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από 1699 €

14/15ήμερη
Ισλανδία, Σκωτία, 

Γερμανία

από 2249 €

7/8ήμερη
Νορβηγικά Φιόρδ

από 1449 €

7/8ήμερη
Βαλτική Ανακάλυψη

από 1199 €

Άμστερνταμ

Αμβούργο

Κοπενχάγη

Στοκχόλμη

Αθήνα



Tι περιλαμβάνεται
στην κρουαζιέρα σας

Αφήστε τις έννοιες στο σπίτι. Το μόνο που πρέπει να φέρετε στο πλοίο είναι 

τον ενθουσιασμό σας, την αίσθηση της εξερεύνησης και την επιθυμία σας 

για να χαλαρώσετε. Εμείς θα φροντίσουμε τα υπόλοιπα. 

Το πλήρωμα  και ο έμπειρος συνοδός του γραφείου μας βρίσκονται κοντά 

σας για να σας βοηθήσουν σε ότι χρειαστείτε σχετικά με την καμπίνα σας, 

το φαγητό, τη διασκέδαση και τις άλλες δραστηριότητες. 
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Άνεση & Φιλοξενία

Διασκέδαση Γυμναστική και Σπορ

Οικογένεια και παιδιά

Γεύματα

Έχοντας πάντα προτεραιότητα την άνεση 
των επιβατών, όλες οι καμπίνες είναι 
πλήρως εξοπλισμένες και διακοσμημένες 
με κομψές πινελιές. Μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα από τις καμπίνες με μπαλκόνι με 
την ιδιωτική σας θέα, τις εξωτερικές 
καμπίνες με παράθυρο αλλά και 
τις εσωτερικές μας καμπίνες.

Στα διάφορα εστιατόρια και στα μπουφέ 
που λειτουργούν 20 ώρες την ημέρα, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από μία 
μεγάλη ποικιλία, από υψηλής ποιότητας 
πιάτα διακεκριμένων σεφ, από έθνικ 
συνταγές μέχρι τα καλύτερα πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας, μαγειρεμένα 
καθημερινά με επιλεγμένα υλικά.

Απολαύστε ποικιλία στη διασκέδαση με 
θεαματικές θεατρικές παραστάσεις, 
ζωντανή μουσική, θεματικά πάρτι, 
δημιουργικά σεμινάρια και μαθήματα 
σε τομείς όπως η τέχνη, η αστρονομία, 
η γευσιγνωσία και ο χορός.

Τα γυμναστήρια πάνω στο πλοίο είναι 
πλήρως εξοπλισμένα με μηχανήματα της 
τελευταίας τεχνολογίας και με 
προσωπικούς γυμναστές για όσους 
θέλουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα 
προπόνησης τους εν πλω, άλλα και για 
όσους θέλουν να δοκιμάσουν.

Εκτός από τις δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν τα μέλη μιας οικογένειας 
μαζί, πάνω στο πλοίο υπάρχουν και πολλά παιδικά κλαμπ με εξειδικευμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί για τη διασκέδαση 
των παιδιών και των εφήβων.
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12
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

- 21.00

14
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΜΟΛΝΤΕ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

13.00 21.00

16
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΧΟΝΙΓΚΣΒOΓΚ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

13.00 23.59

17
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΤΡΟΜΣΟ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

12.30 21.00

19
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09.00 17.00

11/12ημερη κρουαζιέρα Βόρειο Ακρωτήρι
με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa

Συγκέντρωση στις 04:30 πμ. στο αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος με το συνοδό του γραφείου μας και 
αναχώρηση για Αμβούργο μέσo Μονάχου με πτήση 
της Lufthansa. Άφιξη στo Αμβούργο στις 11:10 πμ. 
Μετά την παραλαβή των αποσκευών μας, μεταφορά 
στον επιβατικό σταθμό και επιβίβαση στο πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa. Στο λιμάνι του 

Αμβούργου, στην καρδιά της πόλης, είναι δεμένα 
πλοία από όλο τον κόσμο. Η πόλη με τις αμέτρητες 
γέφυρες, είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που  
παρέχει στους επισκέπτες τέχνη και πολιτισμό, θέατρο 
και ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών, μοναδικές 
δυνατότητες αγορών, ζωντανή νυχτερινή ζωή και 
αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα.

Το Μόλντε είναι πολυσύχναστο βιομηχανικό και 
εμπορικό κέντρο, επισκοπάτο και διοικητικό κέντρο 

Το Χόνιγκσβογκ, η βορειότερη πόλη της Νορβηγίας 
και ίσως της Υφηλίου -2.100 χλμ. από το Βόρειο Πόλο- 
είναι το κύριο σημείο αναχώρησης για το Βόρειο 
Ακρωτήριο που απέχει 34 χλμ. μακριά. Ο Ήλιος 
του Μεσονυκτίου λάμπει όλη μέρα, πάνω από το 
γαλήνιο και καταπράσινο τοπίο με εντυπωσιακά 
φιόρδ, που περιβάλλει την κωμόπολη με τους μόλις 

2.500 κατοίκους, ο αριθμός των κατοίκων φτάνει τις 
3.000 τους θερινούς μήνες, όταν προσεγγίζουν τα 
κρουαζιερόπλοια και αυξάνεται η τουριστική κίνηση. 
Εδώ βρίσκεται το μικρό North Cape Museum, 
με στοιχεία για τη ζωή των κατοίκων του Βορείου 
Ακρωτηρίου, αλλά και πολλά μπαρ και εστιατόρια.

Το Τρόμσο, στα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, 
υπήρξε το σημείο αναχώρησης των εξερευνητών 
και κυνηγών, ήδη από τον 18 αιώνα. Μεταξύ των 
νησιών Λοφότεν και του Βορείου Ακρωτηρίου, το 

Το Τρόντχαϊμ είναι η τρίτη μεγαλύτερη και δεύτερη 
ιστορικότερη πόλη της Νορβηγίας, καθώς ιδρύθηκε 
το 997 μ. Χ. ως Έδρα των Βίκινγκς, από τον Βασιλιά 
Όλαφ Τρίγκβασον και διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα 

ΕΛΛΗΝΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ

13 Ιουλίου • Εν πλω

15 Ιουλίου • Εν πλω

17 Ιουλίου • XONIΓΚΣΒΟΓΚ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) • Άφιξη: 00.00 - Αναχώρηση: 02.00

18 Ιουλίου • Εν πλω

της Επαρχίας Møre og Romsdal, 500 χλμ. από το 
Όσλο. Η πόλη φημίζεται για τον γεμάτο φουρκέτες 
ορεινό δρόμο Trollstigen, το Δρόμο του Ατλαντικού 
Ωκεανού, μήκους 8,3 χλμ., που συνδέει τις πόλεις 
Molde και Kristiansund, για το Διεθνές Φεστιβάλ 
Λογοτεχνίας και το διάσημο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ 
Τζαζ, αλλά και για τις 222 κορυφές που προσφέρουν 
απίθανη θέα. Περπατήστε στους δρόμους της «Πόλης 

των Ρόδων» με τις υπέροχες βίλες του 15ου αιώνα, 
παλιές κατοικίες των Βίκινγκς και δείτε τον Καθεδρικό 
Ναό με το εντυπωσιακό καμπαναριό. Επιλέξτε να 
κάνετε πεζοπορία, να εξερευνήσετε σπηλιές, να 
κάνετε βόλτα με καγιάκ στο Μόλντεφιορδ, μέχρι τους 
κοντινούς υφάλους ή απλά, μείνετε στην πόλη για 
αγορές και φαγητό.

