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Αγαπητοί Ταξιδιώτες, 

Σας καλωσορίζουμε στον όμορφο κόσμο των κρουαζιέρων!

Αποδράστε από την καθημερινότητα και σαλπάρετε για μέρη 
ονειρικά… ταξιδέψτε στους αναρίθμητους παραδείσους του 
Αιγαίου, επισκεφτείτε τις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου, 
τα μαγευτικά Φιόρδ, τις γοητευτικές πόλεις της Βαλτικής, 
αφεθείτε στα μαργαριταρένια νησιά της Καραϊβικής, στην 
κατάλευκη Αλάσκα και όχι μόνο… μάθετε πρώτοι τους 
θησαυρούς της Λατινικής Αμερικής, διαπλεύστε τα στενά του 
Μαγγελάνου ή γνωρίστε την σαγηνευτική Ασία. 

Αφήστε τις έγνοιες στο σπίτι… Η μακρόχρονη πείρα μας 
στον εξειδικευμένο τομέα της κρουαζιέρας είναι η εγγύηση 
σας για ένα συναρπαστικό ταξίδι. Οι σύμβουλοι μας θα σας 
καθοδηγήσουν να επιλέξετε την κρουαζιέρα που αρμόζει στα 
γούστα σας. 

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. 

Σε ορισμένα δρομολόγια της Celestyal Cruises, της Costa 
Cruises και της MSC Cruise με επιβίβαση από Πειραιά, 
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 σε All Inclusive
β/ Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
γ/ Θεραπείες ομορφιάς, σπα ή άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
δ/ Φιλοδωρήματα εκτός εάν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. Τα φιλοδωρήματα κυμαίνονται από 10 
– 14 ευρώ το άτομο την ημέρα, αναλόγως της εταιρείας 
και της κατηγορίας καμπίνας. Τα φιλοδωρήματα είναι 
υποχρεωτικά σε όλες τις εταιρείες και χρεώνονται στον 
λογαριασμό της καμπίνας σας. 

Χρησιμεσ 
πληροφοριεσ

4



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 31/03/2019. 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, 
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, προσφέρεται 
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, δείπνο και σνακ για όλες τις ώρες της μέρας. 
Μερικές εταιρείες προϋποθέτουν προκράτηση για την 
ώρα του δείπνου και άλλες είναι ελεύθερη προσέλευση σε 
καθορισμένες ώρες σε όλα τα εστιατόρια. 

Χρησιμεσ 
πληροφοριεσ
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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 τα λιμάνια 
προσέγγισης και άλλα. 
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MEGASHIPS
Μερικές από τις κρουαζιέρες μας πραγματοποιούνται με τα μεγαλύτερα ναυπηγικά θαύματα της εποχής, κρουαζιερόπλοια πλωτές 
πολιτείες, που σας προσφέρουν μοναδικές εν πλω εμπειρίες. Γεμίστε την κάθε σας μέρα με συναρπαστικές δραστηριότητες, 
εξερευνήστε νέους προορισμούς, απολαύστε γαστρονομικές λιχουδιές και διασκεδάστε με την πληθώρα καλλιτεχνικών 
προγραμμάτων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιβιβαστείτε σε ένα από τα MEGASHIPS που σας προτείνουμε και να ζήσετε 
αξέχαστες στιγμές απολαμβάνοντας στον μέγιστο βαθμό 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 gETaWaY
Μικτό Βάρος: 145,655 τόνοι 
Μήκος: 326μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 3,969

1,975 Καμπίνες, 27 Εστιατόρια, 22μπαρ, μπαρ 
πάγου, θέατρο, καζίνο, ντίσκο,
γυμναστήριο, σάουνα, κέντρο ομορφιάς, 4 πισίνες, 
νεροτσουλήθρες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο 

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

1,122 Καμπίνες, 15 Εστιατόρια, 10 μπαρ, θέατρο, 
καζίνο, ντίσκο, γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ, 
γήπεδο βόλεϊ, κέντρο ομορφιάς, τζακούζι,
2 πισίνες

OaSIS Of ThE SEaS
Μικτό Βάρος: 220,000 τόνοι 
Μήκος: 362μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 5412

2,706 Καμπίνες, 25 Εστιατόρια, 28 μπαρ, 
θέατρο, καζίνο, ντίσκο, τοίχος αναρρίχησης, 
νεροτσουλήθρες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο,
4 πισίνες, κέντρο ομορφιάς/σπά σάουνα τζακούζι, 
γυμναστήριο, παγοδρόμιο, γήπεδο μίνι γκολφ, 
καρουζέλ και γήπεδο μπάσκετ 

CElEbRITY REflECTION 
Μικτό Βάρος: 126,000 τόνοι 
Μήκος: 320μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 3030

1,523 Καμπίνες, 11 Εστιατόρια, μπαρ, θέατρο, 
ντίσκο, γυμναστήριο, 2 πισίνες, σάουνα, κέντρο 
ομορφιάς, internet καφέ, καταστήματα, γκαλερί 
τέχνης και φωτογραφιών,καζίνο
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COSTa PaCIfICa
Μικτό Βάρος: 114,500 τόνοι 
Μήκος: 290μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 3,780

1,504 Καμπίνες, 5 Εστιατόρια, 13 μπαρ, θέατρο, 
καζίνο, ντίσκο, νεροτσουλήθρες, καφετερία 
Internet, γυμναστήριο, σάουνα, κέντρο ομορφιάς, 
τζακούζι, 4 πισίνες, βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο

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 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, γυμναστήριο, 
κέντρο ομορφιάς, 4 πισίνες, νεροτσουλήθρες, 
βιβλιοθήκη, εμπορικό κέντρο

MEIN SChIff hERz
Μικτό Βάρος: 77,302 τόνοι 
Μήκος: 262μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 1,912

1,250 Καμπίνες , 8 Εστιατόρια, 10 μπαρ, καζίνο, 
θέατρο, κέντρο ομορφιάς, πισίνες, εμπορικό 
κέντρο, παιδότοπο, γυμναστήριο

COSTa faSCINOSa
Μικτό Βάρος: 113,200 τόνοι 
Μήκος: 290μ
Επιβάτες (σε δίκλινο): 3,800

1,508 Καμπίνες ,5 Εστιατόρια, 13 μπαρ, Gran Prix 
F1 Simulator, 4D σινεμά, Virtual Golf,
γυμναστήριο, κέντρο ομορφιάς, θέατρο, 4 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, internet καφέ, 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. 

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

Γαστρονομια
Η Celestyal εμπειρία ξεκινάει στην καρδιά των 
κρουαζιερόπλοιων – στους χώρους εστίασης. Εδώ, μπορείτε να 
παραδοθείτε σε γαστρονομικά πιάτα τα οποία έχουν φτιαχτεί 
από ταλαντούχους σεφ, χρησιμοποιώντας τα πιο φρέσκα υλικά. 

έΓκαταστασέισ και Δραστηριοτητέσ
Απολαύστε το ποτό σας στο Thalassa και Horizons bar και 
παρακολουθήστε το Αιγαίο να λάμπει μπροστά στα μάτια σας. 
Στα πλοία της Celestyal θα βρείτε εστιατόρια, μπαρ και lounges, 
ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, παιδότοπο 
καθώς και διάφορα μαγαζιά απ’ όπου μπορείτε να αγοράσετε 
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα και αφορολόγητα είδη.

Υπηρέσιέσ καμπινασ
Κάθε καμπίνα διαθέτει τον προσωπικό φροντιστή και τον βοηθό 
του, οι οποίοι κρατάνε το χώρο καθαρό, άνετο και ασφαλή. Το 
προσωπικό φροντίζει να είναι η καμπίνα σας συνεχώς καθαρή 
και να σας προμηθεύει με καθαρές πετσέτες. 

All-InclusIve 
Το ‘ All Inclusive’ είναι φιλοσοφία των πλοίων της Celestyal 
Cruises…για αυτό θα φάτε και θα πιείτε όσο θέλετε. 

ΔημιοΥρΓηστέ αξέχαστέσ αναμνησέισ 
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έΛΛηνικα νησια, έΦέσοσ,
αιΓΥπτοσ & ισραηΛ

Celestyal Crystal 
8 μέρες από λεμεσό 

αναχωρήσεις:
Κάθε Παρασκευή από 06 μέχρι 27 Δεκεμβρίου 

all-INClUSIVE

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Παρασκευή Λεμεσός  -  18.00
Σάββατο  Ρόδος  12.00 20.00
Κυριακή Έφεσος  07.00  19.30
Δευτέρα  Πειραιάς  09.00 21.00
Τρίτη Εν πλω - -
Τετάρτη  Αλεξάνδρεια 07.00  09.00
Τετάρτη  Πόρτ Σάιντ, Αίγυπτος 20.00  22.00
Πέμπτη Ασντόντ, Ισραήλ  08.00 22.00
Παρασκευή Λεμεσός 11.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το CELESTYAL 

CRYSTAL σε ALL INCLUSIVE ( Φαγητά 
και Ποτά) σε καμπίνα της επιλογής σας

• Εν πλω διασκέδαση και ψυχαγωγία 
• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 
• Εκδρομή στην Ρόδο
• Εκδρομή στην Αλεξάνδρεια 
• Φιλοδωρήματα
• Φόρους λιμανιών 

δεν περιλαμβανούν
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

από

€849

** Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορές που μπορεί να ισχύουν

NRM NRM

εσωΤερικη ιA εξωΤερικη Χα/XBO
δικλινη δικλινη

EBD EBD

849 96906/12 – 27/12 1319 1549

παιδια

449

 (2-11 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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έικονέσ τοΥ αιΓαιοΥ I

έικονέσ τοΥ αιΓαιοΥ II

Celestyal Olympia 
4 μέρες από πειραιά 

Celestyal Olympia
5 μέρες από πειραιά 

αναχωρήσεις:
Κάθε Παρασκευή από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 

αναχωρήσεις:
Κάθε Δευτέρα από 18 Μαρτίου μέχρι 11 Νοεμβρίου 

all-INClUSIVE

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Παρασκευή Πειραιάς - 11.30
Παρασκευή Μύκονος 18.00 23.00
Σάββατο Κουσάντασι ( Έφεσος) 07.30 13.00
Σάββατο Πάτμος 17.45 21.30
Κυριακή  Ηράκλειο 07.00 12.00
Κυριακή  Σαντορίνη 16.30 21.30
Δευτέρα  Πειραιάς 07.00 -

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Δευτέρα Πειραιάς  -  11.30
Δευτέρα Μύκονος 18.00 23.00
Τρίτη Κουσάντασι ( Έφεσος) 07.30 13.00
Τρίτη Πάτμος 17.45 21.30
Τετάρτη  Ρόδος 07.00 18.00
Πέμπτη Ηράκλειο 07.00 12.00
Πέμπτη Σαντορίνη 16.30 21.30
Δευτέρα  Πειραιάς 07.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 4 ήμερη κρουαζιέρα με το CELESTYAL 

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

• Εν πλω διασκέδαση και ψυχαγωγία 
• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 
• Εκδρομή στο Ηράκλειο 
• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 

Μυκόνου
• Φιλοδωρήματα
• Φόρους 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
• 5 ήμερη κρουαζιέρα με το CELESTYAL 

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

• Εν πλω διασκέδαση και ψυχαγωγία 
• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 
• Εκδρομή στην Ρόδο 
• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 

Μυκόνου
• Φιλοδωρήματα
• Φόρους λιμανιών 

δεν περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

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

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

από

€349
CRUISE ONlY

** Στην αναχώρηση 26 Απριλίου το δρομολόγιο 
είναι Πειραιάς, Μύκονος, Έφεσος, Πάτμος, 
Σαντορίνη, Πειραιάς. ** Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορές που μπορεί να ισχύουν

NRM NRM

εσωΤερικη ιA εξωΤερικη Χα 
δικλινη δικλινη

EBD EBD

349
539
389
619
389
699

429
679
469
759
469
829

15/05, 05/04, 19/04,
01/11, 15/11

22/03, 29/3, 26/04

03/05, 10/05, 31/05

17/05, 24/05, 07/06, 05/07
04/10, 11/10

12/07, 30/08, 18/10, 25/10

06/09, 27/09

399
649
449
719
449
789

459
749
499
829
499
909

παιδια

199
199
199
199
199
199

 (2-11 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

** Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορές που μπορεί να ισχύουν

NRM NRM

εσωΤερικη ιA εξωΤερικη Χα 
δικλινη δικλινη

EBD EBD

449
689
499
789
899
499

539
859
599
959

1059
599

18/03, 22/04, 04/11, 11/11

29/04

06/05, 13/05, 03/06, 
08/07, 26/08
20/05, 27/05, 10/06, 01/07
07/10, 14/10

02/09, 30/09

21/10, 28/10

519
819
569
909
999
569

589
949
649

1059
1159
649

παιδια

299
299
299
299
299
299

 (2-11 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

all-INClUSIVE

από

€449
CRUISE ONlY
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** Από τις 21/10 μέχρι τις 25/11 το δρομολόγιο 
είναι Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Κανακάλε, 
Βόλος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, Πειραιάς. 

** Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορές που μπορεί να ισχύουν

NRM NRM

εσωΤερικη ιA εξωΤερικη Χα/XBO
δικλινη δικλινη

EBD EBD

749
1149
849

1319
919

879
1389
969

1549
1049

15/04, 29/04, 13/05, 20/05,
07/10, 25/11

06/05, 27/05

03/06, 10/06, 08/07, 29/07,
09/09, 16/9

17/06, 01/07

05/08, 26/08

869
1359
949

1519
1029

989
1579
1079
1759
1169

παιδια

449
449
449
449
449

 (2-11 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

έιΔΥΛΛιακο αιΓαιο 
Celestyal Crystal 

8 μέρες από πειραιά 
αναχωρήσεις:
Κάθε Δευτέρα από 15 Απριλίου μέχρι 25 Νοεμβρίου 

all-INClUSIVE

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Δευτέρα Πειραιάς - 21.00
Τρίτη  Μύκονος 07.00 -
Τετάρτη Μύκονος - 07.00
Τετάρτη Μήλος  13.00 23.59
Πέμπτη  Σαντορίνη 08.00 -
Παρασκευή Σαντορίνη - 23.00
Σάββατο Ηράκλειο 07.00 20.30
Κυριακή Κουσάντασι ( Έφεσος) 11.30 17.00
Δευτέρα  Πειραιάς 09.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το CELESTYAL 

CRYSTAL σε ALL INCLUSIVE ( Φαγητά 
και Ποτά) σε καμπίνα της επιλογής σας

• Εν πλω διασκέδαση και ψυχαγωγία 
• Εκδρομή στην Σαντορίνη 
• Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 
• Εκδρομή το Ηράκλειο 
• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της 

Μυκόνου
• Φιλοδωρήματα
• Φόρους λιμανιών 

δεν περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

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

προσέγγισης
• Ασφάλεια ταξιδίου 

από

€749
CRUISE ONlY
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σΤα πλοια Τησ COstA CRuisEs 
δεν ύπαρΧούν πελαΤεσ…μονο 
φιλοξενούμενοι
Ποιος γνωρίζει 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 
εταιρείας είναι να βεβαιωθεί ότι πάντα σας παρέχει αυτό 
που χρειάζεστε και να φροντίσει την κάθε σας ανάγκη 
προσφέροντας την φιλοξενία και την άνεση που σας 
ταιριάζει. 

ξεΓνοιασΤε και η COstA Θα αναλαβει 
Τα ύπολοιπα
Μια κρουαζιέρα με την Costa Cruises είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσετε νέες εμπειρίες, 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. Για τους λάτρεις 
της γυμναστικής μπορείτε να κρατηθείτε σε φόρμα στο 
άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο ή να κάνετε jogging στο 
κατάστρωμα με θέα τη θάλασσα. 

ThE ITalIaN WaY
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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. 

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 χορευτές, 
τραγουδιστές, μάγους και ακροβάτες που ξέρουν πώς να 
προσφέρουν γέλιο και συναισθήματα στο κοινό τους. 

15



Benvenuto! Σαλπάρετε με την Costa Cruises και ζήστε ότι 
καλύτερο έχει να προσφέρει η Ιταλική φιλοξενία. 

καμπινέσ και σοΥιτέσ
Όλες οι καμπίνες στα κρουαζιερόπλοια της Costa Cruises είναι 
το ιδανικό μέρος για ξεκούραση μετά από μια έντονη μέρα, 
γεμάτη νέες ανακαλύψεις. Κάθε πλοίο διαθέτει διαφορετικούς 
τύπους καμπινών, σε διαφορετικό μέγεθος και θέση, που σας 
επιτρέπουν να επιλέξετε τον κατάλληλο χώρο για τις ανάγκες 
των διακοπών σας. Οι καμπίνες είναι εσωτερικές, εξωτερικές 
με θέα στη θάλασσα, με μπαλκόνι ή σουίτα. Όλες οι καμπίνες 
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την μέγιστη άνεση και 
χαλάρωση όπως επίσης οι εξωτερικές καμπίνες με μπαλκόνι 

έκΔρομέσ
Γνωρίστε τις πόλεις μέσα από τις εκδρομές της Costa Cruises. 
Υπάρχει πάντα κάτι για όλα τα γούστα: από αθλητισμό έως 

πολιτισμό, από γαστρονομία μέχρι χαλάρωση, από διασκέδαση 
μέχρι φύση. Είτε ταξιδεύετε ως οικογένεια είτε με φίλους, 
είτε πρόκειται για ρομαντικές διακοπές, υπάρχει πάντα η 
κατάλληλη εκδρομή για εσάς. Αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη 
ευκαιρία να γνωρίσετε νέους προορισμούς, να ταξιδεύετε πέρα 
από τα λιμάνια, πάντα με την ασφάλεια και την επαγγελματική 
πινελιά της Costa Cruises, να ανακαλύψετε απρόσμενα μέρη και 
την κληρονομιά της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και φυσικής 
ομορφιάς.

ΔιασκέΔαση και ψΥχαΓωΓια
Η ζωή στο πλοίο δεν είναι ποτέ βαρετή. Διασκεδάστε με 
διάφορα παιχνίδια όπως κυνήγι θησαυρού, τουρνουά, καραόκε 
ή μαθήματα χορού. Ζήστε νέες εμπειρίες στο 4D σινεμά και στο 
Grand Prix προσομοιωτή, δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο και 
ψωνίστε από τις διάφορες εμπορικές γκαλερί. 

The ITAlIAn WAy
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iC εξωΤερικη EC μπαλκονι BC 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

999 1159 1349
1119 1279 1469
1089 1249 1439
989 1159 1349
959
799

1119
959

1349
1159

25/07

08/08

22/08

29/08

05/09

19/09

1149 1309 1499
1269 1429 1619
1239 1399 1589
1139 1309 1499
1109
949

1269
1109

1499
1309

195
195
195
195
195
195

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

έΛΛηνικα νησια & ιταΛια
Costa Victoria

8 μέρες από πειραιά 
αναχωρήσεις:
Κάθε Πέμπτη από 25 Ιουλίου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Πέμπτη Πειραιάς -  14.00
Παρασκευή Κέρκυρα 12.00  19.00
Σάββατο Μπάρι, Ιταλία 08.00 19.00
Κυριακή Εν πλω - -
Δευτέρα Σαντορίνη 08.00 20.00
Τρίτη Μύκονος 07.00 -
Τετάρτη Μύκονος - 20.00
Πέμπτη Πειραιάς 07.00  -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 

VICTORIA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Επιλογή ποτών στα γεύματα
• Φόρους λιμανιών
• Ασφάλεια Ταξιδίου 

δεν περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Μεταφορές προς και από το λιμάνι 
• 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 13χρ.

• Φόρους Λιμανιών 

από

€799

παιδια

CRUISE ONlY

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iV εξωΤερικη EV μπαλκονι BV 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1399 1569 1689
1579 1669 1799
1779 1939 2069
1429 1599 1729
1269 1419 1549

15/06

Ομαδική αναχ 20/07

10/08

21/09

12/10

1549 1719 1839
1729 1819 1949
1929 2089 2219
1579 1749 1879
1419 1569 1699

799
699
749
799
799

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Costa Diadema 
8 μέρες από σαβόνα 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Σάββατο Σαβόνα, Μιλάνο - 18.00
Κυριακή Μασσαλία, Γαλλία 08.30 17.00
Δευτέρα Βαρκελώνη 09.00 19.00
Τρίτη Μαγιόρκα 09.00 -
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 13χρ.

από

€1269

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

ΘησαΥροι τησ μέσοΓέιοΥ 
αναχωρήσεις από σαβόνα: 
Kάθε Σάββατο από 12 Ιανουαρίου
μέχρι 26 Οκτωβρίου 

αναχωρήσεις από ρώμη: 
Kάθε Παρασκευή από 11 Ιανουαρίου 
μέχρι 25 Οκτωβρίου 

** Κατά την περίοδο 12/01 μέχρι 04/05 και από 05/10 μέχρι 26/10 το πλοίο πραγματοποιεί το 
δρομολόγιο Σαβόνα, Μασσαλία, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα, Εν πλω, Σικελία, Ρώμη, Σαβόνα.

* Η τιμή για την Ομαδική αναχώρηση ισχύει για 
κρατήσεις μέχρι 04/03/19
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NRM NRM

εσωΤερικη iC μπαλκονι BC 
δικλινη δικλινη

EBD EBD

999 1269
1049 1299
1189 1399
1139
1159

1359
1329

02/04

09/04

16/04, 08/10

23/04, 30/04, 22/10

15/10

1149 1419
1199 1449
1339 1549
1289
1309

1509
1479

559
559
559
559
559

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΥτικη μέσοΓέιοσ 
Costa fascinosa 

9 μέρες από μάλτα 
αναχωρήσεις:
Κάθε Τρίτη από 02 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου και από 08 Οκτωβρίου μέχρι 22 Οκτωβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Τετάρτη Μάλτα  -  15.00
Πέμπτη  Εν πλω - -
Παρασκευή Βαρκελώνη 09.00 17.00
Σάββατο Μασσαλία, Γαλλία 09.00 17.00
Κυριακή Σαβόνα, Ιταλία 09.00 16.30
Δευτέρα Νάπολη 13.30 19.30
Τρίτη Κατάνια, Σικελία 12.00 19.00
Τετάρτη Μάλτα 08.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 1 βράδυ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 
στην Μάλτα με πρόγευμα

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

• Μεταφορές από/προς ξενοδοχείο/
λιμάνι/αεροδρόμιο 

• 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 13χρ

από

€999

παιδια
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iC εξωΤερικη EC μπαλκονι BC 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1049 1199 1339
1269 1409 1559
1379 1559 1709
1719 1889 2049
1449
1299

1619
1469

1779
1619

23/05

14/06

12/07

09/08

30/08

13/09

1199 1349 1489
1419 1559 1709
1529 1709 1859
1869 2039 2199
1599
1449

1769
1619

1929
1769

749
749
749
749
749
749

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

μέσοΓέιοσ & ΒαΛέαριΔέσ νησοι
Costa fortuna

9 μέρες από Γένοβα 
αναχωρήσεις:
Κάθε Πέμπτη από 23 Μαΐου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Παρασκευή Γένοβα - 18.00
Σάββατο Μασσαλία, Γαλλία 08.00  17.00
Κυριακή Ταρραγόνα, Ισπανία  08.00 20.00
Δευτέρα Μαγιόρκα 08.00 -
Τρίτη Μαγιόρκα - 01.00
Τρίτη Ίμπιζα 08.00 -
Τετάρτη Ίμπιζα - 07.00
Πέμπτη Όλμπια, Σαρδηνία 09.00 18.00
Παρασκευή Γένοβα 09.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Γένοβα – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 1 βράδυ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 
στην Γένοβα με πρόγευμα

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

• Μεταφορές από/προς ξενοδοχείο/
λιμάνι/αεροδρόμιο 

• 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 13χρ.

από

€1049

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iC εξωΤερικη EC μπαλκονι BC 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1299 1479 1729
1479 1649 1899
1379 1549 1799
1199 1389 1639

04/05

22/09

14/10

05/11

1449 1629 1879
1629 1799 2049
1529 1699 1949
1349 1539 1789

699
699
699
699

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

καναρια νησια 
Costa Pacifica

12 μέρες από σαβόνα 
αναχωρήσεις:
12, 23 Απριλίου, 04 Μαΐου, 22 Σεπτεμβρίου, 03, 14, 25 Οκτωβρίου, 05 Νοεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Κυριακή Σαβόνα - 17.00
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 20.00
Πέμπτη Σαβόνα  08.00 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μιλάνο – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 12 ήμερη κρουαζιέρα με το COSTA 
PACIFICA 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 13χρ. 

