδιΚη ΠροσφορΑ ΓιΑ ΚρΑΤησΕισ ΜΕΧρι 31/03/17 = fREE fLIGHtSSPo 

fREE fLIGHtS
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Πέμπτη Μάλτα - 18.00
Παρασκευή Μεσίνα ( Σικελία) 08.00 18.00
Σάββατο Νάπολη 07.00 19.00
Κυριακή Τσιβιταβέκια, Ρώμη 06.00 17.00
Δευτέρα Λιβόρνο 07.00 19.00
Τρίτη Κάλιαρι, (Σαρδηνία) 12.00 19.00
Τετάρτη Εν πλω - -
Πέμπτη Ηράκλειο 13.00 20.00
Παρασκευή Πειραιάς 09.00 18.00
Σάββατο Σαντορίνη 08.00 17.00
Κυριακή Κατάκολο 08.00 16.00
Δευτέρα Μάλτα 13.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 12 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN SPIRIT σε ALL 
INCLUSIVE ( Φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Υπηρεσίες με χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$148,50 το άτομο

ΜΑΓΕύΤιΚη ΜΕσοΓΕιοσ ΚΑι ΕΛΛΑδΑ
Norwegian Spirit

12 μέρες
από Μάλτα 

Αναχωρήσεις:
06 Ιουλίου, και 28 Σεπτεμβρίου ALL

INCLuSIvE

από
€1349

SPECIAL
offER

ΠΑιδι
2-17 χρ

ΕσωΤΕριΚη ιΑ
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oB
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BA 
διΚΛινηΑνΑΧωρησΕισ 

06/07
28/09

 SPo EBD NRM
 1549 1799 1949
1349 1599 1749

 SPo EBD NRM
 1699 1949 2099
 1499 1749 1899

 SPo EBD NRM
2099 2349 2499
1849 2099 2249

 SPo 
 799 889
 799 889

ΕιδιΚη ΠροσφορΑ ΓιΑ ΚρΑΤησΕισ ΜΕΧρι 31/03/17 = fREE fLIGHtSSPo 

fREE fLIGHtS
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Τρίτη Μάλτα - 20.00
Τετάρτη Εν πλω - -
Πέμπτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 06.00 17.00
Παρασκευή Λιβόρνο (Φλωρεντία) 06.00 19.00
Σάββατο Κάννες 08.00 20.00
Κυριακή Μασσαλία 08.00 18.00
Δευτέρα Βαρκελώνη 07.00 19.00
Τρίτη Μαγιόρκα 08.00 15.00
Τετάρτη Κάλιαρι (Σαρδηνία) 10.00 18.00
Πέμπτη Μάλτα 13.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 10 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN SPIRIT σε ALL 
INCLUSIVE ( Φαγητά και ποτά) σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Υπηρεσίες με χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$121.50 το άτομο

διΑΜΑνΤιΑ Τησ ΜΕσοΓΕιού  
Norwegian Spirit

10 μέρες 
από Μάλτα  

Αναχώρηση:
19 Σεπτεμβρίου  

ΠΑιδι
2-17 χρ

ΕσωΤΕριΚη ιΑ
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oB
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BA 
διΚΛινηΑνΑΧωρησΕισ 

19/9
 SPo EBD NRM
 1399 1549 1699

 SPo EBD NRM
 1499 1649 1799

 SPo EBD NRM
1799 1949 2099

 SPo 
 679 799

ΕιδιΚη ΠροσφορΑ ΓιΑ ΚρΑΤησΕισ ΜΕΧρι 31/03/17 = fREE fLIGHtSSPo 

ALL
INCLuSIvE

από
€1399

SPECIAL
offER

fREE fLIGHtS
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Τετάρτη Ρώμη   - 19.00
Πέμπτη  Λιβόρνο (Φλωρεντία) - -
Παρασκευή Κάννες 07.00 19.00
Σάββατο Μαγιόρκα 13.00 20.00
Κυριακή Βαρκελώνη 05.00 18.00
Δευτέρα Εν πλω - -
Τρίτη Νάπολη 07.00 19.00
Τετάρτη Ρώμη 06.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη-

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό 
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 

NORWEGIAN EPIC με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της επιλογής 
σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$94.50 το άτομο

σΤοΛιδιΑ Τησ ΜΕσοΓΕιού 
Norwegian Epic

8 μέρες 
από ρώμη 

Αναχωρήσεις από ρώμη:
Κάθε Τετάρτη από 26 Απριλίου μέχρι 27 Σεπτεμβρίου

Αναχωρήσεις από βαρκελώνη:
Κάθε Κυριακή από 23 Απριλίου μέχρι 01 Οκτωβρίου 

ΑνΑΧωρησΕισ 

28/06
05/07
19/07
02/08
09/08

ΕσωΤΕριΚη IE
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1699 1849
1799 1949
1659 1809
1859 2009
1859 2009

 EBD NRM
2089 2239
2279 2429
2329 2479
2379 2529
2379 2529

955
955
955
955
955

από
€1659

δωρΕΑν ΠοΤΑ

Για κρατήσεις μέχρι 07 Απριλίου 2017, τα ποτά είναι δωρΕΑν.
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Κυριακή Βενετία - 18.00
Δευτέρα Ντουμπρόβνικ 13.00 21.00
Τρίτη Κοτόρ 08.00 14.00
Τετάρτη Κατάκολο 11.00 17.00
Πέμπτη Πειραιάς 07.00 17.00
Παρασκευή Εν πλω - -
Σάββατο Σπλίτ 08.00 17.00
Κυριακή Βενετία 08.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Βενετία – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN STAR με πλήρη διατροφή 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$94.50 το άτομο