Τρόμσο καταλαμβάνει μια από τις πιο συναρπαστικές 
ακτές της Νορβηγίας και τα πιο μαγευτικά τοπία των 
φιόρδ. Πρόκειται για μια μικρή γραφική πόλη 50.000 
κατοίκων, έδρα του βορειότερου πανεπιστημίου του 
κόσμου και γνωστή για τον ετήσιο Μαραθώνιο Του 
Ήλιου του Μεσονυκτίου. Τα κτίρια που κυριαρχούν 
είναι η Domkirke, μια από τις μεγαλύτερες ξύλινες 
εκκλησίες της Νορβηγίας και ο υπέροχος Αρκτικός 
Καθεδρικός, με τις 11 σπείρες, σχεδιασμένος να 
αντανακλά την ομορφιά της αρκτικής περιοχής. Αξίζει 
μια επίσκεψη στο μουσείο του Τρόμσο, με στοιχεία της 

ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής αλλά 
και σε μια από τις βορειότερες μπυραρίες του κόσμου, 
τη διάσημη Mack Olbryggeri. Ξεχωρίζουν το ενυδρείο 
Polaria, όπου μπορείτε να δείτε γενειοφόρους φώκιες 
να κολυμπούν, το Μουσείο Polar, που στεγάζεται 
σε μια παλιά αποθήκη του 1830 και προσφέρει 
πληροφορίες γύρω από τη ζωή στον Αρκτικό κύκλο, 
το Μουσείο του Πανεπιστημίου και η βόλτα με το 
τελεφερίκ Fjellheisen μέχρι την κορυφή του όρους 
Στορστάινεν, με την εξαιρετική θέα προς την πόλη.

της Νορβηγίας τον 11ο και 12ο αι. Περιβάλλεται από 
κατάφυτους λόφους και διαρρέεται από τον ποταμό 
Νίντελβεν. Σήμερα, είναι μια ζωντανή πόλη που 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλούπολης με 
τη γραφικότητα και οικειότητα μιας μικρής πόλης. 

Παράλληλα, είναι τόπος προσκυνήματος, καθώς 
φιλοξενεί τον Καθεδρικό ναό Nidaros, όπου δινόταν 
το βασιλικό χρίσμα και φυλάσσονται τα κοσμήματα 
του θρόνου. Στον περίπατό σας θα δείτε πολλά 
αρχιτεκτονικά θαύματα του 17ου αι., μεταξύ των 

οποίων τα ανακατασκευασμένα ξύλινα κτίρια στη θέση 
των παλαιότερων που καταστράφηκαν από φωτιά το 
1681. Περιπλανηθείτε στο ιστορικό κέντρο και στη 
συνοικία Bakklandet, θαυμάστε την ψηλή κολώνα με 
το άγαλμα του Βίκινγκ Βασιλιά Olav Tryggvason 
στο μέσο της κεντρικής πλατείας, την ιστορική γέφυρα 
«Gamle Bybro» με τις σκαλιστές πύλες, αλλά και τον 
πύργο Tyholt (120 μ.) που προσφέρει το πανόραμα 
της πόλης και της γύρω περιοχής. Εκεί υπάρχει και 
εστιατόριο, που εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε μία ώρα.

πετάμε με
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20
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ AΛΕΣΟΥΝΤ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09.00 16.00

23
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

07.00 -

21
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΦΛΑΜ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

07.00 19.00

Το Ålesund είναι ένα γραφικό ψαρολίμανο στο στόμιο 
του Stor Fjord που βρίσκεται ανάμεσα στο Μπέργκεν 
και το Τρόντχαϊμ στην περιοχή Sunnmøre και είναι 

Στο λιμάνι του Αμβούργου, στην καρδιά της πόλης, είναι δεμένα πλοία από όλο τον κόσμο. Η πόλη με τις 
αμέτρητες γέφυρες, είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που  παρέχει στους επισκέπτες τέχνη και πολιτισμό, θέατρο 
και ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών, μοναδικές δυνατότητες αγορών, ζωντανή νυχτερινή ζωή και αναρίθμητα 
ιστορικά αξιοθέατα.

Το όμορφο Φλαμ βρίσκεται στο εσώτερο τμήμα 
του Άουρλαντσφιορδ, του 17-χλμ. - μήκους 

22 Ιουλίου • Εν πλω

η πύλη προς τα γύρω φιορδ - Geirangefjord και 
Hjørundfjord - και τις εκπληκτικές Άλπεις Sunnmøre. 
Μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το 1904, 
κατέστρεψε 800 κτίρια σε αυτό το αλιευτικό λιμάνι, 
το οποίο ξαναγεννήθηκε με την υποστήριξη του 
Γερμανικού Kaiser Wilhelm II και ξαναχτίστηκε στο τότε 
δημοφιλές αρτ νουβό στιλ, γνωστό ως Jugendstil. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της 
Νορβηγίας, με καλοφτιαγμένα κτίρια με μεσαιωνικές 
προσόψεις, κομψούς πυργίσκους και καράβια κατά 

μήκος των οδών του κέντρου της πόλης. Σήμερα, 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
αλιευτικά λιμάνια της Νορβηγίας και ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής του αποξηραμένου γάδου Klipfish 
στον κόσμο. Ο περίπατος σας θα σας οδηγήσει στον 
ποταμό Gågata, το κανάλι Brosundet και το Μουσείο 
Aalesunds, ενώ ο λόφος Aksla στην καρδιά της πόλης 
(ένα μόλις 418 βήμα αναρρίχηση αν αισθάνεστε ήπια 
ενεργητικός!), προσφέρει μια μεγάλη πανοραμική θέα.