από

€1199

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iV εξωΤερικη EV μπαλκονι BV 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1429 1579 1829
1399 1559 1799
1499 1649 1899
1589 1759 2029

08/06

Ομαδική αναχ 27/07

Ομαδική αναχ 10/08

24/08

1579 1729 1979
1549 1709 1949
1649 1799 2049
1739 1909 2179

689
669
669
859

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

νορΒηΓικα ΦιορΔ 
Costa favolosa

8 μέρες από κοπεγχάγη 
αναχωρήσεις:
Κάθε Σάββατο από 01 Ιουνίου μέχρι 24 Αυγούστου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Σάββατο Κοπεγχάγη - 17.30
Κυριακή Εν πλω - -
Δευτέρα Χέλεσιλτ, Noρβηγία 08.00 09.00
Δευτέρα Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία  11.00 18.00
Τρίτη Μπέργκεν, Νορβηγία 08.00 18.00
Τετάρτη Σταβάνγκερ, Νορβηγία 08.00 17.00
Πέμπτη Γκέτεμποργκ, Σουηδία 10.00 17.00
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

• 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 13χρ.

από

€1399

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

**Στις αναχωρήσεις 01/6 & 08/6 το δρομολόγιο είναι διαφοροποιημένο. 

* Η τιμή για τις Ομαδικές αναχωρήσεις ισχύει 
για κρατήσεις μέχρι 21/01/19
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NRM NRM NRM

εσωΤερικη iV εξωΤερικη EV μπαλκονι BV 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1329 1479 1589
1449 1629 1799
1299 1459 1669
1329 1489 1699

15/06

20/07

Ομαδική αναχ 03/08

Ομαδική αναχ 17/08

1479 1629 1739
1599 1779 1949
1449 1609 1819
1479 1639 1849

869
869
699
699

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΒαΛτικέσ πρωτέΥοΥσέσ 
Costa Magica

8 μέρες από στοκχόλμη 
αναχωρήσεις:
Κάθε Σάββατο από 01 Ιουνίου μέχρι 24 Αυγούστου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Σάββατο Στοκχόλμη, Σουηδία - -
Κυριακή Στοκχόλμη, Σουηδία - 07.00
Δευτέρα Ελσίνκι, Φιλανδία 08.00 18.00
Τρίτη Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 07.00 -
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
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Στοκχόλμη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό 

• 8 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, 

€70 ανά ενήλικα και €35 ανά παιδί από 
4χρ. μέχρι 13χρ.

από

€1299

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

* Η τιμή για τις Ομαδικές αναχωρήσεις ισχύει 
για κρατήσεις μέχρι 21/01/19
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H MSC είναι περήφανη για την Ιταλική της κληρονομιά, πράγμα 
που αντικατοπτρίζεται στη φήμη της εταιρείας για τον λεπτό 
σχεδιασμό και τη φιλοξενία της. Τα κρουαζιερόπλοια της 
εταιρίας, προσφέρουν την άνεση ενός πλωτού ξενοδοχείου, 
υψηλή ποιότητα γαστρονομίας και κορυφαία διασκέδαση καθ’ 
ολη την διάρκεια της ημέρας.

καμπινέσ
Οι τιμές της εμπειρίας Βella είναι ο πιο ανταποδοτικός 
τρόπος να απολαύσετε τις ανέσεις σε ένα κομψό και μοντέρνο 
κρουαζιερόπλοιο. Χαλαρώστε σε μια άρτια εξοπλισμένη καμπίνα 
και γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία από εκπληκτικές σπεσιαλιτέ, 
με την δυνατότητα να ζητήσετε την αγαπημένη σας θέση στην 
τραπεζαρία. 

Οι τιμές της εμπειρίας Fantastica προσφέρουν όλες τις ανέσεις 
της ‘Bella’ συν μια ποικιλία έξτρα προνομίων. Επιλέξτε από 
επιφανείς καμπίνες που βρίσκονται στα πάνω καταστρώματα, 
με ταχεία πρόσβαση στους ανελκυστήρες και στα σαλόνια. 

Απολαύστε δωρεάν room service 24 ώρες το 24ωρο και 
προτεραιότητα στην επιλογή ωρών δείπνου στα γκουρμέ 
εστιατόρια μας

αΘΛητισμοσ και Δραστηριοτητέσ 
Αμέτρητες επιλογές εν πλω … γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, 
γυμναστήριο και μίνι γκολφ… 

ΔιασκέΔαση και ψΥχαΓωΓια
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.

Γαστρονομικέσ αποΛαΥσέισ 
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. 

The MedITerrAneAn WAy of lIfe!
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NRM NRM NRM

bElla bElla bElla

εσωΤερικη εξωΤερικη μπαλκονι

δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1369 1769 1899
1589 2069 2199
1739 2219 2349
1889 2369 2499
1959
1239

2439
1639

2579
1829

04/6, 18/6, 24/9, 1/10

25/6, 02/7, 03/9, 17/9

09/7, 27/8

16/7, 23/7, 20/8

30/7, 13/8

08/10, 30/10

1519 1919 2049
1739 2219 2349
1889 2369 2499
2039 2519 2649
2109
1389

2589
1789

2729
1979

799
799
799
799
799
799

 (2-11 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ισπανια, ΓαΛΛια & ιταΛια 
MSC bellissima 

9 μέρες από μάλτα 
αναχωρήσεις:
Κάθε Τρίτη από 04 Ιουνίου μέχρι 29 Οκτωβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Τετάρτη Μάλτα  17.00
Πέμπτη Εν πλω - - 
Παρασκευή Βαρκελώνη 07.00 18.00
Σάββατο Μασσαλία, Γαλλία 08.00 18.00
Κυριακή Γένοβα, Ιταλία 08.00 17.00
Δευτέρα Νάπολη, Ιταλία 11.00 19.30
Τρίτη Μεσσήνη, Ιταλία 08.00 18.00
Τετάρτη Μάλτα 08.00 

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 
BELLISSIMA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• 1 βράδυ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 
στην Μάλτα με πρόγευμα

• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο/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 
2χρ. μέχρι 11χρ.

• Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο

από

€1239

παιδια
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NRM NRM NRM NRM NRM NRM

bElla bElla bEllafaNTaSTICa faNTaSTICa faNTaSTICa

bElla bElla

εσωΤερικη εξωΤερικη μπαλκονι

εξωΤερικη μπαλκονι

δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD EBD EBD EBD

739 809 899 1009 1099 1199

759 829 929 1029 1119 1219

859 929 1029 1129 1219 1319

959 1029 1129 1229 1319 1419

1019 1069 1169 1269 1369 1469

1119 1219 1319 1419 1519 1589

05/6, 02/10

12/6, 25/9

19/6, 26/6,
04/9, 18/9

03/7, 10/7

17/7, 21/8,
28/8

24/7, 14/8

939 1009 1099 1209 1299 1399

959 1028 1129 1229 1319 1419

1059 1129 1229 1329 1419 1519

1159 1229 1329 1429 1519 1619

1219 1269 1369 1469 1569 1669

1319 1419 1519 1619 1719 1789

140 279

140 279

140 279

140 379

140 379

140 379

0-12
χρ

13-18 
χρΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

αΛΒανια, κροατια, ιταΛια & έΛΛαΔα 
MSC Musica 

8 μέρες από πειραιά 
αναχωρήσεις:
Κάθε Τετάρτη από 05 Ιουνίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Τετάρτη Πειραιάς  - 16.30
Πέμπτη Άγιοι Σαράντα, Αλβανία 12.00 20.00
Παρασκευή Ντουμπρόβνικ, Κροατία 09.00 15.00
Σάββατο Βενετία 09.00 16.30
Κυριακή Μπρίντιζι, Ιταλία 09.00 17.00
Δευτέρα Κατάκολο 11.00 17.00
Τρίτη Μύκονος 08.00 19.00
Τετάρτη Πειραιάς 07.30

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 

MUSICA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Φόρους λιμανιών

δεν περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Φόρους αεροδρομίων 
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/

λιμάνι 
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο, 

€70 ανά ενήλικα και €35 ανά παιδί από 
3χρ. μέχρι 13χρ.

• Ασφάλεια Ταξιδίου 

από

€739

παιδια

CRUISE ONlY
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NRM NRM NRM NRM NRM NRM

bElla bElla bEllafaNTaSTICa faNTaSTICa faNTaSTICa

εσωΤερικη εξωΤερικη μπαλκονι

δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD EBD EBD EBD

739 809 899 1009 1099 1199

759 829 929 1029 1119 1219

859 929 1029 1129 1219 1319

959 1029 1129 1229 1319 1419

1019 1069 1169 1269 1369 1469

1119 1219 1319 1419 1519 1589

06/6, 3/10

13/6, 26/9

20/6, 27/6, 
05/9, 19/9

04/7, 11/7

18/7, 22/8, 
29/8

25/7, 15/8

939 1009 1099 1209 1299 1399

959 1029 1129 1229 1319 1419

1059 1129 1229 1329 1419 1519

1159 1229 1329 1429 1519 1619

1219 1269 1369 1469 1569 1669

1319 1419 1519 1619 1719 1789

140 279

140 279

140 279

140 379

140 379

140 379

0-12
χρ

13-18 
χρΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

έΛΛαΔα, μαΥροΒοΥνιο & ιταΛια 
MsC Magnifica 

8 μέρες από πειραιά 
αναχωρήσεις:
Κάθε Πέμπτη από 06 Ιουνίου μέχρι 3 Οκτωβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Πέμπτη Πειραιάς   16.30
Παρασκευή Κέρκυρα 12.30 18.30
Σάββατο Κοτόρ, Μαυροβούνιο 07.00 13.00
Κυριακή Βενετία 09.00 17.00
Δευτέρα Μπάρι, Ιταλία 11.00 17.00
Τρίτη Κατάκολο 11.00 17.00
Τετάρτη Σαντορίνη 08.00 17.00
Πέμπτη Πειραιάς  07.30 

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 

MAGNIFICA με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Φόρους λιμανιών

δεν περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 
• Φόρους αεροδρομίων 
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/

λιμάνι 
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο, 

€70 ανά ενήλικα και €35 ανά παιδί από 
3χρ. μέχρι 13χρ.

• Ασφάλεια Ταξιδίου 

από

€739

παιδια

CRUISE ONlY
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Ταξιδεύοντας με το Mein Schiff Herz επωφελείστε από τα δωρεάν 
ποτά, τις εκδρομές και τα φιλοδωρήματα. Το κρουαζιερόπλοιο 
τροφοδοτείτε με επώνυμες εμπορικές φίρμες διατροφής και 
ποτών, γεγονός το οποίο και εξασφαλίζει την ανάλογη ποιότητα 
στην γεύση. Έτσι κάθε επιβάτης δεν έχει να σκεφτεί παρά μόνο το 
πώς θα περάσει καλά στην κρουαζιέρα του. 

ΓέΥστικέσ αποΛαΥσέισ
Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει οκτώ εστιατόρια, πέντε εκ 
των οποίων προσφέρουν τεράστια ποικιλία γευμάτων χωρίς 
επιπλέον χρέωση. Από ιταλική κουζίνα μέχρι θαλασσινά, 
σας δίνετε κάθε μέρα η δυνατότητα να επιλέξετε που θα 
γευματίσετε και να απολαύσετε μια καινούργια γαστρονομική 
εμπειρία. 

All InclusIve έμπέιρια 
Η λίστα με τα ποτά δεν τελειώνει ποτέ και είναι διαθέσιμη 

ακόμη και εκτός των γευμάτων. Πέραν τις επιλογής από 
αναψυκτικά και χυμούς, δωρεάν είναι μια μεγάλη ποικιλία από 
αλκοολούχα ποτά, μπύρες και κρασιά. 

μπαρ και σαΛονια 
Μεταξύ των 10 μπαρ και σαλονιών για να διαλέξετε, σίγουρα 
θα βρείτε αυτό που προτιμάτε για να απολαύσετε τον πρώτο 
εσπρέσο της ημέρας ή το latte το απόγευμα ή ένα εκλεπτυσμένο 
κοκτέιλ πριν από το βραδινό σας γεύμα.

έκΔρομέσ στα Λιμανια
Ταξιδεύοντας με το Mein Schiff Herz θα επωφεληθείτε πέντε 
δωρεάν συναρπαστικές εκδρομές που πραγματοποιούνται με 
έμπειρο αδειούχο ξεναγό. 

ΦιΛοΔωρηματα
Με το Mein Schiff Herz ακόμα και τα φιλοδωρήματα 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

The ulTrA All-InclusIve experIence!
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** Στις αναχωρήσεις 21/4, 20/5 & 26/8 το δρομολόγιο είναι Μάλτα, Εν πλω, Σαρδηνία, Κορσική, 
Ρώμη, Νάπολη, Εν πλω, Μάλτα. 