* Την περίοδο 16/4 μέχρι 15/10, το 
πλοίο πραγματοποιεί παράλληλα 
το δρομολόγιο Κέρκυρα, Σαντορίνη, 
Μύκονος και Ραβέννα

** Σε ορισμένες αναχωρήσεις το 
δρομολόγιο πραγματοποιείτε σε 
7ήμερο πρόγραμμα.

ΑδριΑΤιΚη ΑΠο βΕνΕΤιΑ
Norwegian Star

8 μέρες
από βενετία 

Αναχωρήσεις:
Κάθε Κυριακή από 23 Απριλίου μέχρι

22 Οκτωβρίου 

ΑνΑΧωρησΕισ 

04/06
30/07
27/08

ΕσωΤΕριΚη IE
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oG
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BC
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
 1529 1679
 1779 1929
 1779 1929

 EBD NRM
1669 1819
1899 2049
1899 2049

 EBD NRM
2019 2169
2309 2459
2309 2459

739
859
739

από
€1529

δωρΕΑν ΠοΤΑ

Σημ: Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.

Για κρατήσεις μέχρι 07 Απριλίου 2017, τα ποτά είναι δωρΕΑν.
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
1η Μέρα Κοπενχάγη - 17.00
2η Μέρα Βαρνεμούντε, Βερολίνο 07.30 22.00
3η Μέρα Εν πλω - -
4η Μέρα Ταλίν, Εσθονία 09.00 17.30
5η Μέρα Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 08.00 -
6η Μέρα Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία - 19.00
7η Μέρα Ελσίνκι, Φιλανδία 07.00 16.00
8η Μέρα Στοκχόλμη, Σουηδία 08.00 16.00
9η Μέρα Εν πλω - -
10η Μέρα Κοπενχάγη 07.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Κοπεγχάγη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 10 ήμερη κρουαζιέρα με το 
NORWEGIAN GETAWAY με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της επιλογής 
σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, US$121.50 το άτομο

*Σε ορισμένες αναχωρήσεις τα λιμάνια 
προσέγγισης και οι ώρες διαφέρουν.

βΑΛΤιΚΕσ ΠρωΤΕύούσΕσ 
Norwegian Getaway 

10 μέρες
από Κοπεγχάγη 

Αναχωρήσεις:
16, 25 Μαΐου, 03, 12, 21, 30 Ιουνίου, 09 , 18 και 27 Ιουλίου, 

05, 14 και 23 Αυγούστου, 01, 10, 19 και 28 Σεπτεμβρίου. 

από
€1859

ΑνΑΧωρησΕισ 

21/06
09/07
18/07
27/07
05/08

ΕσωΤΕριΚη IE
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη oB
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι BD
διΚΛινη

ΠΑιδι
2-17 χρ

 EBD NRM
1899 2049
2029 2179
2029 2179
1859 2009
1859 2009

 EBD NRM
2159 2309
2299 2449
2299 2449
2089 2239
2139 2289

 EBD NRM
2559 2709
2649 2799
2649 2799
2439 2589
2499 2649

899
949
949
989
989

δωρΕΑν ΠοΤΑ

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

Για κρατήσεις μέχρι 07 Απριλίου 2017, τα ποτά είναι δωρΕΑν.
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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Με καινοτόμα και πρωτοποριακά κρουαζιερόπλοια η 
RCLL προσφέρει ένα κόσμο πρωτόγνωρης περιπέτειας 
που θα αλλάξει για πάντα την γνώμη σας για τις 
κρουαζιέρες. 

διΑσΚΕδΑση ΚΑι ΨύΧΑΓωΓιΑ
Νιώστε την συγκίνηση ενός συναρπαστικού θεάματος 
στον πάγο, την αδρεναλίνη του καζίνου ή τους 
εκλεπτυσμένους ήχους σε κάποιο μπαρ. Διασκέδαση 
για κάθε γούστο για κάθε περίσταση. 

θΕΑΤριΚΕσ ΠΑρΑσΤΑσΕισ ΚΑι σοού 
Κάθε βράδυ διασκεδάστε με κάτι καινούργιο.  Επιλογές 
ζωντανής διασκέδασης σε σύγχρονες μουσικές 
εκτελέσεις, αστραφτερές θεατρικές παραστάσεις 
για όλη την οικογένεια, κινηματογράφος και κωμικές 
παραστάσεις. 

ΑθΛηΤισΜοσ ΚΑι δρΑσΤηριοΤηΤΕσ
Τα πλοία της RCCL είναι κτισμένα για περιπέτεια.  Οι 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν αιώρηση, το πάρκο 
σερφινγκ FlowRider, τοίχο αναρρίχησης, παγοδρόμιο, 
πισίνες και γήπεδα, προσομοιωτές γκόλφ, διάδρομο 
για πατίνια και πολλά άλλα. 

ΠΑιδιΑ ΚΑι Εφηβοι 
Για τα μικρά παιδιά και έφηβους, το πρόγραμμα 
Adventure Ocean είναι ασυναγώνιστο με ξεχωριστά 
προγράμματα δραστηριοτήτων για επτά ηλικιακές 
ομάδες. 