παρακλαδιού του 204 χλμ. - μήκους και 1308 μ. 
βάθους μεγαλειώδους Σόγκνεφιορδ, του δεύτερου 
μεγαλύτερου φιόρδ στον κόσμο. Από τις πιο 
διάσημες ατραξιόν της περιοχής είναι ο σιδηρόδρομος 
Φλαμ, που πραγματοποιεί μια η εκπληκτική διαδρομή 
20 χλμ. με θέα τα ποτάμια που διασχίζουν βαθιά 
φαράγγια, απότομες βουνοκορφές, θορυβώδεις 
κλιμακωτούς καταρράκτες, βαθιές κοιλάδες και 

ορεινές φάρμες μέχρι το Μίρνταλ. Ο εντυπωσιακός 
καταρράκτης Κιόσφοσεν, που τροφοδοτεί με 
ηλεκτρική ενέργεια το Φλoμ, είναι από τις ομορφότερες 
εικόνες της διαδρομής. Επίσης, κοντά στο Φλαμ 
βρίσκεται και το εξίσου εντυπωσιακό Νέροϊφιορδ, 
αναγνωρισμένο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος • Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα

Μοναδική αναχώρηση 12 Ιουλίου 2019

Κατ. Περιγραφή	καμπίνων Τιμή 
Προσφοράς

Τιμή 
Κανονική Μονόκλινο

I1 Εσωτερική	καμπίνα	Bella 1699 € 1799 € 2699 €

O1 Εξωτερική	με	παράθυρο	(περιορισμένη	θέα)	Bella 1899 € 1999 € 3099 €

B1 Εξωτερική	καμπίνα	με	μπαλκόνι	Bella 2199 € 2299 € 3649 €

3ος/4ος	ενήλικας	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 1299 €

Παιδιά	&	νέοι	κάτω	των	18	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες	 799 €

Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων 340 €

Στις	ανωτέρω	τιμές	περιλαμβάνονται:
•	Εισιτήρια	κρουαζιέρας	στον	τύπο	καμπίνας	της	επιλογής	σας.
•			Αεροπορικά	εισιτήρια	Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα	με	ενδιάμεσο	σταθμό	με	την	

Lufthansa.
•		Πλήρης	διατροφή	(πρωινό,	μεσημεριανό,	δείπνο),	καθημερινά	στο	κρουαζιερό-
πλοιο	(για	τα	Club	&	Samsara	εστιατόρια	υπάρχει	χρέωση	κατ’	άτομο)	

•		Συμμετοχή	στις	διάφορες	εκδηλώσεις,	την	καθημερινή	ψυχαγωγία	και	το	καλλι-
τεχνικό	πρόγραμμα	του	πλοίου.

•		Όλες	οι	μεταφορές	σας	από/προς	αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο.
•		Έμπειρος	συνοδός	του	γραφείου	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	και	της	κρου-
αζιέρας.

•	Ασφάλιση	αστικής	και	επαγγελματικής	ευθύνης.

Δεν	περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων	340	€,	ταξιδιωτική ασφάλεια	 (προτείνε-
ται	–	κόστος	20	€	ανά	άτομο),	προαιρετικές	εκδρομές	στα	λιμάνια	προσέγγισης, 
η *χρέωση παροχής υπηρεσιών,	οι	υπηρεσίες	του	κέντρου	αισθητικής	και	ανα-
ζωογόνησης,	οι	αγορές	από	τα	καταστήματα	του	πλοίου,	είσοδοι	στα	μουσεία,	
επιπλέον	φαγητά	και	ποτά	εκτός	της	κρουαζιέρας,	προσωπικά	έξοδα	και	ότι	δεν	
αναφέρεται	στο	πρόγραμμα	και	στα	περιλαμβανόμενα.

*Χρέωση	παροχής	υπηρεσιών: 
Υπάρχει	χρέωση	παροχής	υπηρεσιών	κρουαζιερόπλοιου	με	κόστος:	Ενήλικες	10	€	
το	άτομο	την	ημέρα	•	Παιδιά	&	νέοι	έως	13	ετών:	5	€	•	Παιδιά	έως	2	ετών:	ΔΩΡΕΑΝ.	
Τα	ανωτέρω	ποσά	είναι	κατ’	άτομο	και	είναι	αναπόσπαστο	τμήμα	της	τιμής	της	
κρουαζιέρας,	χρεώνονται	αυτόματα	στο	λογαριασμό	της	καμπίνας	και	καταβάλ-
λονται	στο	πλοίο.	Σε	κάθε	περίπτωση	μπορούν	να	προπληρωθούν.

Οι	πτήσεις	μας	με	την	Lufthansa
12/7	-	LH	1755		 Αθήνα	–	Μόναχο	 06:05	 07:35
12/7	-	LH	2062		 Μόναχο	–	Αμβούργο		 08:15	 09:30
23/7	-	LH	2069		 Αμβούργο	–	Μόναχο	 13:15	 14:30
23/7	-	LH	1752		 Μόναχο	–	Αθήνα	 15:15	 18:40

Γενικές	σημειώσεις

•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης	και	σύμφωνα	με	τη	πολιτική	της	εταιρίας,	
είναι	απαραίτητο	να	προσκομίσετε	τα	πλήρη	στοιχεία	όλων	των	επιβατών	όπως	
αυτά	αναγράφονται	στο	(α)	Διαβατήριο	(α)/Ταυτότητα	(ες)	ανάλογα	με	τη	κρου-
αζιέρα	που	έχετε	επιλέξει	(Ονοματεπώνυμο,	Ημερομηνία	και	Τόπος	Γέννησης,	
Ημερομηνία	έκδοσης	και	λήξης,	Εκδούσα	Αρχή).

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

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

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

•  Τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες είναι διαθέσιμες μόνο στην κατηγορία 
Β1, καμπίνα με μπαλκόνι και έχουν επιβάρυνση 100 € το άτομο επί της ανα-
γραφόμενης τιμής.

•		Η	σειρά	των	υπηρεσιών/εκδρομών	μπορεί	να	αλλάξει	για	την	καλύτερη	διεξαγω-
γή	του	ταξιδιού	χωρίς	καμία	παράληψη.

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

Πολιτική	ακυρωτικών

• 90-45 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	απώλεια	προκαταβολής.

• 44-30 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	50%	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.
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ΤΙΜΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ

Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
τιμής μέχρι και €6

Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
χωρίς περιορισμό τιμής

Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
τιμής μέχρι και 10 €

Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
για παιδιά και νέους 3-17 ετών

Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
για άτομα άνω των 18 ετών

•  Βαρελίσια μπύρα 
σε ποτήρι.

•  Κρασί σε ποτήρι από 
συγκεκριμένες επιλογές.

• Κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. 
•  Αναψυκτικά και χυμοί 

σε ποτήρι.