εσωΤερικη D μπαλκονι BεξωΤερικη β
δικλινη δικλινηδικλινη

1429 19391779
1469 19791819
1499 20291859
1569 20991929
1619 21791999
1539 20691899
1459 19691809

07/04

21/04, 20/05

03/06, 17/06

01/07, 26/08

15/07, 29/07, 12/08 

09/09

23/09

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

κορσικη & σαρΔηνια
Mein Schiff herz

8 μέρες από μάλτα 
αναχωρήσεις:
Από 07 Απριλίου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 

all-INClUSIVE

οι Τιμεσ ισΧύούν Για 
κραΤησεισ μεΧρι 28/02/19

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
1η ημέρα Μάλτα -  22.00
2η ημέρα Εν πλω - -
3η ημέρα Κορσική  08.00 22.00
4η ημέρα  Σαρδηνία  08.00 19.00
5η ημέρα Ρώμη 07.00 20.00
6η ημέρα Νάπολη 08.00 19.00
7η ημέρα Εν πλω - - 
8η ημέρα Μάλτα 04.30 -

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Μάλτα – Λάρνακα απευθείας με την 
Emirates 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MEIN 
SCHIFF HERZ σε καμπίνα της επιλογής 
σας

• Γεύματα στα εστιατόρια του πλοίου 
• Ποτά με βάση το Premium All Inclusive 

Bar Menu 
• Αγγλόφωνος συνοδός 
• Εκδρομές σε κάθε λιμάνι (εκτός της 

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

σημανΤικη σημειωση
H επίσημη γλώσσα στο πλοίο είναι η γερμανική. 
Όλες οι εκδηλώσεις και οι ανακοινώσεις είναι στα 
γερμανικά και δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στα 
αγγλικά. Mερικά μενού είναι διαθέσιμα στα αγγλικά 
κατόπιν αιτήματος. Ο αγγλόφωνος εκπρόσωπός μας 
θα είναι εκεί για να σας βοηθήσει. 
Οι εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης είναι στα 
αγγλικά καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα 
μεταφράζετε στα αγγλικά από τον εκπρόσωπό μας.

από

€1429
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PREMIUM all INClUSIVE
• Μεγάλη ποικιλία αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 

ποτών σε όλα τα μπαρ και σαλόνια
• Σπεσιαλιτέ καφέδες Lavazza και Starbucks με τα γεύματα
• Μία δωρεάν φιάλη νερό την ημέρα ανά άτομο στην 

καμπίνα
• Χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα
• Γαστρονομία άριστης ποιότητας
• 60 λεπτά δωρεάν Wi-Fi 
• Βραβευμένες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως επιτυχίες 

του Broadway Show, μουσική και κωμωδίες

ROOM fOR EVERYONE
Είτε ταξιδεύετε μόνοι, 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 και πολυτελείς 
σουίτες, όλες σχεδιασμένες με κάθε λεπτομέρεια. 

CRUISE
YOUR
OWN WaY 
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EXPLORE ON sHORE
Ίσως σας κάνει χαρούμενους να απολαμβάνετε τον ήλιο 
εκεί που η θάλασσα είναι ήρεμη και ζεστή, ίσως μακριά 
από την παραλία ή εκεί που βρίσκεται η ιστορία και ο 
πολιτισμός της κάθε πόλης. Ότι κι αν είναι αυτό που 
σας γεμίζει, στις εκδρομές της NCL σας δίνεται όλη η 
ελευθερία να εξερευνήσετε την φυσική ομορφιά του 
κόσμου από κοντά και προσωπικά και στο δικό σας ρυθμό.

ShIfT fROM NEUTRal TO OMg
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, αναζωογονηθείτε τα σπα και 
απολαύστε τις πισίνες ή κάνετε τα ψώνια σας στα Duty Free 
καταστήματα. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες αλλά η 
επιλογή είναι δική σας για εγγυημένη απόλαυση. 

Στην NCL γνωρίζουν 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 δημιουργήθηκε το σύστημα ‘Premium All Inclusive’ για να σας προσφέρει 
περισσότερη ελευθερία και ευελιξία χωρίς έξτρα κόστος…Γαστρονομικές απολαύσεις, 
δραστηριότητες και εξορμήσεις, απολαυστικές βραδιές γεμάτες διασκέδαση, θεατρικές 
παραστάσεις και στιγμές χαλάρωσης χωρίς περιορισμούς, οπουδήποτε και οποτεδήποτε!
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Χιλιάδες επιλογές – όλες σωστές. Είναι οι διακοπές σας, 
απολαύστε την ελευθερία και ευελιξία στα υπερπολυτελή 
κρουαζιερόπλοια της NCL. Χαλαρώστε δίπλα στην πισίνα, 
επισκεφτείτε το spa… Γυμναστείτε σε σύγχρονα γυμναστήρια ή 
δοκιμάστε ένα καινούργιο σπορ… Απολαύστε μια σαλάτα ή ένα 
πλήρες γκουρμέ γεύμα… Διαμορφώστε την ημέρα σας όπως 
θέλετε, χωρίς αυστηρό χρονοδιάγραμμα ή περιορισμό. Ψάχνετε 
για μια ρομαντική απόδραση; Διακοπές για όλη την οικογένεια ή 
ένα ταξίδι εξερεύνησης σε συναρπαστικούς νέους προορισμούς. 
προορισμούς; Στα κρουαζιερόπλοια της NCL, θα βρείτε όλα όσα 
χρειάζεστε για να έχετε τις τέλειες διακοπές.

έστιατορια
Όσο για το φαγητό, τα πλοία της NCL είναι ειδικά 
κατασκευασμένα με πληθώρα εστιατορίων από την πλώρη 
μέχρι την πρύμνη. Για κάθε γεύμα, έχετε την επιλογή να 
διαλέξετε μεταξύ του three-course μενού στα τρία εστιατόρια, 
την ασιατική κουζίνα, το 24ωρο μπουφέ και άλλα πολλά. 
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.

Δραστηριοτητέσ 
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.

ΔιασκέΔαση
Όταν ο ήλιος δύει, το κρουαζιερόπλοιο ζωντανεύει και 
σας παρασύρει σε ξέφρενους ρυθμούς. Απολαύστε τα 
υπερπαραγωγή Broadway shows, ταξιδεύστε με την μαγευτική 
ζωντανή μουσική στα μπαρ και τα σαλόνια, χαλαρώστε στο Ice 
Bar με το αγαπημένο σας κοκτέιλ ή δοκιμάστε την τύχη σας στο 
καζίνο. Η επιλογή είναι δική σας…

παιΔια & έΦηΒοι
Η NCL προσφέρει πληθώρα επιλογών για την ψυχαγωγία των 
μικρών μας φίλων. Το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει 
την διασκέδαση των παιδιών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια 
στους πανέμορφα διαμορφωμένους χώρους. Οθόνες που 
προβάλλουν παιδικές ταινίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τέχνη, 
μπάσκετ, θεματικά πάρτι είναι λίγα από αυτά που προσφέρονται 
στα παιδιά. 

cruIse your oWn WAy
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στοΛιΔια τησ μέσοΓέιοΥ 
Norwegian Epic

8 μέρες από ρώμη
αναχωρήσεις από ρώμη:
Κάθε Τετάρτη από 15 Μαΐου
μέχρι 06 Νοεμβρίου 

αναχωρήσεις από βαρκελώνη:
Κάθε Κυριακή από 12 Μαΐου
μέχρι 03 Νοεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Τετάρτη Ρώμη  -  19.00
Πέμπτη  Λιβόρνο (Φλωρεντία) 07.00 19.00
Παρασκευή Κάννες 08.00 18.00
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, 

από $14.50 το άτομο την ημέρα

από

€1499

NRM NRM

εσωΤερικη iX μπαλκονι BX
δικλινη δικλινη

EBD EBD

1659 2089
1799 2179
1699 2119
1769 2189
1629
1499

1919
1849

12/06

10/07

24/07

07/08

21/08

18/09

1809 2239
1949 2329
1849 2299
1919 2339
1779
1649

2069
1999

1149
1149
1149
1149
1149
1149

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

παιδια

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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έΛΛηνικα νησια,
μαΥροΒοΥνιο & κροατια 

Norwegian Star
8 μέρες από βενετία

αναχωρήσεις:
Κάθε Κυριακή από 02 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου και από 28 Ιουλίου μέχρι 03 Νοεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Κυριακή Βενετία -  17.00
Δευτέρα Κότορ (Μαυροβούνιο) 14.00 20.00
Τρίτη Κέρκυρα 10.00 16.00
Τετάρτη Σαντορίνη 14.00 22.00
Πέμπτη Μύκονος 08.00 15.00
Παρασκευή Κεφαλονιά 09.00 15.00
Σάββατο Ντουμπρόβνικ 07.30 13.30
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, 

από $14.50 το άτομο την ημέρα

από

€1299

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

Σημ. Στις αναχωρήσεις 02/6, 06/10 & 27/10 
το δρομολόγιο είναι Βενετία, Κότορ, Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Σαντορίνη, Ντουμπρόβνικ, Βενετία. 

30/06

18/08

01/09

20/10

03/11

NRM NRM NRM

εσωΤερικη iX εξωΤερικη OX μπαλκονι BD 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1799 1999 2859
1999 2199 2159
1669 1799 2249
1379 1399 2189
1299 1389 1699

1949 2149 3009
2149 2349 2309
1819 1949 2399
1529 1549 2339
1449 1539 1849

959
1069
999
979
959

 (2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

παιδια
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ΒαΛτικέσ πρωτέΥοΥσέσ 
Norwegian getaway

10 μέρες από κοπεγχάγη 
αναχωρήσεις:
07, 16, 25 Ιουνίου, 04 , 13, 22, 31 Ιουλίου,  09, 18, 27 Αυγούστου,
05, 14, 23 Σεπτεμβρίου και 02, 11 Οκτωβρίου

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
1η Μέρα Κοπεγχάγη - 17.00
2η Μέρα Βαρνεμούντε, Βερολίνο 07.30 22.00
3η Μέρα Εν πλω - - 
4η Μέρα Ταλίν, Εσθονία 09.00 16.30
5η Μέρα Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 07.00 -
6η Μέρα Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία - 19.00
7η Μέρα Ελσίνκι, Φιλανδία 07.00 16.00
8η Μέρα Στοκχόλμη (Νινασαμν), Σουηδία 07.00 19.00
9η Μέρα Εν πλω - -
10η Μέρα Κοπεγχάγη 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, 

από $14.50 το άτομο την ημέρα

από

€1799

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

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

25/06

31/07

18/08

05/09

02/10

NRM NRM NRM

εσωΤερικη iX εξωΤερικη OX μπαλκονι BX 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1989 2249 2419
2099 2379 2499
1999 2169 2379
1999 2269 2399
1799 2019 2229

2139 2399 2569
2249 2529 2649
2149 2319 2529
2149 2419 2549
1949 2169 2379

1399
1499
1459
1459
1339

(2-17 Χρ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

παιδια
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βΓειΤε Για Ψωνια
Για εσάς που έχετε πάθος με το shopping, σας περιμένουν 
ρούχα Michael Kors, αξεσουάρ Coach, κοσμήματα Tiffany & 
Co, ρολόγια Bulgari και τόσα άλλα. Είτε θέλετε να κάνετε 
ψώνια, είτε απλά να ρίξετε μια ματιά, επισκεφθείτε το 
Royal Promenade και δείτε τι προσφέρει. 

δρασΤηριοΤηΤεσ
Εννιά τρύπες στο μίνι γκολφ ή εννιά καταστρώματα 
ψηλά με την εναέρια τροχαλία; Από τους προσομοιωτές 
σέρφινγκ και τις απότομες νεροτσουλήθρες μέχρι τον 
απίθανο προσομοιωτή ελεύθερης πτώσης iFly, μπορείτε 
να εξασκείτε τις δεξιότητες σας και να νιώθετε έντονες 
συγκινήσεις κάθε μέρα της συναρπαστικής σας περιπέτειας. 

εΤοιμοι Για παιΧνιδι
Στις λέσχες για παιδιά, η βαρεμάρα είναι άγνωστη λέξη. 
Εδώ τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να κάνουν καινούργιους 
φίλους ή να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες. Όλες οι 
διαθέσιμες δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ξεχωριστά 
για κάθε ηλικιακή ομάδα. 