YouR ADvENtuRE StARtS HERE
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ημέρα Λιμάνι Αφιξ Αναχ
Κυριακή Βαρκελώνη - 16.00
Δευτέρα Τουλόν, Γαλλία 09.00 18.00
Τρίτη Νίκαια 07.00 19.00
Τετάρτη Φλωρεντία 07.00 19.00
Πέμπτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 07.00 19.00
Παρασκευή Νάπολη 09.00 18.30
Σάββατο Εν πλω - -
Κυριακή Βαρκελώνη 06.00 -

οι ΤιΜΕσ ΕινΑι ΑνΑ ΑΤοΜο 
ΚΑι ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - 

Βαρκελώνη - Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το FREEDOM 
OF THE SEAS με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δΕν ΠΕριΛΑΜβΑνούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο, 

€83 το άτομο

δύΤιΚη ΜΕσοΓΕιοσ ΑΠο βΑρΚΕΛωνη 
freedom of the Seas

8 μέρες
από βαρκελώνη 

Αναχωρήσεις:
Kάθε Κυριακή από 07 Μαΐου μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 

ΑνΑΧωρησΕισ 

30/07
06/08
13/08

ΕσωΤΕριΚη
διΚΛινη

ΕξωΤΕριΚη
διΚΛινη

ΜΠΑΛΚονι 
διΚΛινη

 EBD NRM
1699 1849
1699 1849
1799 1949

 EBD NRM
N/A N/A
1999 2149
1999 2149

 EBD NRM
2099 2249
2099 2249
2099 2249

από
€1699

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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διΑφορΕσ ΠροΤΑσΕισ ΓιΑ 
ΚΑρΑϊβιΚη, ΚούβΑ ΚΑι ΑΛΑσΚΑ 

σημ. σε ορισμένες αναχωρήσεις τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
ζητήστε από τα γραφεία μας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις τιμές. 

8 ΜΕρΕσ ΑνΑΤοΛιΚη ΚΑρΑϊβιΚη
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Σάββατο 
Δρομολόγιο:  Μαϊάμι, Εν πλω, Σεν Τόμας, Τορτόλα, Εν πλω, 
Μπαχάμες, Μαϊάμι

NoRwEGIAN 
ESCAPE 

8 ΜΕρΕσ δύΤιΚη ΚΑρΑϊβιΚη 
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Σάββατο 
Δρομολόγιο:  Μαϊάμι, Εν πλω, Λαμπαντή (Αιτή),  Φάλμαουθ
(Τζαμάικα), Εν πλω, Κοζουμέλ (Μεξικό), Εν πλω,  Μαϊάμι

HARMoNY 
of tHE SEAS

8 ΜΕρΕσ δύΤιΚη ΚΑρΑϊβιΚη 
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Κυριακή
Δρομολόγιο: Πορτ Κανάβεραλ (Ορλάντο),  Εν πλω, Λαμπαντή 
(Αιτή),  Φάλμαουθ (Τζαμάικα), Εν πλω, Κοζουμέλ ( Μεξικό), Εν 
πλω, Πορτ Κανάβεραλ (Ορλάντο) 

oASIS
of tHE SEAS

8 ΜΕρΕσ νοΤιοσ ΚΑρΑϊβιΚη 
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Κυριακή
Δρομολόγιο:  Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο), Σεν Μααρτεν, Σεν Κίτς, 
Αντίγκουα, Σεν Λουτσία, Μπαρμπέιντος,  Εν πλω, Σαν Χουάν 
(Πουέρτο Ρίκο)

ADvENtuRE 
of tHE SEAS

5 ΜΕρΕσ ΜΠΑΧΑΜΕσ ΚΑι φΛορινΤΑ
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Δευτέρα
Δρομολόγιο: Μαϊάμι, Γκραν Μπαχάμας, Νασσάου, Γκρέιτ Στίρραπ 
Κέυ, Μαϊάμι   

NoRwEGIAN 
SkY 

8 ΜΕρΕσ ΚούβΑ  
Αναχωρήσεις:κάθε Δευτέρα από 02 Ιανουαρίου μέχρι 29 Δεκεμβρίου. 
Δρομολόγιο:  Αβάνα, Πούντα Φράνσες, Σιενφουέγκος, Μοντέγκο 
Μπέι, Σαντιέγκο ντε Κούβα, Εν πλω, Αβάνα     

CELEStYAL 
CRYStAL 

8 ΜΕρΕσ ΑΛΑσΚΑ 
Αναχωρήσεις:Κάθε Τετάρτη από 03 Μαΐου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου
Δρομολόγιο:  Σιάτλ, Εν πλω, Κέτσικαν, Τζούνο, Σκάγκγουει, Εν πλω, Βικτώρια (Καναδά), Σιάτλ 

NoRwEGIAN 
PEARL
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σημ. σε ορισμένες αναχωρήσεις τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
ζητήστε από τα γραφεία μας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις τιμές. 

διΑφορΕσ ΠροΤΑσΕισ ΓιΑ ΑσιΑ, νΕΑ 
ζηΛΑνδιΑ ΚΑι ΛΑΤινιΚη ΑΜΕριΚη 

σημ. σε ορισμένες αναχωρήσεις τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
ζητήστε από τα γραφεία μας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις τιμές. 