• Ενεργειακά ποτά.
• Εμφιαλωμένο νερό.
•  Ζεστά ροφήματα 

(εσπρέσο, καπουτσίνο, 
καφέ λάτε, τσάι).

•  Καφέ και ζεστή 
σοκολάτα.

•  Απεριόριστα μη 
αλκοολούχα κοκτέιλ.

• Αναψυκτικά.
• Ενεργειακά ποτά.
• Εμφιαλωμένο νερό.
•  Εμφιαλωμένο νερό 

με γεύσεις.

• Χυμοί φρούτων.
• Ροφήματα με καφέ.
• Ζεστή σοκολάτα.
• Βιολογικό τσάι.
• Παγωτό μηχανής.

•  Απεριόριστα μη 
αλκοολούχα κοκτέιλ.

• Αναψυκτικά.
• Ενεργειακά ποτά.
• Εμφιαλωμένο νερό.
•  Εμφιαλωμένο νερό 

με γεύσεις.

• Χυμοί φρούτων.
• Ροφήματα με καφέ.
• Ζεστή σοκολάτα.
• Βιολογικό τσάι.
• Παγωτό μηχανής. Tα πακέτα ποτών είναι υποχρεωτικά για όλους 

τους επιβάτες της καμπίνας. 
Οι τιμές είναι ανά άτομο/ημέρα υποχρεωτικό για 
όλες τις ημέρες της κρουαζιέρας.

•  Connoisseurs’ επιλογή 
ποτών.

• Σαμπάνια σε ποτήρι.
•  Όλα τα κρασιά σε ποτήρι.
•  Όλα κοκτέιλ συμπερι-

λαμβανομένων και των 
κοκτέιλ σαμπάνιας.

•  Κατανάλωση από το Mini bar.

•  Φαγητό και ποτό από την 
υπηρεσία δωματίου.

•  Ποτά από τα θεματικά 
εστιατόρια.

•  30% έκπτωση σε όλες τις 
σαμπάνιες και τα κρασιά 
από την λίστα κρασιών.

•  Όλες οι μπύρες από 
βαρέλι ή μπουκάλι από 
την λίστα του μπαρ.

•  Όλα τα κοκτέιλ μέχρι 
και 10 €.

•  Όλα τα κρασιά σε 
ποτήρι αξίας μέχρι και 

10 € (αφρώδες, Λευκό, 
Ροζέ, Κόκκινο).

•  Όλα τα στάνταρντ και 
premium ποτά.

•  Όλα τα λικέρ και τα 
απεριτίφ.

Διαθέσιμα Πακέτα Ποτών
EASY PACKAGE

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΑΚΕΤΟ

PREMIUM PACKAGE

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

PREMIUM PLUS PACKAGE

Ότι περιλαμβάνεται στο Easy Package 
και επιπλέον:

Ότι περιλαμβάνεται στο Premium Package και 
επιπλέον:

Δεν ισχύει για τα θεματικά εστιατόρια.

Δεν ισχύει για τα θεματικά εστιατόρια.

Δεν ισχύει για τα θεματικά εστιατόρια. Δεν ισχύει για τα θεματικά εστιατόρια.

Ισχύει για όλα τα μπαρ, εστιατόρια, μπουφέ 
και θεματικά εστιατόρια.

Κερδίστε έως και 15% έκπτωση
•	ΕASY	PACKAGE	–	29 €
•	PREMIUM	PACKAGE	–	39 €
•	PREMIUM	PACKAGE	PLUS	–	55 €
•	ΜΗ	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ	ΠΑΚΕΤΟ	–	19 €
•	ΜΗ	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ	ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΊΔΊΚΟ	–	14 €

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο

Εσωτερική καμπίνα

Οι εξωτερικές καμπίνες με παράθυρο είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να 
μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα, όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 
ή 4 άτομα. Στις παροχές περιλαμβάνονται κλιματισμός, ευρύχωρη ντουλάπα, ντουζ, 
διαδραστική τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο.

Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε 
διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα, όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Στις παροχές 
περιλαμβάνονται κλιματισμός, ευρύχωρη ντουλάπα, ντουζ, διαδραστική τηλεόραση, 
τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο.

16 m2 περίπου

13 m2 περίπου

Εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι
Οι εξωτερικές καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν 
σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα, όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Στις 
παροχές περιλαμβάνονται κλιματισμός, ευρύχωρη ντουλάπα, ντουζ, διαδραστική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο.

17 m2 περίπου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Bella Μπαλκόνι (Β1)

Bella Eσωτερική (I1)

**Bella Παράθυρο (Ο1)

* Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει
ανά κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας. ** H κατηγορία Εξωτερική Bella είναι με περιορισμένη θέα.

Yπάρχει η κατάλληλη καμπίνα για όλους
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Ένα σύγχρονο μεσογειακό αριστούργημα

Ζήστε εξαιρετικά στο MSC Preziosa. Δημιουργήθηκε 
έτσι ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με πολυτέλεια, 
απολαμβάνοντας τις απολαύσεις του μεσογειακού 
τρόπου ζωής. Θαυμάστε μια κλασική ατμόσφαιρα που 
ακτινοβολεί το φως και το χρώμα - συμπεριλαμβανομένης 
μιας πραγματικής πέτρινης πλατείας παράλληλα με τις 
εντυπωσιακές και κρυστάλλινες σκάλες Swarovski και μια 
μαγευτική πισίνα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•		Ολική	χωρ.:	139.000τ
•	Μήκος:	330μ
•	Πλάτος:	37μ
•	Αριθμός	επιβατών:	3274
•	Ταχύτητα:	24	κ

Διασκέδαση
•	Καζίνο
•	Broadway	θέατρο
•		Tiki	μπαρ	για	παιδιά	και	
έφηβους

•	Doremi	κάστρο	για	παιδιά

Εστιατόρια & Bar
•	Eataly	εστιατόριο
•	Galaxy	εστιατόριο
•	Ristorante	Italia
•	Preziosa	μπάρ
•	Msc	Yacht	κλάμπ

Ευεξία & Σπορ
•	Χώρος	άθλησης
•	Νεροτσουλήθρες
•		Vertigo	νεροτσουλήθρες	για	
παιδιά

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa
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Διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών εκδρομών 