λιΧούδιεσ 
Με την τεράστια γκάμα πιάτων δεν θα ξέρετε τί να 
πρωτοδιαλέξετε. Όποιο κι αν είναι το αγαπημένο σας 
φαγητό, υπάρχει ένα εστιατόριο ή καφέ που θα κάνει την 
πείνα σας χαρά. Από τις πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις 
έως τα εκλεπτυσμένα μενού, πίσω από κάθε πιάτο κρύβεται 
ένας ταλαντούχος σεφ. 

YOUR
aDVENTURE 
STaRTS hERE
Η Royal Caribbean διευρύνει την εμπειρία που προσφέρουν 
τα κρουαζιερόπλοια της με πρωτόγνωρες συγκινήσεις, 
νέες εξαιρετικές επιλογές δραστηριοτήτων, λαχταριστές 
κουζίνες, απίστευτη νυχτερινή διασκέδαση και ακόμα 
περισσότερες αξέχαστες στιγμές από το πρωί μέχρι 
το βράδυ. Η διακοπές με την Royal Caribbean δεν 
εξασφαλίζουν απλώς μια πρωτοκλασάτη φιλοξενία 
και ταξίδια στους πιο ενδιαφέρον προορισμούς. Δεν 
εξασφαλίζουν μόνο απίστευτες υπηρεσίες εστίασης. Αλλά, 
επιπλέον, κερδίζετε αναρίθμητες εμπειρίες, απολαμβάνετε 
μια τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων εν πλω και ζείτε 
στιγμές απίστευτης διασκέδασης. 
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μιούζικαλ 
Το μιούζικαλ είναι πια μεγάλη υπόθεση – και η Royal 
Caribbean έχει τα καλύτερα εν πλω. Από το Broadway 
φτάνουν μεσοπέλαγα θεματικά μιούζικαλ, όπως το Grease, 
το Saturday Night Fever, το Mamma Mia, ακόμα και το 
Hairspray. 

ονειρα Γλύκα 
Για την Royal Caribbean είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
απολαμβάνετε έναν ποιοτικό ύπνο. Γι’ αυτό το λόγο όλες 
οι καμπίνες είναι πραγματικά υπερσύγχρονες, οπότε 
ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού σας, σας εγγυάται την 
καλύτερη δυνατή ανάπαυση. 

αφεΘειΤε
Υπάρχουν φορές που θέλετε να αποτραβηχτείτε από την 
κινητικότητα του πλοίου και απλώς να χαλαρώσετε. Να η 
ευκαιρία να διώξετε την ένταση και να αναζωογονηθείτε. 
Δεν είναι μια απλή ανακούφιση, αλλά μια πραγματική 
σωματική και ψυχική ευρωστία. 

εκδρομεσ
Η εταιρεία νιώθει περήφανη για την εν πλω εμπειρία που 
προσφέρει, και δικαίως. Αλλά επιπλέον, έχει αφιερώσει 
πολλή σκέψη ώστε να κάνει το χρόνο που θα περάσετε στην 
στεριά τόσο συναρπαστικό, χαλαρωτικό, διασκεδαστικό ή 
εκπαιδευτικό όσο εσείς θέλετε. 
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ΔΥτικη μέσοΓέιοσ 
Oasis Of the Seas

8 μέρες από βαρκελώνη 
αναχωρήσεις:
Κάθε Κυριακή από 05 Μαΐου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Κυριακή Βαρκελώνη  - 18.00
Δευτέρα Μαγιόρκα 08.00 16.00
Τρίτη Μασσαλία 09.00 18.00
Τετάρτη Φλωρεντία/Πίζα, Λα Σπέτσια 08.30 20.30
Πέμπτη Τσιβιταβέκια, Ρώμη 07.00 20.00
Παρασκευή Νάπολη/Κάπρι 07.00 18.30
Σάββατο Εν πλω  -   -
Κυριακή Βαρκελώνη 05.00 

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Βαρκελώνη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το OASIS 
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 

€93,94 ανά άτομο

από

€1579

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

26/05

23/06

21/07

04/08

15/09

NRM NRM NRM

εσωΤερικη 4V εξωΤερικη 2N μπαλκονι 8D 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1579 1629 1779
1739 1899 2259
1859 2269 2529
1879 2289 2549
1679 1839 2089

1729 1779 1929
1889 2049 2409
2009 2419 2679
2029 2439 2699
1829 1989 2239

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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μέσοΓέιοσ και κορσικη 
Jewel Of the Seas

8 μέρες από ρώμη 
αναχωρήσεις:
30 Ιουνίου, 14 Ιουλίου και 11, 25 Αυγούστου

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Κυριακή Ρώμη  - 17.00
Δευτέρα Εν πλω - -
Τρίτη Καρταχένα, Ισπανία 07.00 17.00
Τετάρτη Βαρκελώνη 09.00 20.00
Πέμπτη Μαγιόρκα 07.00 17.00
Παρασκευή Κορσική 12.00 21.00
Σάββατο Πορτοφίνο 07.00 17.00
Κυριακή Ρώμη 05.00

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

Ρώμη – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό 
• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το JEWEL 

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 

€93,94 ανά άτομο

από

€1599

Σημ. Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας

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

30/06

14/07

25/08

NRM NRM NRM

εσωΤερικη 6V εξωΤερικη 8N μπαλκονι 6D 
δικλινη δικλινη δικλινη

EBD EBD EBD

1599 1689 1999
1729 1799 2119
1639 1739 1899

1749 1839 2149
1879 1949 2269
1789 1889 2049

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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Στις διακοπές με τη Celebrity Cruises, ακόμη και οι υψηλότερες 
προσδοκίες σας ωχριούν σε σύγκριση με αυτό που βλέπετε 
μπροστά στα μάτια σας καθημερινά. Μαγευτικά τοπία, 
διαφορετικές κουλτούρες, τοπικές γεύσεις, ονειρεμένες 
παραλίες, μοναδικά αξιοθέατα και νέες ανακαλύψεις. Τα κομψά 
κρουαζιερόπλοια της εταιρείας, σας προσφέρουν πολυτελή 
διαμονή, μαγειρική αριστεία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. 

αποΛΥτη έξΥπηρέτηση
Από την πρώτη στιγμή που θα επιβιβαστείτε στο πλοίο, ένας 
φιλόξενος κόσμος θα σας καλωσορίσει, εξασφαλίζοντας σας 
την υπέρτατη εμπειρία διακοπών και διασκέδασης που θα 
θυμάστε για όλη σας την ζωή. Ξεχωριστοί άνθρωποι, κορυφαία 
εξυπηρέτηση, πρόθυμοι να καλύψουν κάθε σας επιθυμία.

Γιορταστέ καΘέ στιΓμη 
Διασκεδάστε με τις μοναδικές προτάσεις για ψυχαγωγία, 
που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την Celebrity. Ακούστε 
χαλαρωτική τζαζ μουσική στο γρασίδι, δείτε μια ταινία 

στον κινηματογράφο συνδυάζοντας τη θέα στα αστέρια ή 
παρακολουθείστε παραστάσεις τσίρκο. 

ξέναΓηση στην κοΥζινα
Απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων - ο παράδεισος 
για τους λάτρεις του καλού φαγητού. Γευτείτε τις τελευταίες 
τάσεις της παγκόσμιας κουζίνας, συνοδεία με την μεγαλύτερη 
ποικιλία κρασιών εν πλω. Με φρέσκα, τοπικά συστατικά όπου 
είναι δυνατό, κάθε άριστα παρασκευασμένο πιάτο έχει σκοπό να 
σας εκπλήξει και να ενθουσιάσει τις αισθήσεις σας. 

κομψοτητα – ανέση – Διαμονη 
Οι ιδανικές διακοπές πρέπει να σας συνοδεύουν μέχρι 
τον προσωπικό σας χώρο. Έναν χώρο ζεστό και φιλικό, με 
κορυφαίας ποιότητας επίπλωση και κλινοσκεπάσματα, 24ωρη 
εξυπηρέτηση και απαράμιλλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Από 
τις ευρύχωρες καμπίνες μέχρι τα ατελείωτα προνόμια των 
Suite Class, σίγουρα θα βρείτε κάτι προσαρμοσμένο στις δικές 
σας ανάγκες. 

The luxury cruIse vAcATIon
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ιρΛανΔια & ισΛανΔια 
Celebrity Reflection 

13 μέρες από δουβλίνο 
αναχώρηση:
02 Ιουνίου 

ημερα λιμανι αφιξ αναΧ
Δευτέρα Δουβλίνο - 22.15
Τρίτη Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία 11.00 20.15
Τετάρτη Εν πλω  - -
Πέμπτη Ρέικιαβικ, Ισλανδία 13.00 -
Παρασκευή Ρέικιαβικ, Ισλανδία - 15.00
Σάββατο Άκουρεϊρι, Ισλανδία 13.30 19.30
Κυριακή Άκουρεϊρι, Ισλανδία 08.00 19.00
Δευτέρα Εν πλω - -
Τρίτη Εν πλω - -
Τετάρτη Κορκ, Ιρλανδία 10.00 19.00
Πέμπτη Δουβλίνο, Ιρλανδία 08.00
Παρασκευή Δουβλίνο 

οι Τιμεσ ειναι ανα αΤομο και 
περιλαμβανούν
• Αεροπορικό εισιτήρια Λάρνακα – 

Δουβλίνο – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό

• 1 βράδυ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στο 
Δουβλίνο με πρόγευμα

• 12 ήμερη κρουαζιέρα με το CELEBRITY 
REFLECTION με πλήρη διατροφή σε 
καμπίνα της επιλογής σας

• Μεταφορές προς/από ξενοδοχείο/
λιμάνι αεροδρόμιο

• Φόρους αεροδρομίων, λιμανιών 
• Ασφάλεια Ταξιδίου  

δεν περιλαμβανούν
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με χρέωση 

στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 

προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο, 

€148 ανά άτομο

από

€2779

02/06

NRM NRM

εσωΤερικη μπαλκονι
δικλινη δικλινη

EBD EBD

2779 29492929 3099
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Δωρεάν πάκετο ποτων γιά 
κράτήσεισ σε κάμπινά με 

μπάλκονι. ισχύούν οροι κάι 
προϋποθεσεισ
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έΥρωπη

ηνωμένα αραβικά έμιράτα
8 Μέρες με το Costa Diadema 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Ντουμπάι -   08:00 
2 Ντουμπάι -  14:00 
3 Μουσκάτ, Ομάν 09:00 22:00
4 Εν πλω - - 
5 Ντόχα, Κατάρ 09:00 20:00 
6 Άμπου Ντάμπι 11:00 -
7 Άμπου Ντάμπι - 23:59
8 Ντουμπάι 08:00 - 

αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή από 23 
Νοεμβρίου 2019 μέχρι 07 Μαρτίου 2020

μεσόγειος
8 Μέρες με το Celebrity Edge 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Βαρκελώνη -   17:00 
2 Βαλένθια 07:00 21:00
3 Ίμπιζα 08:00 23:59
4 Εν πλω - - 
5 Προβηγκία, Μασσαλία 07:00 18:00 
6 Νίκαια, Βιλλφράνς 07:00 20:30 
7 Φλωρεντία, Λα Σπέτσια 07:00 19:00 
8 Ρώμη 05:00 - 

αναχωρήσεις: 22 Ιουνίου, 6, 20 Ιουλίου,
3 Αυγούστου 2019

μεσόγειος 
8 Μέρες με το MSC Seaview 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Βαρκελώνη -   18:00 
2 Ακάτζιο, Γαλλία 12:00 19:00
3 Γένοβα, Ιταλία 07:00 18:00
4 Λα Σπέτζια, Ιταλία 07:00 18:00
5 Τσιβιταβέκια, Ρώμη 07:00 18:00 
6 Κάννες, Γαλλία 09:00 18:00 
7 Μαγιόρκα, Ισπανία 14:00 23:00 
8 Βαρκελώνη 08:00 - 

αναχωρήσεις: Από 17 Απριλίου μέχρι
09 Νοεμβρίου 2019

από

€339
από

€1499
από

€499

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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έΥρωπη

μεσόγειος
8 Μέρες με το Emerald Princess

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Βαρκελώνη  - 22:00
2 Εν πλω - -
3 Γιβραλτάρ 07:00 17:00 
4 Εν πλω - -
5 Προβηγκία, Μασσαλία 08:00 17:00
6 Γένοβα 07:00 21:00
7 Φλωρεντία, Λιβόρνο 07:00 19:00
8  Ρώμη 05:00 -