7 ΜΕρΕσ ΧΑβΑη 
Αναχωρήσεις:Ολόχρονα κάθε Σάββατο 
Δρομολόγιο: Χονολούλου, Μαούι, Χίλο, Κόνα, Κάουι, Χονολούλου 

PRIDE 
of AMERICA 14 ΜΕρΕσ νοΤιοΑνΑΤοΛιΚη ΑσιΑ  

Αναχωρήσεις:29 Οκτωβρίου,  10 Δεκεμβρίου 2017 και 
7, 21 Ιανουαρίου , 04 Φεβρουαρίου 2018
Δρομολόγιο: Χονγκ Κόνγκ , Χανοι (Βιετνάμ),  Ντα Νάνγκ (Βιετνάμ), 
Χο Τσι Μιν (Βιετνάμ), Μπανγκόκ, Σιγκαπούρη

CELEBRItY 
MILLENNIuM 

9 ΜΕρΕσ ιΑΠωνιΑ ΚΑι ΤΑϊβΑν  
Αναχωρήσεις:27 Μαΐου, 17 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2017
Δρομολόγιο: Τόκυο, Οκινάουα (Ιαπωνία), Ισιγάκι (Ιαπωνία), 
Χουάλιεν (Ταιβάν), Ταϊπέι (Ταϊβάν), Τόκυο 

DIAMoND 
PRINCESS 12 ΜΕρΕσ νΕΑ ζηΛΑνδιΑ  

Αναχωρήσεις:07, 18 Νοεμβρίου, 07 Δεκεμβρίου και 28 
Φεβρουαρίου, 13, 18 Μαρτίου, 06 Απριλίου 2018
Δρομολόγιο:  Σύδνεϋ, Μίλφορντ Σάουντ, Ντάσκυ Σάουντ, 
Ντουνεντίν, Ακαρόα, Όκλαντ, Μπέι οφ Άιλαντς, Σύδνεϋ

ovAtIoN
of tHE SEAS 

RADIANCE 
of tHE SEAS

10 ΜΕρΕσ διωρύΓΑ Τού ΠΑνΑΜΑ  
Αναχωρήσεις:6, 16, 18, 26 Φεβρουαρίου, 08, 18, 28, 30 Μαρτίου, 
07 Απριλίου, 21, 31 Οκτωβρίου, 10, 20, 30 Νοεμβρίου 2017
Δρομολόγιο: Φορτ Λόντερντεηλ (Μαϊάμι), Νησιά Κέιμαν, 
Καρταγένα (Κολομβία), Πέρασμα του καναλιού του Παναμά, 
Κολον (Παναμά), Πουέρτο Λιμόν (Κόστα Ρίκα), Τζαμάικα, Φορτ 
Λόντερντεηλ (Μαϊάμι),  

CoRAL 
PRINCESS 14 ΜΕρΕσ ΑΚρωΤηρι Χορν 

& σΤΕνΑ Τού ΜΑΓΓΕΛΑνού  
Αναχωρήσεις:03, 15 Φεβρουαρίου, 20 Δεκεμβρίου 2017 και 03, 
17, 31 Ιανουαρίου, 14, 28 Φεβρουαρίου 2018
Δρομολόγιο: Σαντιάγκο (Χιλή), Πουέρτο Μοντ, Παγετώνας 
Αμαλία, Πούντα Αρένας, Ουσιουάια ( Αργεντινή), Ακρωτήρι 
Χορν, Νησιά Φόλκλαντ (Στάνλευ), Πουέρτο Ματρίν (Αργεντινή), 
Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη), Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) 

EMERALD 
PRINCESS
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Τα πακέτα κρουαζιέρων που παρουσιάζονται στον κατάλογο διακοπών 
μας είναι μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από την orange travel 
(Cyprus) Ltd / Amathus Corporation Ltd. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
μας είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που μπορεί 
να θέλετε να κάνετε σε ένα από τα έτοιμα πακέτα.  Σκοπός μας είναι να 
σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το δικό σας αποκλειστικό πρόγραμμα/
πακέτο βασισμένο στις δικές σας απαιτήσεις και επιλογές. 

1. διΑδιΚΑσιΑ ΚρΑΤησησ:
Για την κράτηση οποιουδήποτε πακέτου κρουζιέρας  απαιτείται η 
προκαταβολή €700 ανα καμπίνα.  Πλήρης εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 90 
μέρες πριν την αναχώρηση. Το πακέτο είναι έγκυρο μόνο όταν καταβληθεί 
η απαιτούμενη προκαταβολή.  Αν δεν λάβουμε όλο το οφειλόμενο ποσό 
έγκαιρα και εξ ολόκληρου έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι θέλετε 
να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας.  Σε αυτή την  περίπτωση θα ισχύουν τα 
ακυρωτικά όπως αυτά καθορίζονται πιο κάτω. Τα ταξιδιωτικά έγραφα θα 
αποσταλούν ή θα παραδοθούν περίπου 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση. 