Το Μόλντε είναι επίσης γνωστό και ως η «Πόλη των Ρόδων». 
Έχει ένα συγκριτικά ήπιο κλίμα παρά την βόρεια τοποθεσία του 
που οφείλεται στο ζεστό ρεύμα του Ατλαντικού κόλπου και την 
προστατευμένη του θέση από τα βουνά.
Η πόλη έχει ανοικοδομηθεί δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν 
ύστερα από μια πυρκαγιά που ξέσπασε το 1916 και η δεύτερη 
μετά τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Η ευχάριστη περιήγηση μας περιλαμβάνει 
την επίσκεψη στο υπαίθριο παραδοσιακό μουσείο Ρόμσνταλ, 
ένα από τα μεγαλύτερα επαρχιακά μουσεία της Νορβηγίας 

Το Βόρειο Ακρωτήρι βρίσκεται στο νησί Μαγκερόγια, περίπου 
μια ώρα με το λεωφορείο από το Χόνιγκσβογκ, το βορειότερο 
σημείο της Ευρώπης με την εντυπωσιακή θέα άγονης 
βλάστησης, δέντρων σημύδας και βουνών με εκπληκτικούς 
γκρεμούς και απότομες πλαγιές που αγγίζουν τη θάλασσα. 
Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί τη φωτογραφική σας μηχανή – το 
τοπίο εδώ είναι ασύλληπτο! Μια αναμνηστική φωτογραφία σε 
αυτό το μέρος θα είναι για εσάς η καλύτερη στιγμή της ημέρας! 

Η όμορφη και γραφική πόλη του Τρόμσο, βρίσκεται στο μικρό 
νησί του Τρομσόγια, ένα μέρος γεμάτο με ιστορία, τέχνες, 
εξαιρετική κουζίνα και εκλεπτυσμένη νυχτερινή ζωή. Το 
Τρόμσο είναι γνωστό επειδή βρίσκεται 350 χιλιόμετρα βόρεια 
από το σημείο που ξεκινάει ο Αρκτικός κύκλος και είναι ένα 
από τα καλύτερα σημεία στη γη για να θαυμάσετε το ιδιαίτερο 
φαινόμενο γνωστό ως Βόρειο Σέλας. Η εκδρομή ξεκινά με μία 
στάση στο μουσείο του Τρόμσο όπου θα δούμε την συλλογή 
κειμηλίων του Σάμι, αρχαιολογικά ευρήματα, θρησκευτικά έργα 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΛΝΤΕ 
ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ
Διάρκεια: 4 ώρες περίπου Κωδ.: MLD08

EΝΗΛΙΚΕΣ 89 € ΠΑΙΔΙΑ 65 €

ΧΟΝΙΓΚΣΒΟΓΚ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Διάρκεια: περίπου 3 1/2 ώρες Κωδ.: HON01

EΝΗΛΙΚΕΣ 92 € ΠΑΙΔΙΑ 72 €

ΤΡΟΜΣΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Διάρκεια: περίπου 3 1/2 ώρες Κωδ.: TSO01

EΝΗΛΙΚΕΣ 69 € ΠΑΙΔΙΑ 52 €

που αποτελείται από 40 κτίρια παρουσιάζοντας την μετάβαση από την Εποχή 
των Βίκινγκς μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Η εκδρομή μας συνεχίζεται μέσα 
από τους λόφους μέχρι το Φρεινφιόρδ και την πόλη Μπάντ, ένα μαγευτικό 
ψαροχώρι που αντικρύζει τον ωκεανό. Εδώ θα κάνουμε μια στάση για να δούμε 
τα οχυρά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο Χουσταντβίκα, ένα τμήμα ακτογραμμής αποτελούμενο από πολλούς 
υφάλους και πετρώδη νησάκια.  Μετά θα φτάσουμε στον εντυπωσιακό δρόμο κατά 
μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού που είναι γνωστός ως ένας από τους πιο όμορφους 
προορισμούς στον κόσμο και έχει ψηφιστεί ως η Νορβηγική κατασκευή του αιώνα. 
Κατά την επιστροφή μας περνάμε από το Κορνσταφιόρδ, μέσω του Είντε και οδικώς 
πίσω μέχρι την αποβάθρα του Μόλντε. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός ξεναγών σε γλώσσες 
εκτός της Αγγλικής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ξεναγός στη 
μητρική σας γλώσσα, η ξενάγηση θα γίνει στα Αγγλικά. Η εκδρομή αυτή δεν είναι 
κατάλληλη για επισκέπτες με κινητικά προβλήματα ή με αναπηρικά καροτσάκια.

Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 
του Βόρειου Ακρωτηρίου στην οποία περιγράφεται η ιστορία της περιοχής. 
Ο ελεύθερος χρόνος σας κυλάει, απολαμβάνοντας το εκπληκτικό αυτό τοπίο 
και ανακαλύπτοντας την περιοχή πριν γυρίσετε στο λεωφορείο για το ταξίδι της 
επιστροφής σας προς το λιμάνι και την επιβίβαση σας στο πλοίο. Παρακαλώ 
σημειώστε ότι αυτή η εκδρομή περιλαμβάνει τις μεταφορές σας και τα εισιτήρια 
για την είσοδο σας στο Βόρειο Ακρωτήρι μόνο. Στο σημείο αυτό, θα έχετε το 
χρόνο να εξερευνήσετε ελεύθερα την περιοχή. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες 
με αναπηρικά καροτσάκια να κλείσουν και ένα συνοδό που θα τους βοηθάει κατά 
την επιβίβαση/αποβίβαση τους στο/από το λεωφορείο. Τα αναπηρικά καροτσάκια 
θα πρέπει να είναι αναδιπλούμενα εφόσον το λεωφορείο δε διαθέτει ράμπα 
επιβίβασης ή ανυψωτήρα. Δεν υπάρχει εγγύηση για την ορατότητα στο οροπέδιο 
του Βορείου Ακρωτηρίου. Η εκδρομή αυτή προβλέπει πολλές αναχωρήσεις. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι θέσεις διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας. 

τέχνης και μία ενδιαφέρουσα μηχανή προσομοίωσης του φαινομένου του Βορείου 
Σέλας. Η εκδρομή συνεχίζεται προς τον «Αρκτικό Καθεδρικό ναό» ο οποίος 
αποτελεί μέρος λατρείας. Χτισμένος το 1965, με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική 
και το λευκό χρώμα που επικρατεί στο κτίριο, χάρη στα οποία του έχει δοθεί το 
προσωνύμιο «η όπερα της Νορβηγίας» λόγω της ομοιότητάς του με την Όπερα 
του Σίδνεϋ. Η εκδρομή ολοκληρώνεται με μία ξενάγηση οδικώς από τα κύρια 
αξιοθέατα της πόλης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός ξεναγών σε γλώσσες 
εκτός της Αγγλικής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ξεναγός στη 
μητρική σας γλώσσα, η ξενάγηση θα γίνει στα Αγγλικά. Συμβουλεύουμε τους 
επισκέπτες με αναπηρικά καροτσάκια να κλείσουν και ένα συνοδό που θα 
τους βοηθάει κατά την επιβίβαση/αποβίβαση τους στο/από το λεωφορείο. Τα 
αναπηρικά καροτσάκια θα πρέπει να είναι αναδιπλούμενα εφόσον το λεωφορείο 
δεν διαθέτει ράμπα επιβίβασης ή ανυψωτήρα.
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Η όμορφη παλιά πόλη του Τρόντχαϊμ, που ιδρύθηκε το 997 
μ.χ. από τους Βίκινγκς, είναι γεμάτη από αξιοθέατα, μερικά από 
τα οποία περιλαμβάνονται στην τρίωρη περιήγησή μας στην 
πόλη. Πρώτα θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό 
του Νιδάρου, χτισμένος τον 11ο αιώνα μ.χ. και τόπος ταφής 
του βασιλιά Όλαφ, που αγιοποιήθηκε και τιμάται ως πολιούχος 