αναχωρήσεις: Από 12 Ιανουαρίου μέχρι 
21 Δεκεμβρίου 2019

μεσόγειος
8 Μέρες με το Brilliance of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Βαρκελώνη  - 17:00
2 Νίκαια, Βιλλφράνς 09:00 19:00
3 Πορτοφίνο 08:00 18:00
4 Φλωρεντία, Λιβόρνο 07:00 19:00
5 Τσιβιταβέκια, Ρώμη 07:00 19:00
6 Ακτή Αμάλφι, Σαλέρνο 08:00 18:30
7 Εν πλω - -
8  Βαρκελώνη 06:00 -

αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 22 
Σεπτεμβρίου μέχρι 27 Οκτωβρίου 2019 

μεσόγειος και Βενετία 
13 Μέρες με το Vision of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Βαρκελώνη  - 17:00
2 Νίκαια, Βιλλφράνς 09:00 19:00
3 Φλωρεντία, Λα Σπέτσια 07:00 19:00
4 Τσιβιταβέκια, Ρώμη  07:00 19:00
5 Ακτή Αμάλφι, Σαλέρνο  07:00 18:30
6 Εν πλω - -
7 Βενετία 15:00 -
8 Βενετία - 18:30
9  Σπλίτ, Κροατία  10:00 19:00 
10 Κότορ, Μαυροβούνιο 11:00 19:00
11 Εν πλω - -
12 Εν πλω - -
13 Βαρκελώνη 06:00 -

αναχωρήσεις: 6, 30 Μαΐου, 23 Ιουνίου,
10 Αυγούστου, 03 Σεπτεμβρίου 2019 

μεσόγειος και αδριατική 
12 Μέρες με το Norwegian Spirit 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Ρώμη - 17:00
2 Εν πλω - -
3 Ντουμπρόβνικ, Κροατία 08:00 17:00
4 Βενετία 12:00 -
5 Βενετία - 18:00
6 Κόπερ, Σλοβενία 08:00 17:00
7 Σπλίτ, Κροατία 08:00 16:00
8 Κέρκυρα 11:00  19:00
9  Κατάκολο 08:00 17:00 
10 Μάλτα 13:00 20:00
11 Εν πλω - -
12 Ρώμη 06:00 -

αναχωρήσεις: 19 Αυγούστου,
9, 30 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου 2019

Γαλλική ριβιέρα
και μεσόγειος

11 Μέρες με το Celebrity Constellation 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Ρώμη  17:00
2 Φλωρεντία, Λιβόρνο 07:00  20:00
3 Πορτοφίνο, Ιταλία  08:00  21:00
4 Εν πλω - -
5 Νίκαια, Βιλλφράνς 07:00  19:00
6 Προβηγκία, Τουλόν 07:00 18:00
7 Sète, Γαλλία 07:00  21:00
8 Εν πλω - -
9  Βαλένθια, Ισπανία 07:00 21:00 
10 Μαγιόρκα 09:00 18:00
11 Βαρκελώνη 06:00 -

αναχωρήσεις: 02 Μαΐου, 09 Ιουνίου,
8 Ιουλίου, 20 Οκτωβρίου 2019

κανάριοι νήσοι
15 Μέρες με το Independence of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σαουθάμπτον - 16:30
2 Εν πλω - -
3 Βίγκο, Ισπανία 10:00  17:00
4 Λισαβόνα 08:00  17:00
5 Σεβίλλη 10:00  18:00
6 Εν πλω - -
7 Λανθαρότε 08:00 18:00
8 Γκραν Κανάρια 07:00  17:00
9  Τενερίφη 07:00 17:00 
10 Λα Πάλμα 07:00 16:00
11 Εν πλω - -
12 Λα Κορούνια 11:00 17:30
13 Εν πλω - -
14 Σαουθάμπτον 05:30 -

αναχωρήσεις: 29 Ιουνίου,
14 Σεπτεμβρίου, 8 Οκτωβρίου 2019

από

€1299
από

€849
από

€1299

από

€1999
από

€1349
από

€1999

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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καραϊΒικη, αΛασκα & χαΒαη 

μπαχάμες
5 Μέρες με το Navigator of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Μαϊάμι -  16:30 
2 Νασσάου, Μπαχάμες 08:00  21:00 
3 CocoCay, Μπαχάμες 07:00 17:00
4 Εν πλω - -
5 Μαϊάμι 06:00 -

κι Γουέστ και αβάνα
6 Μέρες με το Majesty of the Seas

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Φορτ Λόντερντεϊλ - 16:00
2 Εν πλω - -
3 Κι Γουέστ, Φλόριντα 08:00 17:00
4 Αβάνα, Κούβα 08:00 -
5 Αβάνα, Κουβά - 13:00
6 Φορτ Λόντερντεϊλ  07:00 -

νότια καραϊβική 
8 Μέρες με το Freedom of the Seas

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο -  20:30
2 Εν πλω - -
3 Αρούμπα 08:00 21:00
4 Κουρασάο 08:00 20:00
5  Μποναίρ 08:00 17:00 
6 Εν πλω - -
7 Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00
8 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00 -

αναχωρήσεις: Κάθε Δευτέρα από 7 
Ιανουαρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2019 

αναχωρήσεις: Κάθε εβδομάδα από 14 
Ιανουαρίου μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 
27 Δεκεμβρίου 2019

από

€419
από

€689
από

€799

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
44



καραϊΒικη, αΛασκα & χαΒαη 

αλάσκα
8 Μέρες με το Ovation of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σιάτλ - 16:00
2 Εν πλω - -
3 Εσωτερικό Πέρασμα Αλάσκας, Εν πλω
3 Τζούνο, Αλάσκα 12:00 21:00
4  Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα  07:00 20:30 
5 Έντικοτ Αρμ και 
 Παγετώνας Ντάουζ, Αλάσκα  07:00  12:00
6 Εν πλω - -
7 Βικτώρια, Καναδάς 09:00 18:00
8 Σιάτλ 06:00 -

Δυτική καραϊβική 
8 Μέρες με το Symphony of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Μαϊάμι - 16:30
2 Εν πλω - -
3 Ροατάν, Ονδούρα 09:30 18:00
4 Κόστα Μάγια, Μεξικό 08:00  17:00
5 Κοζουμέλ, Μεξικό 07:00 18:00
6 Εν πλω - -
7 CocoCay, Μπαχάμες 08:00 17:00
8  Μαϊάμι  06:00 -

αλάσκα
8 Μέρες με το Norwegian Blıss 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σιάτλ - 17:00
2 Εν πλω - -
3 Κετσικάν, Αλάσκα 07:00  15:00
4 Τζούνο, Αλάσκα  07:00  13:30
5  Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00  17:30 
6 Εν Πλω - -
7 Βικτώρια, Καναδάς 16:00 22:00
8 Σιάτλ 08:00 -

Δυτική καραϊβική 
8 Μέρες με το Norwegian Getaway 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Μαϊάμι  - 16:00
2 Εν πλω - -
3 Ροατάν, Ονδούρα  10:00 18:00
4 Μπελίζ 08:00 17:00
5 Κόστα Μάγια, Μεξικό 08:00 17:00
6 Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 17:00
7 Εν πλω - -
8 Μαϊάμι  08:00 -

χαβάη
8 Μέρες με το Pride of Amerıca 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Χονολουλού - 19:00
2 Μάουϊ  08:00 -
3 Μάουϊ -  18:00
4 Χίλο, Χαβάη 08:00  18:00
5  Κόνα, Χαβάη 07:00  17:30 
6 Καουάι 08:00 -
7 Καουάι - 14:00
8 Χονολουλού 07:00 - 

ανατολική καραϊβική 
8 Μέρες με το Allure of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Φορτ Λόντερντεϊλ - 16:30
2 Εν πλω - -
3 Εν πλω - -
4 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00
5 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο  07:00  15:00
6 Labadee, Αϊτή  10:00 18:00
7 Εν πλω - -
8 Φορτ Λόντερντεϊλ 06:15 -

αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή από 24 
Μαΐου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: Από 12 Ιανουαρίου μέχρι 
21 Δεκεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 5 Μαΐου 
μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 14 
Απριλίου μέχρι 10 Νοεμβρίου 2019 

αναχωρήσεις: Κάθε Σάββατο από 5 
Ιανουαρίου μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 19 
Ιανουαρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2019

από

€859

από

€1249

από

€1089

από

€1249

από

€719

από

€1579

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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ασια και νέα ζηΛανΔια

ινδία και σρι Λάνκα 
15 Μέρες με το Costa Victoria 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Μαλδίβες
2 Μαλδίβες - 19:00
3 Εν πλω - -
4 Κολόμβο 07:00 17:00
5 Εν πλω - -
6 Γκόα, Ινδία 08:30 17:00
7 Μουμπάι, Ινδία 08:00  -
8 Μουμπάι, Ινδία
9 Μουμπάι, Ινδία - 21:00
10 Εν πλω - -
11 Μανγκαλόρ, Ινδία 08:00  18:00
12 Κοτσίν, Ινδία 08:30  18:00
13 Εν πλω - -
14 Μαλδίβες 07:00 -
15 Μαλδίβες

σεϋχέλλες, μαδαγασκάρη, 
ρεϋνιον και μαυρίκιος

15 Μέρες με το Costa Mediterranea 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Μαυρίκιος  21:00
2 Εν πλω - -
3 Εν πλω - -
4 Σεϋχέλλες 08:00 -
5 Σεϋχέλλες
6 Σεϋχέλλες - 13:00 
7 Εν πλω - -
8 Μαδαγασκάρη 08:00 19:00
9 Εν πλω - -
10 Μαδαγασκάρη 08:00 19:00
11 Εν πλω - -
12 Ρεϋνιον 09:00 -
13 Ρεϋνιον - 18:00
14 Μαυρίκιος 08:00 -
15 Μαυρίκιος

ινδία και σρι Λάνκα
16 Μέρες με το Celebrity Constellation 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Ντουμπάι  - 21:00
2 Ντουμπάι 16:00 -
3 Μουσκάτ, Ομάν12:00 20:00
4 Εν πλω - -
5 Εν πλω - -
6 Βομβάη, Ινδία 06:00 -
7 Βομβάη, Ινδία - 19:00
8  Γκόα 10:00 21:00
9 Εν πλω - -
10 Κοτσίν , Ινδία 07:00 16:00
11 Κολόμπο, Σρι Λάνκα 12:00 20:30
12 & 13 Εν πλω - -
14  Πουκέτ, Ταϊλάνδη 12:30 21:00 
15 Εν πλω - -
16  Σιγκαπούρη 07:00 -

αναχωρήσεις: 1, 16, 30 Νοεμβρίου, 14, 28 
Δεκεμβρίου 2019 & 11, 25 Ιανουαρίου, 8, 
22 Φεβρουαρίου 2020

αναχωρήσεις: 9, 23 Νοεμβρίου, 7, 21 
Δεκεμβρίου 2019 & 4, 18 Ιανουαρίου, 1, 15 
Φεβρουαρίου 2020

αναχωρήσεις: 3 Δεκεμβρίου 2019 & 2, 
17 Ιανουαρίου, 1, 16 Φεβρουαρίου, 2, 17 
Μαρτίου 2020

από

€709
από

€1149
από

€1499

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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ασια και νέα ζηΛανΔια

Βιετνάμ 
9 Μέρες με το Voyager of the Seas

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σιγκαπούρη 17:00
2 Εν πλω - -
3 Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ 06:30 18:30
4 Να Τρανγκ, Βιετνάμ  09:00 18:00
5 Χιου/Ντα Ναγκ, Βιετνάμ  10:00 17:00
6 Χάλονγκ Μπέι, Βιετνάμ 08:30 20:00
7  Εν πλω - -
8 Χονγκ Κονγκ 08:00
9 Χονγκ Κονγκ

ιαπωνία
8 Μέρες με το Spectrum of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σαγκάη, Κίνα   16:30 
2 Εν πλω - -
3 Οσάκα, Ιαπωνία 13:00 22:00
4  Κόμπε, Ιαπωνία 07:00 15:00
5 Τόκιο 11:30 23:00
6 Εν πλω - -
7 Εν πλω - -
8 Σαγκάη, Κίνα 07:00