2. ΤιΜΕσ:
Όλες οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά άτομο σε Ευρώ και επί τη 
βάση των ατόμων που μοιράζονται τη συγκεκριμένη καμπίνα.  Οι τιμές 
περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, αεροπορικό εισιτήριο προς/από το 
λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής όπου ιχύουν, διαμονή σε επιλεγμένα  
ξενοδοχεία όπου ισχύει,  μεταφορές από και προς το λιμάνι αναχώρησης 
όπου ισχύουν, ασφάλεια ταξιδίου όπου ισχύει, φόρους αεροδρομίων και 
λιμανιών και επίναυλους καυσίμων όπως αυτοί ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
έκδοσης του καταλόγου. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν εκδρομές στην 
ξηρά ( εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) και προσωπικά έξοδα ( όπως ποτά 
στο πλοίο, έξοδα πλυντηρίου, θεραπείες υγείας και αισθητικής, τηλέφωνα, 
κτλ), φαγητά σε ξενοδοχείο στην ξηρά ( εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά), 
φιλοδωρήματα στο πλοίο ( εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) και στην 
ξηρά και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην 
τιμή.  Επιπλεόν ανάλογα με το πλοίο μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη 
χρέωση για κάποια από τα εστιατόρια ή άλλες υπηρεσίες του πλοίου.  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία της κρουαζιέρας σας που 
αναφέρονται στο συγκεκριμένο ενημερωτικό φυλλάδιο υπόκεινται στη 
διαθεσιμότητα τους κατά την ώρα της κράτησης.  Για να εξασφαλίσετε τη 
μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση για τη συγκεκριμένη ημέρα αναχώρησης 
και κατηγορία καμπίνας, θα πρέπει να κάνετε την κράτηση το νωρίτερο 
δυνατό, καθώς οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Η 
τιμή της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας δεν τροποποιείται από την στιγμή 
που έχουμε λάβει το συνολικό ποσό για την τιμή της κρουαζιέρας σας.  
Έχουμε όμως το δικαίωμα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε οποιαδήποτε 
στιγμή την τιμή των διαθέσιμων κρουζιέρων.  Η τιμή της επιλεχθείσας 
κρουαζιέρας θα επικυρωθεί την ημέρα που θα την κλείσετε.  Μετά την 
επικύρωση της κράτησης σας αλλά πριν από την παραλαβή ολόκληρου 
του ποσού, θα αυξήσουμε την τιμή μόνο αν υπάρχει αύξηση εξόδων, 
καυσίμων, δασμών και φόρων ή αμοιβών για ορισμένες υπηρεσίες ( όπως 
φόροι λιμανιών ή οποιοιδήποτε άλλοι δασμοί) ή αν επέλθουν μεταβολές 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιηθήκαν στον υπολογισμό 
της τιμής της κρουαζιέρας σας ώστε να προκαλέσουν αύξηση της τιμής 
ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στην κρουαζιέρα σας. 

3. ΚοσΤοΛοΓησΕισ ΠΑΚΕΤων: 
Τα έξοδα συμμετοχής των πακέτων του προγράμματος έχουν υπολογισθεί 
με βάση τις τιμές των κρουαζιέρων, τα ειδικά αεροπορικά ναύλα που 
ισχύουν από 01/01/2017 και τις τιμές των ξένων νομισμάτων  και καυσίμων 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου  και έχουν 
υπολογισθεί με Φ.Π.Α. 19%. Όλες οι τιμές του καταλόγου είναι σε ΕΥΡΩ (€)

4. ΑΛΛΑΓΕσ ΤιΜων:
Με βάση το νόμο αρ.51(1) του 1998, κάθε αλλαγή στους παράγοντες 
κόστους που αναφέρονται στην παράγραφο 2-3 επιφέρει ανάλογη αύξηση 
στα έξοδα συμμετοχής.  Περίπτωση αλλαγής των εξόδων συμμετοχής λόγω 
συναλλαγματικής διαφοράς, αύξησης του ναύλου ή αύξηση του ΦΠΑ δεν 
δικαιολογεί ακύρωση της συμμετοχής. 

5. ΑΚύρωση σύΜΜΕΤοΧησ:
Η μη έγκαιρη ακύρωση συμμετοχής υπόκειται σε κράτηση χρηματικού 
ποσου που καθορίζεται από το χρονικό διάστημα μεταξύ της ακύρωσης 
και της αναχώρησης ως ακολούθως: ( Στην περίπτωση ειδικών προσφορών 
μπορεί να ισχύουν διαφορετικά ακυρωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε μαζί μας)
Ακυρωτικά ( Μπορεί να διαφέρουν ανά εταιρεία):
Μέχρι 340 μέρες πριν την αναχώρηση:  €100 την καμπίνα
339 μέχρι 120 μέρες:    €700 την καμπίνα
119 μέχρι 90 μέρες: το μεγαλύτερο του
25% της συνολικής αξίας του πακέτου ή  €700 την καμπίνα
89 μέρες ή λιγότερο:    100% της συνολικής αξίας του  
    πακέτου

Αλλαγές στην κράτηση:
Μπορεί να κάνετε αλλαγή στην κράτηση σας ανάλογα με την διαθεσιμότητα 
μέχρι και 90 μέρες πριν την αναχώρηση καταβάλλοντας τέλος αλλαγής 
(rebooking fee) €50 το άτομο. Σε περίπτωση αλλαγών εντός 90 ημερών πριν 
την αναχώρηση θα ισχύουν τα ακυρωτικά που αναγράφονται πιο πάνω και 
θα πρέπει να γίνει νέα κράτηση.  Οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία, 
προορισμό/κρουαζιέρα, λιμάνι επιβίβασης, ξενοδοχείο, είδος καμπίνας και 
τρόπος μεταφοράς θεωρείται αλλαγή στην κράτηση. 