Το Αλεσούντ, ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά λιμάνια της Νορβηγίας. Το 1904 ξέσπασε 
πυρκαγιά καταστρέφοντας το κέντρο της πόλης. Η πόλη όμως 

Ετοιμαστείτε να απολαύσετε την διαδρομή μέσα από γραφικούς 
δρόμους και τούνελ στην εξοχή. Αφήνοντας το λιμάνι του 
Φλαμ, θα κατευθυνθούμε προς του Γκουντβάγκεν, περνώντας 
μέσα από την κοιλάδα Νερόι. Στη συνέχεια θα έχετε την 
ευκαιρία να δείτε τους καταρράκτες του Σιβλεφόσεν και του 
Τβιντεφόσεν. Η εκδρομή συνεχίζεται στην πόλη του Βος που 
βρίσκεται δίπλα στην λίμνη Βαγκβατνέτ. Θα επιβιβαστείτε 
στο τραίνο για να συνεχίσετε την διαδρομή σας παράλληλα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ €
ΚΩΔ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
HAM01 Αμβούργο, Γερμανία Ξενάγηση πόλης 3 ώρες Δωρεάν Δωρεάν
MLD08 Μόλντε, Νορβηγία Ξενάγηση στο Μόλντε με θέα τον Ατλαντικό 4 ώρες 89 € 65 €
HON01 Χόνιγκσβογκ, Νορβηγία Μεταφορά στο Βόρειο Ακρωτήρι 3 ½ ώρες 92 € 72 €
TSO01 Τρόμσο, Νορβηγία Ξενάγηση πόλης 3 ½ ώρες 69 € 52 €
TRM02 Τρόντχαϊμ, Νορβηγία Ξενάγηση πόλης 3 ώρες 79 € 59 €
ASD01 Άλεσουντ, Νορβηγία Τα καλύτερα Αξιοθέατα του Άλεσουντ 3 ώρες 72 € 55 €
FLA04 Φλααμ, Νορβηγία Νορβηγικοί καταρράκτες και το Τρένο του Φλάαμ 6 ώρες 172 € 129 €

ΣΥΝΟΛΟ 573 € 432 €

Προτεινόμενο πακέτο εκδρομών - Βόρειο Ακρωτήρι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•  Η έγκαιρη συμμετοχή και προκράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζουμε λεωφορείο, αποκλειστικά για τους Έλληνες επιβάτες. 
•  Για την προκράτηση ιδιωτικού λεωφορείου και ελληνόφωνου τοπικού ξεναγού, απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον 40 ατόμων για το κάθε πακέτο εκδρομών. Σε διαφορετική 

περίπτωση η ξενάγηση θα είναι σε δύο γλώσσες και ΔΕΝ θα γίνεται μετάφραση στα Ελληνικά.
• Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις εκδρομές ή κάποιες από αυτές.
•  Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις προτεινόμενες εκδρομές, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκδρομές τους μόνο στο κρουαζιερόπλοιο και να 

ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κτλ.).
• Παιδιά: έως 2 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές εφόσον δεν καταλαμβάνουν θέση και μεταφέρονται από τους γονείς τους συνέχεια.
•  Παιδιά: έως 13 ετών πληρώνουν τις ανωτέρω τιμές του τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ’ άτομο.
•  Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται κανένα σημείο της προαναφερθείσας ξενάγησης.
•  Όλες οι ανωτέρω περιγραφές είναι σωστές σύμφωνα με τα έντυπα της MSC Cruises. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση η εκδρομή να διαφέρει ελάχιστα από την περιγραφή.
•  Αν έχετε κάποια κινητικά προβλήματα παρακαλώ ενημερώστε το γραφείο εκδρομών και τον/την συνοδό του γκρουπ
•  Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν το οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο προσφέρεται στην εκδρομή. Τα γεύματα και τα ποτά  παρέχονται μόνο όταν αναφέρονται στην περιγραφή. 

Η MSC Cruises διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις τιμές και την σειρά των εκδρομών χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Διάρκεια: περίπου 3 ώρες Κωδ.: TRM02

EΝΗΛΙΚΕΣ 79 € ΠΑΙΔΙΑ 59 €

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΣΟΥΝΤ
Διάρκεια: περίπου 3 ώρες Κωδ.: ASD01

EΝΗΛΙΚΕΣ 72 € ΠΑΙΔΙΑ 55 €

ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΦΛΑΜ
Διάρκεια: περίπου 6 ώρες Κωδ.: FLA04

EΝΗΛΙΚΕΣ 172 € ΠΑΙΔΙΑ 129 €

της Νορβηγίας. Θα συνεχίσουμε την εκδρομή, στο υπαίθριο λαϊκό μουσείο της 
πόλης, Sverresborg Trøndelag, γεμάτο από περίπου 60 ιστορικά κτίρια, που 
αναγεννούν τις εικόνες από το παρελθόν της πόλης. Μετά από μια σύντομη βόλτα 
στο μουσείο, θα κατευθυνθούμε στο Σβέρεσλι όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και της γύρω περιοχής – μία τέλεια ευκαιρία για 
φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής σας στο πλοίο ολοκληρώνεται η 
εκδρομή με περιήγησή οδικώς στο Trondheim. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός ξεναγών σε γλώσσες εκτός της Αγγλικής. Κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής θα χρειαστεί να περπατήσετε σε δρόμο με κλίση και θα χρειαστεί να 
ανεβείτε κάποια σκαλιά στο υπαίθριο μουσείο.