αναχωρήσεις: 22 Μαρτίου, 23 Απριλίου, 
29 Ιουνίου, 3 Σεπτεμβρίου 2019 

αναχωρήσεις: 21 Μαρτίου, 24 Μαΐου, 6 
Ιουνίου, 16 Ιουλίου, 1, 27 Οκτωβρίου 2019

μαλαισία και ινδονησία
10 Μέρες με το Sapphire Princess

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σιγκαπούρη - 04:00
2 Εν πλω - -
3 Εν πλω - -
4  Μπαλί, Ινδονησία 07:00 05:00
5 Εν πλω - -
6 Εν πλω - -
7 Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία 08:00 07:00
8 Πενάνγκ, Μαλαισία 08:00 09:00
9 Πουκέτ, Ταϊλάνδη 09:00 06:00 
10 Εν πλω - -
11 Σιγκαπούρη 07:00

νέα ζηλανδία
11 Μέρες με το Ovation of the Seas 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σίδνεϋ, Αυστραλία  18:45
2 Εν πλω - -
3 Εν πλω - -
4 Μίλφορντ Σάουντ, Ν Ζηλανδία 08:00 09:00
4 Ντάουτφουλ Σάουντ, Ν Ζηλανδία 13:00 14:00
4 Ντάσκυ Σάουντ, Ν Ζηλανδία 16:00 17:00
5 Ντούνεντιν, Ν Ζηλανδία 08:00 17:00
6 Γουέλινγκτον, Ν Ζηλανδία 12:00 18:00
7 Νάπιερ, Ν Ζηλανδία 08:00  :30
8 Πίκτον, Ν Ζηλανδία 08:00 16:00
9 Εν πλω - -
10 Εν πλω - -
11 Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

αναχωρήσεις: 28 Φεβρουαρίου, 07, 28 
Δεκεμβρίου 2019

αναχωρήσεις: 3, 24 Ιανουαρίου, 26 
Φεβρουάριου, 30 Μαρτίου, 20 Οκτωβρίου, 
13 Νοεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου 2019 

από

€1049

κίνα, νότια κορέα και ιαπωνία
15 Μέρες με το Celebrity Millennium 

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Σαγκάη, Κίνα   17:00
2 Εν πλω - -
3 Σεούλ, Νότια Κορέα 07:00 19:00
4 Εν πλω - -
5 Πεκίνο, Κίνα 06:00
6 Πεκίνο, Κίνα
7 Πεκίνο, Κίνα  18:00
8 Εν πλω - -
9  Νησί Γιέγιου, Νότια Κορέα 08:00 18:00
10 Εν πλω - -
11 Κόμπε, Ιαπωνία 09:00
12 Κόμπε, Ιαπωνία  17:00
13 Όρος Φούτζι, Ιαπωνία 11:00 19:00
14 Τόκιο 09:00
15  Τόκιο

αναχωρήσεις: 30 Μαρτίου, 26 
Οκτωβρίου 2019 & 28 Μαρτίου 2020

από

€1549

νοτιοανατολική ασία
15 Μέρες με το Celebrity Millennium

ημέρα Λιμανι αΦιξ αναχ
1 Χονγκ Κονγκ, Κίνα
2 Χονγκ Κονγκ, Κίνα - 20:00
3 Εν πλω - -
4 Ανόι, Βιετνάμ 07:00
5 Ανόι, Βιετνάμ  13:00 
6 Ντανάνγκ, Βιετνάμ 08:00 19:00
7 Εν πλω - -
8  Χο Τσι Μινχ, Βιενάμ 07:00 19:00
9 Εν πλω - -
10 Μπανγκόκ 09:00
11 Μπανγκόκ  18:00
12 Εν πλω - -
13 Εν πλω - -
14  Σιγκαπούρη 08:00
15 Σιγκαπούρη

αναχωρήσεις: 2 Μαρτίου, 7, 21 
Δεκεμβρίου 2019 & 04 Ιανουαρίου, 15, 29 
Φεβρουαρίου 2020

από

€1599

από

€1849
από

€1199

από

€1199

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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ποταμοπΛοια

Δούναβης από Βιέννη
8 Μέρες

με το Ms Beethoven/Ms Symphonie

ημέρα Λιμανι
1 Βιέννη
2 Μέλκ, Αυστρία
3 Μπρατισλάβα
4 Kalocsa, Ουγγαρία
5 Βουδαπέστη
6 Έμερσντορφ, Ουγγαρία
7 Βιέννη
8 Βιέννη

Δούναβης από πασσάου
8 Μέρες

με το Ms Maxima/Ms Viktoria 

ημέρα Λιμανι
1 Πασσάου, Γερμανία
2 Βιέννη
3 Έμερσντορφ, Ουγγαρία
4 Mohacs, Ουγγαρία
5 Βουδαπέστη
6 Μπρατισλάβα 
7 Μέλκ, Αυστρία
8 Πασσάου, Γερμανία

Δούναβης από νυρεμβέργη
8 Μέρες

με το AmaCerto 

ημέρα Λιμανι
1 Νυρεμβέργη, Γερμανία
2 Νυρεμβέργη, Γερμανία
3 Ρέγκενσμπουργκ, Γερμανία
4 Πασσάου, Γερμανία
5 Μέλκ, Αυστρία
6 Βιέννη
7 Βουδαπέστη
8  Βουδαπέστη

αναχωρήσεις:
Από 9 Απριλίου μέχρι 8 Οκτωβρίου 2019

αναχωρήσεις:
Από 3 Απριλίου μέχρι 4 Νοεμβρίου 2019

αναχωρήσεις:
12 Μαΐου, 09 Ιουνίου, 07 Ιουλίου, 04 
Αυγούστου, 01, 29 Σεπτεμβρίου, 27 
Οκτωβρίου 2019 

από

€1315
από

€799
από

€2990

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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ποταμοπΛοια

Βενετία
7 Μέρες

με το MS Michelangelo

ημέρα Λιμανι
1 Βενετία
2 Burano & Murano, Βενετία
3 Chioggia
4  Taglio di Po
5 Polesella
6 Chioggia
7 Βενετία

ρήνος από Άμστερνταμ
8 Μέρες

με το MS Gérard Schmitter

ημέρα Λιμανι
1 Άμστερνταμ
2 Κιντερντικ, Ρότερνταμ
3 Κολωνία
4 Koblenz, Ρήνος
5 Ρούντεσχαιμ 
6 Boppard
7 Ντίσελντορφ
8 Άμστερνταμ

ρήνος & μοζέλας
8 Μέρες

με το Ms Rhein Symphonie 

ημέρα Λιμανι
1 Κολωνία
2 Cochem, Γερμανία
3 Traben-Trarbach, Μοζέλας
4 Mainz, Ρήνος
5 Mannheim, Γερμανία
6 Στρασβούργο
7 Koblenz, Ρήνος
8 Κολωνία

ρήνος από Λουξεμβούργο
8 Μέρες

με το AmaDante 

ημέρα Λιμανι
1 Λουξεμβούργο
2 Trier, Γερμανία
3 Cochem, Γερμανία
4 Ρούντεσχαιμ
5 Ludwigshafen, Γερμανία
6 Στρασβούργο
7 Breisach, Ελβετία 
8 Βασιλεία, Ελβετία

ανδαλουσία
8 Μέρες

με το MS La Belle de Cadix

ημέρα Λιμανι
1 Σεβίλλη
2 Cordoba
3 Σεβίλλη
4 Cadiz
5 El Puerto de Santa Maria
6 Isla Minima
7 Γρανάδα 
8 Σεβίλλη

ντούρο, πορτογαλία
8 Μέρες

με το Ms Douro Prince

ημέρα Λιμανι
1 Πόρτο, Πορτογαλία 
2 Entre-os-Rios
3 Regua
4 Vega Terron
5 Barca d’Alva
6 Pinhao
7 Πόρτο, Πορτογαλία
8  Πόρτο, Πορτογαλία

αναχωρήσεις:
Από 8 Απριλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2019

αναχωρήσεις:
13 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, 18 Αυγούστου, 19 
Σεπτεμβρίου 2019 

αναχωρήσεις:
8, 29 Μαΐου, 16 Ιουνίου, 04, 11 Ιουλίου, 
09 Αυγούστου, 06, 13 Σεπτεμβρίου, 30 
Οκτωβρίου 2019

αναχωρήσεις:
09 Μαίου, 13 Ιουνίου, 04 Ιουλίου, 08, 
29 Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου, 10, 31 
Οκτωβρίου 2019

αναχωρήσεις:
Από 14 Φεβρουαρίου μέχρι 14 
Νοεμβρίου 2019 

αναχωρήσεις:
Κάθε Σάββατο από 16 Μαρτίου μέχρι 23 
Νοεμβρίου 2019

από

€1489

από

€1055

από

€749

από

€1485

από

€2900

από

€749

οι τιμές είναι ανά άτομο και συμπεριλαμβάνουν κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή & λιμενικά τέλη/οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
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1. ύποχρεωσεισ Διοργάνωτή
1.1 το ταξιΔι σασ:
Τα πακέτα κρουαζιέρων που παρουσιάζονται στον 
κατάλογο διακοπών μας είναι μέρος των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από την ORANGE TRAVEL 
(CYPRUS ) LTD, η οποία δεσμεύεται να σας προσφέρει 
τις διάφορες υπηρεσίες, που αποτελούν μέρος του 
ταξιδιού σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο 
εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή και 
εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
Τότε και μόνο τότε, υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ σας 
και της εταιρείας μας.

1.2 αΛΛαΓη τοΥ ταξιΔιοΥ πριν την αναχωρηση
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε 
όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει, 
στο συγκεκριμένο ταξίδι, κατά τη στιγμή της 
εγγραφής σας. Επειδή όμως κλείνουμε τις διάφορες 
υπηρεσίες πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησης 
σας και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες πολλών 
ανεξάρτητων προμηθευτών, όπως αεροπορικών 
εταιριών, εταιρείες κρουαζιέρων, ξενοδοχείων κλπ 
στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο 
έλεγχο υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές. 
Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είναι μικρής 
σημασίας. Αν έχουμε μια σημαντική τροποποίηση 
του ταξιδιού σας, όπως για παράδειγμα αλλαγή 
δρομολογίου του πλοίου, αλλαγή διανυκτερεύσεων, 
αλλαγή μέσων μεταφοράς ή αλλαγή στις ημερομηνίες 
κλπ. έχετε τις πιο κάτω εναλλακτικές λύσεις:
Α. Να δεχθείτε την τροποποίηση
Β. Να δεχθείτε εναλλακτικό πακέτο εφόσον αυτό 
είναι εφικτό, με την ίδια εταιρεία κρουαζιέρας και 
αεροπορικής εταιρείας, ισοδύναμης ή ανώτερης 
ποιότητας, καταβάλλοντας τη διαφορά εάν είναι 
ακριβότερο και εάν το εναλλακτικό πακέτο είναι 
μειωμένης τιμής ή ποιότητα δικαιούστε την 
κατάλληλη μείωση της τιμής.
Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν 
μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική 
πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν 
πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι 
πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια 
και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να 
αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο 
μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω 
τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, από τρομοκρατική 
ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές 
καταστροφές, απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά 
φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα 
μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και 
την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη μας σε όλες 
τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των 
σχετικών Διεθνών όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για 
καθυστέρησεις ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανόν 
να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή 
άλλους οργανισμούς. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν 
να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
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 μπορεί να διαφέρουν ανά εταιρεία 
και θα πρέπει να γίνει νέα κράτηση. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στην ημερομηνία, προορισμό/κρουαζιέρα, 
λιμάνι επιβίβασης, ξενοδοχείο, είδος καμπίνας και 
τρόπος μεταφοράς θεωρείται αλλαγή. 

1.3 αν ακΥρωσοΥμέ το ταξιΔι σασ
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το 
ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο. Πάντως δεν 
θα ακυρώσουμε το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την 
αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι, πέρα από τον 
δικό μας έλεγχο (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
2). Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι 
σας, έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην 

περίπτωση που θα ισχύει μια ακριβότερη τιμή 
πώλησης η οποία διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε. 

1.4 η σΥμΒατικη μασ Υποχρέωση προσ έσασ Για 
τισ Λέπτομέρέιέσ τοΥ ταξιΔιοΥ σασ
Είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 
στη σύμβαση του ταξιδιού σας. Σε περίπτωση που 
αντιληφθείτε οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης 
κατά την εκτέλεση της ταξιδιωτικής σας 
υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση 
του ταξιδιού παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση 
που κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν 
εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση, έχουμε την 
υποχρέωση να την αποκαταστήσουμε εκτός και 
αν η αποκατάστασή είναι αδύνατη ή συνεπάγει 
δυσανάλογες δαπάνες. Σύμφωνα με την Κυπριακή 
Νομοθεσία του Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών 
και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών 
Νόμος του 2017 (186(I)/2017) η Εταιρεία μας έχει 
προβεί στην εξασφάλιση της επαγγελματικής 
του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή 
πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους μας 
καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων 
και τον επαναπατρισμό σας στην περίπτωση 
αφερεγγυότητας. 

