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Να μας πάρεις μακριά / Να μας πας στα πέρα μέρη 
Φύσα θάλασσα πλατιά / Φύσα αγέρι, φύσα αγέρι 

 
(Δ. Σαββόπουλος/Θαλασσογραφία)  



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

Γιατί να επιλέξω μια κρουαζιέρα; 

 

Αν ακόμα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσμο λιμάνι-λιμάνι βασανίζεστε για μια απάντηση, 

αναλογιστείτε πως… 

… Μια κρουαζιέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε μέρη που δεν  φτάνει κανείς εύκολα με άλλο 

μεταφορικό μέσο. Κι αν ακόμα η δια ξηράς ή αεροπορική πρόσβαση είναι εφικτή, είναι σί-

γουρα πιο ακριβή και χρονοβόρα.  

…Επιλέγοντας μια κρουαζιέρα εξασφαλίζετε το ταξίδι σας αρκετό καιρό πριν χωρίς την αγω-

νία της πραγματοποίησής του ή μη για λόγους επαρκούς συμμετοχής.  

…Γνωρίζετε αναλυτικά το πρόγραμμα, τις καθημερινές δραστηριότητες, ακόμα και το νούμερο 

της καμπίνας σας κι έτσι καμιά δυσάρεστη έκπληξη της τελευταίας στιγμής δεν θα ανατρέψει 

τα σχέδιά σας και το πρόγραμμα των διακοπών σας. 

…Όλες οι ημέρες των διακοπών σας είναι γεμάτες και χωρίς άσκοπες και χρονοβόρες μετακι-

νήσεις από το ένα μέρος στο άλλο. Τα πλοία ταξιδεύουν το βράδυ δίνοντάς σας έτσι την ευ-

καιρία, κατά τη διάρκεια της μέρας, να χαρείτε τις πόλεις και τα λιμάνια του κόσμου με προ-

αιρετικές εκδρομές ή προσωπικές βόλτες και περιηγήσεις. 

…Η διαμονή σας στο πλοίο είναι φροντισμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τα 5* κρου-

αζιερόπλοια που σας προτείνουμε, εκτός από τις πολυτελείς καμπίνες, διαθέτουν χώρους ξε-

κούρασης και χαλάρωσης με φόντο την καταγάλανη θάλασσα,  την πράσινη χλωρίδα των α-

κτών και την πολυμορφία της πανίδας των πέντε ηπείρων. 

…Σε κάθε πλοίο υπάρχει καθημερινή εναλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων (διαλέξεις, προ-

βολές, βιβλιοθήκη) και ψυχαγωγικών θεαμάτων (happenings, πάρτι, καζίνο, θέατρο).  

…Η φιλόξενη διάθεση του προσωπικού, η ευγένεια και η υποδειγματική συμπεριφορά  του 

πληρώματος θα σας κάνουν να νιώσετε ασφάλεια και ικανοποίηση. Κάθε ταξιδιώτης είναι σί-

γουρα ξεχωριστός.  

…Η ποικιλία των προορισμών και οι συχνές αναχωρήσεις, σας δίνουν τη δυνατότητα να σχε-

διάσετε τις διακοπές σας όπου και όποτε σας εξυπηρετεί. 

…Μια κρουαζιέρα είναι η καλύτερη επιλογή για το γαμή-

λιο ταξίδι σας, για να γιορτάσετε μια επέτειο, για να απο-

λαύσετε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια ή τους φί-

λους σας, για να γνωρίσετε τα πιο απίθανα μέρη του πλα-

νήτη. 

 
Μην το σκέφτεστε άλλο. Κλείστε σήμερα μια κρουαζιέρα. 

Θα είναι σίγουρα η ωραιότερη ανάμνηση της ζωής σας! 