αναγεννήθηκε από τις στάχτες τις και χτίστηκε ξανά σε στυλ «art nouveau». 
Σήμερα το Αλεσούντ αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα «art nouveau» πόλης 
που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την ακεραιότητα της αρχιτεκτονικής 
τους. Με τον ξεναγό σας θα απολαύσετε την εκδρομή σας στα αξιοθέατα της 
πόλης, θα επισκεφθείτε το υπαίθριο μουσείο της και μία τοπική συλλογή από 
βάρκες. Στη συνέχεια θα κάνετε μία στάση στο Άκσλα πριν την επιστροφή σας 
στο κρουαζιερόπλοιο. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
ξεναγών σε γλώσσες εκτός της Αγγλικής.

με τα εκθαμβωτικά φυσικά τοπία, καταλήγοντας στο Μύρνταλ. Με υψόμετρο 
στα 867 μέτρα, θα αλλάξετε τραίνο για να συνεχίσετε το ταξίδι σας με το 
διάσημο Flam Line κατευθυνόμενοι προς την κοιλάδα του Φλαμ. Το τραίνο 
θα περάσει από τον καταρράκτη Κγιοσφόσεν όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
απολαύσετε την μοναδική θέα της περιοχής πριν καταλήξετε στο Σονιεφιόρδ, 
ολοκληρώνοντας την εκδρομή σας, από όπου θα συνεχίσετε περπατώντας προς 
το κρουαζιερόπλοιο. Περιλαμβάνεται γεύμα. Παρακαλώ σημειώστε ότι η εκδρομή 
περιλαμβάνει διαδρομή μέσα από τούνελ με τραίνο. Η σειρά ενδέχεται να αλλάξει. 
Κάποια γκρουπ κάνουν την αντίθετη διαδρομή. Η εκδρομή δεν προτείνεται για 
άτομα με κλειστοφοβία, κινητικές δυσκολίες ή αναπηρικό καροτσάκι. Η διαδρομή 
στο Σταλχάιμ είναι κατά μήκος απότομης πλαγιάς και συνεχείς στροφές. 
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24
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

- 17.00

26
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΛΕΡΓΟΥΙΚ (ΣΚΩΤΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 18.00

28
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΣΕΙΝΤΙΣΦΙΟΡΟΥΡ (ΊΣΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 19.00

29
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ (ΊΣΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09.00 19.00

30
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΙΣΑΦΙΟΡΔ (ΊΣΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09.00 21.00

31
 ΙΟ

ΥΛ
ΙΟ

Υ ΓΚΡΟΥΝΤΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ  (ΊΣΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 20.00

01
 Α

ΥΓ
Ο

ΥΣ
Τ. ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ (ΊΣΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

07.00 19.00

14/15 ήμερη κρουαζιέρα Ισλανδία, Σκωτία, Γερμανία
με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Mediterranea

Συγκέντρωση στις 06:30 πμ. στο αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος με το συνοδό του γραφείου μας και 
αναχώρηση για Άμστερνταμ με απευθείας πτήση 
της Aegean. Άφιξη στo Άμστερνταμ στις 11:10 πμ. 
Μετά την παραλαβή των αποσκευών μας, μεταφορά 
στον επιβατικό σταθμό και επιβίβαση στο πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο Costa Mediterranea. Το λιμάνι 

του Άμστερνταμ είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
λιμάνια της Ευρώπης. Η βιομηχανική του όψη το 
μετατρέπει σε ένα μυστηριώδες υπερθέαμα. Η πόλη 
αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 
Ολλανδίας. Είναι ένα «ανοιχτό μουσείο», με υπέροχα 
κανάλια, γέφυρες, ατελείωτους πεζόδρομους και 
ποδηλατοδρόμους.

To Λέργουικ είναι η πρωτεύουσα του Αρχιπελάγους 
των Βρετανικών Νησιών Σέτλαντ, που υπάγονται στη 
Σκωτία, αριθμούν 100 νησιά εκ των οποίων μόνο 16 
είναι κατοικημένα. Η πόλη βρίσκεται στην ανατολική 
ακτή του μεγαλύτερου νησιού του συμπλέγματος 

και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τον 17ο αιώνα, μέσω της 
αλιείας ρέγγας, από Ολλανδούς ψαράδες. Τα νησιά 
φημίζονται για τα είδη λαϊκής τέχνης, όπως πλεκτά 
και μάλλινα υφαντά, δαντελωτές εσάρπες και εκλεκτά 
κοσμήματα.

Το Σέιντισφιορουρ είναι ένα φιόρδ στα ανατολικά της 
Ισλανδίας. Ένας δρόμος που περνάει από την ορεινή 
διάβαση ενώνει το Σέιντισφιορουρ με την υπόλοιπη 
Ισλανδία. Η πόλη είναι πολύ γραφική με ξύλινα 
σπίτια και κτίρια. Έχει πολλά ερείπια και αξιοθέατα 
από προηγούμενες αποικίες. Μπορείτε να επισκευθείτε 
το μουσείο τηλεπικοινωνιών και το κέντρο 

τέχνης όπου γίνονται πολλές εκθέσεις. Επίσης έχει 
πολλά φυσικά αξιοθέατα και πολλούς καταρράκτες 
μέσα στην πόλη. Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία ή 
ποδηλασία στο μονοπάτι που ξεκινάει από την πόλη 
και περνάει κατά μήκος του ποταμού Φιαροάρα ο 
οποίος κυλάει μέσα από το κέντρο της πόλης.

To Ακουρέιρι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ιρλανδίας και χαϊδευτικά ονομάζεται «η πρωτεύουσα 
της Β. Ισλανδίας», αποτελώντας το διοικητικό, 
εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο της 
περιοχής. Παράλληλα, είναι ένα γραφικό λιμάνι και 
αλιευτικό κέντρο, στην κορυφή του 60 χλμ. μήκους 
Eyjafjörður, του μακρύτερου φιόρδ της Ισλανδίας. 

Έχει έντονη πολιτιστική ζωή, εστιατόρια και μπαρ, ενώ 
θα βρείτε πολλά γραφικά εργαστήρια καλλιτεχνών 
και γκαλερί. Ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος είναι 
το μουσείο, οι εκκλησίες και ο Βοτανικός Κήπος. Αν 
έχετε χρόνο μπορείτε να εξερευνήσετε το σεληνιακό 
τοπίο της ηφαιστειακής λίμνης Myvatn, με τις θερμές 
πηγές.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της δυτικής 
περιοχής των φιόρδ της Ισλανδίας, στο φιόρδ 
Skutulsfjörður. Από εδώ τα κρουαζιερόπλοια ξεκινούν 
για μια υπέροχη διαδρομή στον κόλπο Ísafjarðardjúp. 
Το όμορφο αυτό, φυσικό λιμάνι, αποτελεί σημείο 
εξόρμησης για πεζοπορικές & ποδηλατικές διαδρομές 
ή καγιάκ. Κοντά στις αποβάθρες, θα βρείτε το Ναυτικό 

Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα από τα ιστορικότερα 
σπίτια του νησιού και φιλοξενεί μια ενδιαφέρουσα 
συλλογή από εξοπλισμό & σκάφη αλιείας. Επίσης, 
θα συναντήσετε μερικά από τα ιστορικότερα σπίτια 
της Ισλανδίας, ιδιοκτησίες εμπόρων από τον 18ο 
αιώνα.