Αλλαγές ονομάτων:
Κατά την κράτηση απαιτούνται τα ονόματα των ταξιδιωτών όπως αυτά 
αναγράφονται στο διαβατήριο τους.  Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, 
θα ισχύει το τέλος αλλαγής των €50 το άτομο για αλλαγές ονομάτων. 
Τα ακυρωτικά και τα τέλη αλλαγής είναι άμεσα πληρωτέα. 

6. ΑΕροΠοριΚΑ ΕισιΤηριΑ & ΕισιΤηριΑ ΚρούΑζιΕρων:
Υπόκεινται στους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους εκδίδονται μέσα 
στα πλαίσια του πακέτου και στους γενικούς όρους μεταφοράς που 
αναγράφονται  πάνω στο εισιτήριο και στις Διεθνείς Συμβάσεις.

Οι τιμές για τα αεροπορικά εισιτήρια που περιλαμβάνονται στις τιμές 
πακέτων είναι βασισμένες στα διαθέσιμα ναύλα κατά την έκδοση του 
εντύπου και μπορεί να διαφέρουν κατά την κράτηση.  Επιβεβαιώστε την 
τιμή του πακέτου κρουαζιέρας με έναν από τους συμβούλους μας.

7. ξΕνοδοΧΕιΑ:
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός όπου αναφέρεται ρητά, είναι σε 
δωμάτια στάνταρ.  Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση 
από τις 15:00, ανεξάρτητα με την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη. Παράλληλα ο 
ίδιος ο ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει στο δωμάτιό του από τις 10:00 
μέχρι τις 12:00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης του. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΟΣ : Ισχύει σε πλείστες ευρωπαϊκές  χώρες και στην Αμερική  και το 
κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα και την πόλη παραμονή σας. 
Το κόστος είναι ανα ημέρα και και πληρώνεται υποχρεωτικά απο τον ίδιο 
τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο παραμονής του. 

8. ΕύθύνΕσ ΕΤΑιρΕιΑσ:
Ο διοργανωτής καθόσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ή την αποδοχή 
κρατήσεων ή για παροχή υπηρεσιών που δεν παρέχονται άμεσα από 
το Διοργανωτή ενεργεί ως μεσάζων και ως αντιπρόσωπος όσον αφορά 
κρουαζιέρες, αεροπορικές μεταφορές, διαμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορές 
εδάφους, γεύματα, ξεναγήσεις κ.λ.π.  Επομένως το Γραφείο δεν θα φέρει 
ευθύνη για παράβαση Συμβάσεως ή οποιεσδήποτε σκόπιμες ή αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους των παρεχόντων τις υπηρεσίες αυτές, 
οι όποιες συνεπάγονται ή έχουν σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε απώλεια, 
ή ζημιά, ή καθυστέρηση, ή τραυματισμού του ταξιδιώτη ή του συνοδού 
αυτού.  Εκτός εάν ο όρος ‘εγγυημένο’ αναγράφεται σαφώς στο εισιτήριο, 
τιμολόγιο ή κράτηση το γραφείο δεν εγγυάται τις τιμές του προμηθευτή ή 
κρατήσεις.  Το γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε τραύματα, 
ζημιές ή απώλειες που ενδεχομένως να υποστεί ο ταξιδιώτης αναφορικά 
με τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές ή εργατικές αναταραχές, μηχανικές 
ή κατασκευαστικές δυσκολίες, ασθένειες, τοπικούς νόμους, κλιματολογικές 
συνθήκες ή εξελίξεις ή οποιεσδήποτε πράξεις, παραλείψεις ή συνθήκες 
πέραν του ελέγχου του γραφείου.  Ο ταξιδιώτης εθελοντικά αναλαμβάνει 
( με τη συμμετοχή του στο ταξίδι) όλους τους κινδίνους που σχετίζονται με 
αυτό το ταξίδι.  Ο ταξιδιώτης διά του παρόντος προειδοποιείται για τους εν 
λόγω κινδύνους και συμβουλεύεται να εξασφαλίσει κατάλληλη ασφαλιστική 
κάλυψη εναντίον τους.  Η παραλαβή και κράτηση του εισιτηρίου κρατήσεων 
μετά την έκδοση αποτελούν συγκατάθεση και αποδοχή των ανωτέρω τόσο 
για τον ταξιδιώτη όσο και για όσους συνταξιδεύουν μαζί του. 