1.5 ακριΒέια τοΥ έντΥποΥ μασ
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή 
καταχώρηση των διάφορων στοιχείων και 
λεπτομερειών στο έντυπο μας. Παρ’ όλα αυτά, 
πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες των 
πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή 
σαφάρι μπορούν να αλλάξουν για τοπικές αιτίες. 
Κάτω από παρόμοιες ή κλιματολογικές συνθήκες, 
εποχές του χρόνου κλπ είναι δυνατόν ορισμένες 
λεπτομέρειες που καταγράψαμε να μην είναι 
διαθέσιμες για το κοινό ή να μην μπορούν να 
προσφερθούν (π.χ. μη λειτουργία της πισίνας για 
τεχνικούς λόγους κλπ.) και η περιγραφή μας στο 
έντυπο να μη συμφωνεί με την πραγματικότητα. 

1.6 ξένοΔοχέια
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός αν ρητά 
αναφέρεται κάτι άλλο, είναι σε δωμάτια στάνταρ 
(standard rooms). Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι 
διαθέσιμα για χρήση, από τις 15:00 (ανεξάρτητα με 
την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη). Παράλληλα ο ίδιος 
ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του 
από τις 10:00 μέχρι τις 12:00 άσχετα πάντα με την 
ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Δημοτικός 
φόρος ισχύει στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες και 
στην Αμερική και το κόστος διαφοροποιείτε ανάλογα 
με την χώρα και την πόλη παραμονής σας. Το κόστος 
είναι ανά ημέρα και πληρώνεται υποχρεωτικά από 
τον ίδιο τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο 
παραμονής του. 

1.7 πτησέισ
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 καθυστερήσεις. 
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.

1.8 καΘΥστέρησέισ και αΛΛαΓέσ ΔρομοΛοΓιοΥ 
στισ κροΥαζιέρέσ :
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα 
πλοία θα προσεγγίσουν το εκάστοτε δημοσιευμένο 
λιμάνι, ούτε ότι θα ακολουθείται κάθε τμήμα του 
δημοσιευμένου δρομολογίου. Κατά διαστήματα, 
τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάζουν. Η εταιρεία 
κρουαζιέρων και ο καπετάνιος του πλοίου έχει 
το δικαίωμα να παραλείψει κάποιο λιμάνι, να 
προσεγγίσει ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνει 
καθ’ οποιανδήποτε τρόπο από το δημοσιευμένο 
δρομολόγιο ή να αντικαταστήσει ένα πλοίο ή τη 
στάση σε ένα λιμάνι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί 
για πολλούς λόγους όπως για παράδειγμα οι 
υπάρχουσες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, 
επείγοντα περιστατικά επισκεπτών, παροχή 
βοήθειας σε άλλα πλοία και η αδυναμία λειτουργίας 
του πλοίου σύμφωνα με την κανονική του ταχύτητα 
εξαιτίας κάποιου απρόσμενου μηχανικού ή τεχνικού 
προβλήματος. Επιπλέον δεν φέρουν ευθύνη για τη 
αδυναμία να ανταποκριθούν στους χρόνους άφιξης ή 
αναχώρησης που αναφέρονται στο ενημερωτικό μας 
φυλλάδιο για κάθε λιμάνι. Σε κανονικές συνθήκες 
οι αλλαγές στα δρομολόγια πραγματοποιούνται 
με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας και 
της ασφάλειας των επιβατών. Οι αποφάσεις του 
καπετάνιου είναι δεσμευτικές για κάθε επιβάτη και 
η εταιρεία κρουαζιέρων αλλά και η εταιρεία μας 
δεν φέρει καμιά ευθύνη για πληρωμή αποζημίωσης 
και κάλυψη επιπρόσθετων εξόδων που μπορεί να 
προκύψουν προς τους ταξιδιώτες. Εισηγούμαστε 
όπως οι ταξιδιώτες εξασφαλίζουν ταξιδιωτική 
ασφάλιση με κάλυψη αυτών των περιστατικών πριν 
από το ταξίδι τους.

1.9 έπιΒιΒαση στα κροΥαζέροπΛοια :
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.

2. ύποχρεωσεισ πελάτων
2.1 η πΛηρωμη / έξοΦΛηση τοΥ ταξιΔιοΥ σασ
Για την κράτηση οποιουδήποτε πακέτου κρουζιέρας 
απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή και από τα 
δύο μέρη , της δήλωσης συμμετοχής στο ταξίδι όπως 
και της αναγκαίας προκαταβολής €700 ανα καμπίνα. 
Πλήρης εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 20 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.

2.2 αΛΛαΓέσ στην αρχικη κρατηση
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική 
σας κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας 
επιβεβαίωσης αυτή είναι δυνατή εφόσον γίνει 
εντός εύλογου χρόνου και εν πάση περίπτωση όχι 
αργότερα από 21 μέρες πριν από την αναχώρηση.

2.3 ακΥρωση αρχικησ κρατησησ
Αν εσείς ή κάποιος/α από την ομάδα/οικογένεια 
σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να 
μας γνωστοποιήσετε την απόφαση σας γραπτώς. 
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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 

Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει 
τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που 
οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής 
αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο 
ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά τις καμπίνας 
του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινη 
καμπίνα.

2.4 έκχωρηση κρατησησ
Αν εσείς δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, είναι 
ενδεχόμενο να δεχθούμε να μεταφέρετε την κράτηση 
σας σε κάποιο άλλο άτομο. Πάντως η όποια αλλαγή, 
θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια 
και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προμηθευτές 
π.χ συμβαλλόμενες αεροπορικές εταιρείες και 
ξενοδοχεία, εταιρεία κρουαζιέρων, αποδέχονται την 
αλλαγή. Εκεί όπου η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα 
υπάρξει ένα διοικητικό τέλος €50

2.5 ΔιαΒατηριο και Θέωρησέισ 
Είναι δική σας ευθύνη νε έχετε διαβατήριο που 
ισχύει πέραν των έξι μηνών μέτα την αναχώρηση 
και να έχετε εξακριβώσει τις θεωρήσεις (βίζες) που 
χρειάζονται. Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε 
να μας το γνωστοποιήσετε κατά την εγγραφή 
σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς τις 
απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται (χρόνος, 
φωτογραφίες, τέλη κ.λ.π). Αν δεν καταφέρετε να 
έχετε τα απαραίτητα έγγραφα και δεν σας επιτραπεί 
η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία 
μας δε φέρει καμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε 
να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθεια μας θα 
είναι δείγμα καλής θέλησης. Στην περίπτωση αυτή 
επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε 
έξοδα που τυχόν να προκύψουν από μη συμμετοχή 
σας.

2.6 σέ πέριπτωση ποΥ έχέτέ καποιο παραπονο
Αν έχετε λόγο για να παραπονεθείτε ενώ βρίσκεστε 
σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε 
στην εταιρεία κρουαζιέρας, στο ξενοδοχείο, στην 
αερογραμμή ή στην εταιρεία μεταφοράς ή στον 
προμηθευτή των υπό αναφορά υπηρεσιών και να 
μας ενημερώσετε. Δεν είναι λογικό να υπάρξει 
παράπονο στην επιστροφή, χωρίς να διαμαρτυρηθεί 
κανείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας 
δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας 
ενοχλεί και αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Εν 
πάση περίπτωση, αν κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί θα 
πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στην εταιρεία 
μας, με ιδιαίτερη επιστολή, μέσα σε δέκα μέρες από 
την επιστροφή σας στην Κύπρο.

2.7 ΥΓέια
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 αναχώρησής 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 αυτάρκεις ή 
να συνταξιδεύουν με άτομα που να μπορούν να τους 
φροντίζουν. Επιβάτες με αναπηρικά καροτσάκια 
πρέπει να παρέχουν τα δικά τους μικρά πτυσσόμενα 
καροτσάκια. 

3. γενικεσ πλήροΦοριεσ
3.1 αποσκέΥέσ
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 πάρετε 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 αποβίβαση ή μετά από την πτήση σας, πρέπει 
να αναφέρεται αμέσως στους αρμόδιους με την 
παραλαβή των αποσκευών. Σε περίπτωση που η ζημιά 
δεν φαίνεται εξωτερικά, οφείλεται να αναφέρεται 
γραπτώς εντός 15 ημερών από την αποβίβαση. Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

3.2 ατομικη ασΦαΛιση
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.

3.3 κοστοΛοΓησέισ πακέτων 
Έχουν υπολογισθεί μεταξύ άλλων, βάση των 
ειδικών αεροπορικών ναύλων και των ναύλων των 
κρουαζιέρων που ισχύουν κατά την 10/12/2018. 
Την ισοτιμία του Ευρώ με τα ξένα νομίσματα 
την 10/12/2018 σύμφωνα με το ειδικό δελτίο 
συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

3.4 αΛΛαΓέσ τιμων-κοστοΛοΓησέισ έκΔρομων:
Τα έξοδα συμμετοχής στα προγράμματα μας 
έχουν υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, στη βάση των 
ακόλουθων στοιχείων:
α) Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, τα ναύλα κρουαζιέρας, 
οι φόροι αεροδρομίων και λιμανιών και ο επίναυλος 
καυσίμων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης 
β) Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που 
χρεώνονται στις διάφορες χώρες, όπως είναι τα 
δικαιώματα προσγείωσης, φόροι αεροδρομίων ή 
λιμανιών και επίναυλος καυσίμων.
γ) Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων νομισμάτων που 
ίσχυε κατά την ημερομηνία με βάση το ειδικό δελτίο 

συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Δ) Αύξηση ΦΠΑ

Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που 
αναφέρονται πιο πάνω, δυνατόν να επιφέρουν 
ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία 
θα ανακοινώνεται στους ταξιδιώτες πριν από την 
εξόφληση της συμμετοχής τους, τουλάχιστον 15 
μέρες πριν από την αναχώρηση. ‘Ολες οι τιμές 
που αναγράφονται είναι ανά άτομο σε Ευρώ και 
επί τη βάση των ατόμων που μοιράζονται τη 
συγκεκριμένη καμπίνα και περιλαμβάνουν την 
κρουαζιέρα, αεροπορικό εισιτήριο προς/από το 
λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής όπου ισχύουν, 
διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία όπου ισχύει, 
μεταφορές από και προς το λιμάνι αναχώρησης. 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. Επιπλέον ανάλογα με το 
πλοίο μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση σε 
κάποια από τα εστιατόρια ή άλλες υπηρεσίες του.

3.5 ΔιορΓανωτησ / πωΛητησ
Τα πλείστα ταξίδια που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα αυτό, διοργανωτής είναι η ORANGE 
TRAVEL ( CYPRUS) LTD . Σε εκείνα τα ταξίδια που 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλους 
διοργανωτές ταξιδιών, η εταιρεία μας ενεργεί ως 
πωλητής και η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή 
πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά 
στους οργανωτές αυτούς. Ο ρόλος του γραφείου 
μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά 
μεσολαβητικός και επί προμήθεια. Με την κράτησή 
σας θα αναφέρεται και ο οργανωτής της κάθε 
εκδρομής. 

3.6 έπιΒαρΥνσησ
Ο συμβαλλόμενος θα επιβαρύνεται με 
οποιουσδήποτε φόρους αεροδρομίων ή και 
επίναυλος που αποδεδειγμένα θα επιβληθούν από 
αεροπορικές εταιρείες ή αρχές αεροδρομίων, 
μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος 
διαφημιστικού εντύπου. 

3.7 αποΔοχη ορων σΥμμέτοχησ
Συμμετοχή σε οποιοδήποτε πακέτο του 
προγράμματος προϋποθέτει την ταυτόχρονη και 
χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Σημείωση: Η επίσημη γλώσσα στα πλοία της NCL, 
RCCL, CELEBRITY είναι τα Αγγλικά, στα πλοία της 
COSTA και MSC τα ιταλικά, της Mein Schiff τα 
Γερμανικά και της CELESTYAL τα Ελληνικά. 

οι τιμέσ τοΥ καταΛοΓοΥ Υποκέινται
σέ αΛΛαΓη μέ Βαση τη ΔιαΘέσιμοτητα
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