  



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
7/8ήμερη Κρουαζιέρα 

 
 
 
 

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 

Κάθε  Κυριακή από 

17/3 - 10/11/2019 

 
 
 
 
 

Πλοίο: Bellissima (MSC) 
 
 

 
 
Απολαύστε την απόλυτη χαλάρωση και πολυτέλεια του νεότευκτου BELLISIMA, στις ομορφό-

τερες πόλεις και νησιά της Μεσογείου. 

 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

1η Γένοβα, Ιταλία - 17.00 

2η Νάπολη, Ιταλία 11.00 19.30 

3η Μεσίνα, Ιταλία 08.00 18.00 

4η Βαλέττα, Μάλτα 08.00 18.00 

5η Εν πλω - - 

6η Βαρκελώνη, Ισπανία 07.00 18.00 

7η Μασσαλία, Γαλλία 08.00 18.00 

8η Γένοβα, Ιταλία 08:00 - 

 
  



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

Εσωτερική καμπίνα: από 439 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

- Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο 

- Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο, το 

πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο 

- Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Λιμενικά & λοιπά έξοδα 

- Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (βλ. κατωτέρω) 

- Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται) 

- Η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών 

- Προαιρετικές εκδρομές 

- Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής & αναζωογόνησης 

- Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Ενήλικες: 10 € το άτομο την ημέρα, Παιδιά & νέοι 4 - 14 ετών: 50%, Παιδιά έως 4 ετών: 

ΔΩΡΕΑΝ. 

(Τα ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα 

στον λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. 

- Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών ανά κατηγορία και για κρα-

τήσεις έως και 60 ημέρες πριν την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει 

τις τιμές Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. 

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

180-60 ημέρες πριν την αναχώρηση, 50 € το άτομο 

59-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου 

44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου 

29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου 

14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 

 
 
 
  



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
7/8ήμερη Κρουαζιέρα 

 
 
 
 

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 

Κάθε  Σάββατο από 

13/4 - 9/11/2019 

 
 
 
 
 

Πλοίο: Sea View (MSC) 
 
 

 
 
 
Κοσμοπολίτικη αύρα στις ωραιότερες πόλεις της Μεσογείου. Αξέχαστες διακοπές. Περιπλανη-

θείτε στηn πόλη του Γκαουντί, την Βαρκελώνη. Θαυμάστε τις άγριες ακτές της Κορσικής, περ-

πατήστε στα δαιδαλώδη σοκάκια των Καννών, φωτογραφήστε τα χρώματα της Ισπανίας στην 

Μαγιόρκα … 

 

 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

1η Βαρκελώνη, Ισπανία - 18.00 

2η Αιάκειο, Κορσική, Γαλλία 12.00 19.00 

3η Γένοβα, Ιταλία 07.00 18.00 

4η Λα Σπέτσια, Ιταλία 07.00 18.00 

5η Τσιβιταβέκια, Ιταλία 07.00 18.00 

6η Κάννες, Γαλλία 09.00 18.00 

7η Πάλμα ντε Μαγιόρκα 14.00 23.00 

8η Βαρκελώνη 08:00 - 

 
 
 
 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

Εσωτερική καμπίνα: από 569 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

- Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο 

- Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο, το 

πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο 

- Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Λιμενικά & λοιπά έξοδα 

- Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (βλ. κατωτέρω) 

- Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται) 

- Η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών 

- Προαιρετικές εκδρομές 

- Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής & αναζωογόνησης 

- Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Ενήλικες: 10 € το άτομο την ημέρα, Παιδιά & νέοι 4 - 14 ετών: 50%, Παιδιά έως 4 ετών: 

ΔΩΡΕΑΝ. 

(Τα ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα 

στον λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. 

- Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών ανά κατηγορία και για κρα-

τήσεις έως και 60 ημέρες πριν την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει 

τις τιμές Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. 

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

180-60 ημέρες πριν την αναχώρηση, 50 € το άτομο 

59-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου 

44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου 

29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου 

14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 

 
 
  



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 