9. ΑιΤηση ΓιΑ ΑΠοζηΜΕιωση:
Απαραίτητη προυπόθεση για την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης 

ΓΕνιΚοι & ΕιδιΚοι οροι σύΜΜΕΤοΧησ (ΠροΓρΑΜΜΑΤΑ ΚρούΑζιΕρων)
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ΓΕνιΚοι & ΕιδιΚοι οροι σύΜΜΕΤοΧησ (ΠροΓρΑΜΜΑΤΑ ΚρούΑζιΕρων)
για αχρησιμοποίητες υπηρεσίες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι η 
υποχρέωση του πελάτη να επικοινωνεί με την πρώτη ευκαιρία γραπτώς ή με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο, με τον προμηθευτή των υπό αναφορά 
υπηρεσιών ή το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τη ημέρα επιστροφής.  Η 
αίτηση πρέπει πάντοται να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά.  
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα ανάλογα 
πιστοποιητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 

10. ΕύθύνΕσ ΚΑι διΚΑιωΜΑΤΑ ΚΑνΑΤΑΛωΤη:
Οι ευθύνες και τα δικαιώματα του διοργανωτή και πωλητή όσον αφορά 
τον καταναλωτή διέπονται από τις πρόνοιες του Περί Οργανωμένων 
Ταξιδίων, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμου αρ.51 (1) 98. Οι εκδρομείς 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη 
των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών 
εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κλπ).  Είναι ευθύνη των εκδρομέων να 
κατέχουν έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που να είναι 
σε ισχύ. Αν κατέχουν ξένο διαβατήριο οφείλουν να το γνωστοποιήσουν 
έγκαιρα στην εταιρεία μας.  Εννοείται ότι όλη η πληροφόρηση σχετικά 
με τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις ( βίζας) πρέπει να παρέχονατι από 
τον καταναλωτή με βάση το άρθρο 7 του νόμου.  Είναι υπεύθυνοι για την 
εξασφάλιση και δήλωση του συναλλάγματος τους και άλλων αντικειμένων 
στα διάφορα τελωνεία. Υπεύθυνοι είναι επίσης οι εκδρομείς για την 
έγκαιρη προσέλευση τους τις συγκεντρώσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις 
του προγράμματος της εκδρομής.  Σε περίπτωση καθυστέρησης ο 
αρχηγός δικαιούται να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους εκτελώντας το 
πρόγραμμα, με συνέπεια για το αργοπορημένο εκδρομέα να χάσει την 
εκδρομή, μετακίνηση ή άλλη υπηρεσία χωρίς το δικαίωμα αποζημίωσης.  
Τα έξοδα επανασύνδεσης με τους υπόλοιπους εκδρομείς βαρύνουν τον 
αργοπορημένο εκδρομέα. Στις μεταφορές η εναλλαγή θέσεων στο πούλμαν 
είναι υποχρεωτική.  

11. ΑσφΑΛΕιΑ ΤΑξιδιού:
Σε όλα τα πακέτα περιλαμβάνεται δωρεάν ασφάλεια ταξιδίου ( εκτός των 
Cruise only) που καλύπτει μεταξύ άλλων ακύρωση ταξιδίου για λόγους 
που αναγράφονται στο ασφαλιστικό έντυπο, απώλεια αποσκευών, 
έξοδα επαναπατρισμού και ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθένειας.  Μπορείτε να εξασφαλίσετε επιπρόσθετη ασφαλιστική 
κάλυψη αγοράζοντας ένα από τα αναβαθμισμένα ασφαλιστικά σχέδια ή 
αναβαθμίζοντας το υφιστάμενο με μικρό επιπρόσθετο κόστος.

Δεν παρέχεται κάλυψη σε άτομα που έχουν φτάσει σε ηλικία το 75ο έτος. 
Ζητήστε το αναλυτικό έντυπο με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις 
για κάθε κάλυψη που παρέχεται.  Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης είναι 
στην διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής εταιρείας GasanMamo Insurance 
Ltd και προυποθέτει συμπλήρωση και αποδοχή του σχετικού εγγράφου.  
Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη είναι απαραίτητη η υπογραφή του 
ασφαλιστηρίου.  Ζητήστε το ασφαλιστήριο για τις ασφαλιστικές καλύψεις 
και τους όρους και προυποθέσεις της κάλυψης. 

12. ΕΠιΠροσθΕΤΕσ ΠΛηροφοριΕσ:
α. Αποσκευές:
Αν και δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο πλοίο, 
υπάρχουν εντούτοις πάντοτε περιορισμοί στην ποσότητα, στο μέγεθος και 
στο βάρος των αποσκευών που μπορείτε να πάρετε στην αεροπορική σας 
πτήση. Παρακαλούμε ελέγξετε το αεροπορικό σας εισιτήριο για το όριο 
βάρους που ισχύει για την πτήση σας.  Δεν πρέπει να συσκευάσετε ούτε να 
πάρεται στο πλοίο οποιοδήποτε αντικείμενο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο ή 
παράνομο ( όπως όπλα, εκρηκτικά, ναρκωτικά, ζώα, εύφλεκτα υλικά κλπ.) 
Οποιαδήποτε απώλεια ή εξωτερική ζημία στις αποσκευές στο πλοίο κατά 
την επιβίβαση ή αποβίβαη πρέπει να αναφέρεται αμέσως στους αρμόδιους 
με την παραλαβή των αποσκευών.  Σε περίπτωση που η ζημιά δεν φαίνεται 
εξωτερικά οφείλεται να την αναφέρεται γραπτώς εντός 15 ημερών από την 
αποβίβαση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

β. ύγειονομικές απαιτήσεις:
Για λόγους ασφάλειας νεογνά κάτω των 6 μηνών δεν επιτρέπονται στο 
πλοίο.  Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύσουν επιβάτιδες που αναμένουν να 
γεννήσουν εντός τριών μηνών από την ημέρα της αναμενόμενης επιστροφής 
τους.  Αν κατά την ημέρα αναχώρησης σας είστε έγκυος μεταξύ 24-27 
εβδομάδων θα πρέπει να προσκομίσετε ( 30 μέρες πρίν από την αναχώρηση 
σας) μια ιατρική βεβαίωση για την οποία θα βεβαιώνεται ότι μπορείτε να 
ταξιδέψετε.  Οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που πιθανόν να χρειαστεί 

