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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 

Φθινόπωρο 2019 - Άνοιξη 2020 
 
 

 
 

 
 

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

 
(Δ. Σαββόπουλος/Θαλασσογραφία) 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ 2020 

 
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 σίγουρα πιο ακριβή και χρονοβόρα. 

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

την αγωνία 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 

μετακινήσεις από το ένα μέρος στο άλλο. Τα πλοία ταξιδεύουν το βράδυ δίνοντάς σας 

έτσι την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της μέρας, να χαρείτε τις πόλεις και τα λιμάνια 

του κόσμου με προαιρετικές εκδρομές ή προσωπικές βόλτες και περιηγήσεις. 

…Η διαμονή σας στο πλοίο είναι φροντισμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τα 

5* κρουαζιερόπλοια που σας προτείνουμε, εκτός από τις πολυτελείς καμπίνες, 

διαθέτουν χώρους ξεκούρασης και χαλάρωσης με φόντο την καταγάλανη θάλασσα,  

την πράσινη χλωρίδα των ακτών 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 σίγουρα ξεχωριστός. 

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

να σχεδιάσετε τις διακοπές σας όπου και όποτε σας εξυπηρετεί. 

…Μια κρουαζιέρα είναι η καλύτερη επιλογή για το γαμήλιο ταξίδι 

σας, για να γιορτάσετε μια επέτειο, για να απολαύσετε στιγμές 

χαλάρωσης με την οικογένεια ή τους φίλους σας, για να γνωρίσετε τα 

πιο απίθανα μέρη του πλανήτη. 

 
Μην το σκέφτεστε άλλο. Κλείστε σήμερα μια κρουαζιέρα. 

Θα είναι σίγουρα η ωραιότερη ανάμνηση της ζωής σας! 

 

 

 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ 2020 

 
 
 

 
8/7ήμερη Κρουαζιέρα 

«Κοσμοπολίτικη Δυτική Μεσόγειος» 
 
 
 
 

ΠΛΟΙΟ: COSTA SMERALDA 
           (νεότευκτο) 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2019-2020 
Κάθε Σάββατο  

από 9/11/19 έως 30/05/20 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

(Οι τιμές υπόκεινται σε διαθεσιμότητα) 

Από 

€ 499 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, 
πλήρη διατροφή καθώς και την ψυχαγωγία, 
την χρήση της πισίνας και του γυμναστηρίου 
του πλοίου. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φιλοδωρήματα, 
αλκοολούχα ποτά και εμφιαλωμένα 
αναψυκτικά και νερά, τα θεματικά εστιατόρια, 
τη χρήση του spa του πλοίου καθώς και τα 
λιμενικά τέλη. Επίσης οι παραπάνω τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια και 
μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης 
της κρουαζιέρας 

       

Ημέρα  Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

Σάββατο  Σαβόνα, Ιταλία  18.00 

Κυριακή  Μασσαλία, Γαλλία 08.30 17.00 

Δευτέρα  Βαρκελώνη, Ισπανία 08.00 19.00 

Τρίτη  Πάλμα Ντι Μαγιόρκα, Ισπανία 08.00 18.00 

Τετάρτη  Εν πλω   

Πέμπτη  Τσιβιταβέκια, Ρώμη, Ιταλία 08.00 19.00 

Παρασκευή  Λα Σπέτσια, Ιταλία 08.30 20.30 

Σάββατο  Σαβόνα, Ιταλία 07.00 - 

 
 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ 2020 

 
 
 

 
8/7ήμερη Κρουαζιέρα 

«Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα» 
 
 
 
 
 

ΠΛΟΙΟ: MSC GRANDIOSA 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Κάθε Σάββατο 

από 09/11/19 έως 21/03/20 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

(Οι τιμές υπόκεινται σε διαθεσιμότητα) 

Από 

€ 382 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, 
πλήρη διατροφή καθώς και την ψυχαγωγία, 
την χρήση της πισίνας και του γυμναστηρίου 
του πλοίου. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φιλοδωρήματα, 
αλκοολούχα ποτά και εμφιαλωμένα 
αναψυκτικά και νερά, τα θεματικά εστιατόρια, 
τη χρήση του spa του πλοίου καθώς και τα 
λιμενικά τέλη. Επίσης οι παραπάνω τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια και 
μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης 
της κρουαζιέρας

       

Ημέρα  Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

Σάββατο  Γένοβα  18.00 

Κυριακή  Τσιβιταβέκια, Ρώμη, Ιταλία 07.00 18.00 

Δευτέρα  Παλέρμο, Ιταλία 10.00 17.00 

Τρίτη  Βαλέτα, Μάλτα 09.00 18.00 

Τετάρτη  Εν πλω   

Πέμπτη  Βαρκελώνη, Ισπανία 09.00 18.00 

Παρασκευή  Μασσαλία, Γαλλία 08.00 17.00 

Σάββατο  Γένοβα 08.00 - 

 
 

 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ 2020 

 
 
 

 
12/11ήμερη Κρουαζιέρα 
«Κανάρια Νησιά» 

 
 
 
 

ΠΛΟΙΟ: MSC OPERA 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2019 
9/11  |  7, 14, 21, 28/12 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020  
4, 26/1  |  17/2  |  10/3 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

(Οι τιμές υπόκεινται σε διαθεσιμότητα) 

Από 

€ 599 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, 
πλήρη διατροφή καθώς και την ψυχαγωγία, 
την χρήση της πισίνας και του γυμναστηρίου 
του πλοίου. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φιλοδωρήματα, 
αλκοολούχα ποτά και εμφιαλωμένα 
αναψυκτικά και νερά, τα θεματικά εστιατόρια, 
τη χρήση του spa του πλοίου καθώς και τα 
λιμενικά τέλη. Επίσης οι παραπάνω τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια και 
μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης 
της κρουαζιέρας 

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

1η Γένοβα, Ιταλία  16.00 

2η Εν πλω   

3η Μάλαγα, Ισπανία 08.00 19.00 

4η Εν πλω   

5η Φουντσάλ Πορτογαλία 09.00 16.00 

6η Τενερίφη 08.30 15.00 

7η Εν πλω   

8η Ταγγέρη, Μαρόκο 08.00 14.00 

9η Καρθαγένη 09.00 17.00 

10η Εν πλω   

11η Τσιβιταβέκια (Ρώμη), Ιταλία 07.00 18.00 

12η Γένοβα 08.00 - 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
 

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  