ειδική φροντίδα ή προσοχή κατά το ταξίδι σας πρέπει να αναφέρεται κατά 
την κράτηση.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιβίβαση σε 
άτομα που κατά την κρίση της δεν είναι σε κατάσταση να ταξιδεύσουν ή που 
χρειάζονται φροντίδα περισσότερη από αυτή που μπορεί να προσφέρουν.  
Όλοι οι ταξιδιώτες με κινητικά προβλήματα πρέπει να είναι αυτάρκης ή να 
συνταξιδεύουν με άτομα που να μπορούν να τους φροντίζουν.  Επιβάτες με 
αναπηρικά καροτσάκια πρέπει να παρέχουν τα δικά τους μικρά πτυσσόμενα 
καροτσάκια. 

γ. ΠΤησΕισ:
Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες και ζευγάρια να μην καθίσουν 
μαζί. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες 
τις επιθυμίες. Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην 
είναι απευθείας και να προϋποθέτουν ενδιάμεσο σταθμό με ή χωρίς 
αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση). Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα 
χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί (ή αλλαγές) δίνονται 
πριν από την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο 
αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα 
αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στις πτήσεις δυστυχώς 
συμβαίνουν καθυστερίσεις.  Σ’αυτήν την περίπτωση είναι ευθύνη της 
συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να σας προσφέρει αναψυκτικά και 
αν χρειάζεται νυχτερινή διαμονή ανάλογα με τον χρόνο της καθυστέρησης 
σας, την ώρα της ημέρας και το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.  Δεν φέρουμε 
ευθύνη στην περίπτωση που λόγω της καθηστέρησης ο ταξιδιώτης δεν θα 
μπορεί να επιβιβαστεί έγκαιρα στο πλοίο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
βοηθήσουμε για την διευθέτηση εναλλακτικής μεταφοράς ή μεταφοράς 
στο επόμενο λιμάνι με έξοδα του ταξιδιώτη. 

δ. Καθυστερήσεις και Αλλαγές δρομολογίου:
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία θα προσεγγίσουν σε 
όλα τα λιμάνια που διαφημίζουμε ή ότι θα ακολουθήσουν κάθε τμήμα του 
διαφημιζόμενου δρομολογίου.  Οι εταιρείες και ο κυβερνήτης του πλοίου 
έχουν το δικαίωμα να παραλείψουν κάποιο λιμάνι, ή να προσεγγίσουν 
σε ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνουν κατά κάποιο τρόπο από το 
δημοσιευμένο δρομολόγιο ή να αντικαταστήσουν ένα πλοίο ή τη στάση 
σε ένα λιμάνι.  Επιπλέον δεν φέρουμε ευθύνη για τη αδυναμία να 
ανταποκριθούν στους χρόνους άφιξης ή αναχώρησης που αναφέρονται στο 
ενημερωτικό μας φυλλάδιο για κάθε λιμάνι.  Οι αλλαγές στο δρομολόγιο 
γίνονται κυρίως για να διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών. 

ε. Επιβίβαση:
Οι ταξιδιώτες οφείλουν να επιβιβαστούν στο πλοίο τουλάχιστον 2 ώρες 
πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης και τουλάχιστον 1 ώρα πριν την 
αναχώρηση στα λιμάνια προσέγγισης.  Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν 
από την μη έγκαιρη επιβίβαση στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων έξοδα 
βίζας, τροφής, διαμονής, μεταφοράς,  έξοδα επαναπατρισμού κλπ αφορούν 
αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη.

στ. Τιμές και ορθότητα του Ενημερωτικού φυλλαδίου:
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες και οι τιμές που δίνονται σε 
αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο ενδεχομένως να έχουν αλλάζει τη στιγμή 
που σκοπεύετε να κλείσετε την κρουαζιέρα σας.  Παρόλες τις προσπάθειες 
που έγιναν για τη διασφάλιση της ορθότητας του ενημερωτικού φυλλαδίου 
και των τιμών κατά την εκτύπωση του φυλλαδίου,  δυστυχώς μπορούν να 
υπεισέλθουν ορισμένα λάθη.  Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι ελέγξατε κατά την 
κράτηση όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην κρουαζιέρα που 
επιλέξατε. 

13. ΑΠοδοΧη ορων σύΜΜΕΤοΧησ:
Συμμετοχή σε οποιοδήποτε πακέτο του προγράμματος αυτού προυποθέτει 
την ταυτόχρονη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής. 

σημείωση:
Η επίσημη γλώσσα στα πλοία της NCL, RCCL, CELEBRITY, PRINCESS είναι 
τα Αγγλικά, στα πλοία της COSTA και MSC τα ιταλικά, στα πλοία της 
PULLMANTUR είναι τα Ισπανικά και της CELESTYAL τα Ελληνικά. 

οι ΤιΜΕσ Τού ΚΑΤΑΛοΓού ύΠοΚΕινΤΑι
σΕ ΑΛΛΑΓη βΑση Τη διΑθΕσιΜοΤηΤΑ
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