Το Γκρουνταφιόρντουρ (Grundarfjörður) είναι μια 
μικρή πόλη στα βόρεια της χερσονήσου Snæfellsnes, 
στο δυτικό τμήμα της Ισλανδίας, κάπου μεταξύ 
θάλασσας και βουνών. Την ανακάλυψαν πρώτοι, οι 
γάλλοι έμποροι το 1800, όπου κατασκεύασαν μια 
εκκλησία και ένα νοσοκομείο. Η αλιεία χάρισε πλούτο 

στην πόλη, όπου οι κάτοικοι άρχισαν σιγά σιγά να 
χτίζουν όμορφες επαύλεις. Η καθαριότητά της, η 
παρθένα ομορφιά της και η γαλήνη που αποπνέει, την 
έχουν καταστήσει αγαπητή σε κάθε επισκέπτη. 

Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας & η «βορειότερη 
πρωτεύουσα του κόσμου» είναι μια ολοζώντανη 
και ελκυστική πόλη, η οποία περιβάλλεται από 
πανέμορφα τοπία και ξεχωρίζει για τα πάρκα της, 
τα πολύχρωμα σπίτια της, τις θερμές πηγές και τη 
συναρπαστική μουσική σκηνή που είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής στο νεανικό κοινό. Παρά το μικρό του 
πληθυσμό, το Ρέικιαβικ έχει πολλά ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα, μουσεία, γκαλερί, εστιατόρια και καφέ, που 
θα ικανοποιήσουν κάθε επισκέπτη. Όσοι επιλέξουν να 

παραμείνουν στην πόλη, σίγουρα δεν θα βαρεθούν 
καθόλου. Το Ρέικιαβικ, ωστόσο, είναι η πύλη για τους 
φυσικούς θησαυρούς της Ισλανδίας, που είναι γεμάτη 
αντιθέσεις.
Το άγονο ξηρό τοπίο εναλλάσσεται με πλούσιες 
κοιλάδες, οι ορμητικοί καταρράκτες με τους 
ήρεμους παγετώνες, οι εκτάσεις λάβας με αμμώδεις 
ακτογραμμές, οι θερμές πισίνες με τα γεωθερμικά spa. 
Δοθείσης ευκαιρίας, κάντε μια βουτιά στα ευχάριστα 
θερμά νερά της Γαλάζιας Λιμνοθάλασσας.

25 Ιουλίου • Εν πλω

27 Ιουλίου • Εν πλω

ΕΛΛΗΝΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ

πετάμε με
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03
 Α

ΥΓ
Ο

ΥΣ
Τ. ΚΕΡΚΓΟΥΟΛ (ΣΚΩΤΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 19.00

04
 Α

ΥΓ
Ο

ΥΣ
Τ. ΙΝΒΕΡΓΚΟΡΝΤΟΝ (ΣΚΩΤΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 19.00

06
 Α

ΥΓ
Ο

ΥΣ
Τ. ΜΠΡΕΜΕΡΧΑΦΕΝ (ΓΕΡΜΑΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 17.00

12
H

 H
Μ

ΕΡ
Α ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08.00 -

Το Κέρκγουολ είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη των Ορκάδων Νήσων, στο νησί Μέινλαντ, 
ανοικτά της Σκωτίας. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται 
ο Καθεδρικός του Αγίου Μάγκνους, από τα καλύτερα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια της Β. Σκωτίας, το 
Αρχιεπισκοπικό Ανάκτορο και το Ανάκτορο του 
Κόμη. Στο Κέρκγουολ μπορείτε να επισκεφθείτε 
δύο μουσεία, το ιστορικό μουσείο Tankerness 

και το Μουσείο Ασυρμάτου των Ορκάδων, που 
παρουσιάζει την εξέλιξη του ραδιοφώνου και των 
τεχνικών ηχογράφησης. Παράλληλα, στην περιήγησή 
σας θα παρατηρήσετε αρκετά σπίτια του 17ου 
και 18ου αι. και κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής. Το 
Κέρκουολ είναι μια πολύβουη εμπορική πόλη, με 
ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο, πολλά εστιατόρια και 
καταστήματα για τις αγορές σας.

Το Ινβεργκόρντον είναι η πύλη προς τη Λίμνη Νες 
και την περιοχή των Υψιπέδων της Σκοτίας, που 
είναι γνωστή ως Γκρέιτ Γκλεν (μεγάλο φαράγγι). 
Πρόκειται για σημαντικό λιμάνι προσέγγισης των 
κρουαζιερόπλοιων, που υποδέχεται περίπου 70.000 
επισκέπτες ετησίως. Αναφορές για την ύπαρξη 
ενός απροσδιόριστου τέρατος στη λίμνη του Λοχ 
Νες χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα, ενώ στις 

σύγχρονες αναφορές ανήκει μια ανώνυμη επιστολή 
στην εφημερίδα Inverness Courier το 1933, σύμφωνα 
με την οποία ένα παράξενο άγνωστο υδρόβιο ον είχε 
θεαθεί στη Λοχ Νες. Ο θρύλος είναι ζωντανός μέχρι 
σήμερα και οι επισκέπτες αναζητούν να εντοπίσουν το 
τέρας Νέσι, - που πιστεύεται ότι κατοικεί στα ερείπια 
του κάστρου Ούρκουχαρτ -, στα σκούρα νερά της 
λίμνης. 

Είναι η πόλη λιμάνι στο στόμιο του ποταμού Βέσερ 
στη βορειοδυτική Γερμανία. Έχει αρκετά ιστορικά 
κτίρια όπως το Κέντρο Γερμανικής μετανάστευσης 
και το μουσείο Γερμανικής ναυτιλίας. Επίσης στο 
ιστορικό λιμάνι θα δείτε πολλά μουσειακά πλοία. 

Υπάρχουν πολλά μαγαζιά για τις αγορές σας και για τη 
διασκέδασή σας θα βρείτε πολλά μπαρ και παμπ κοντά 
στο λιμάνι.

Άφιξη στο λιμάνι του Άμστερνταμ. Μετά το πρωινό μας, αποβίβαση από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή μας στην Ελλάδα.

02 Αυγούστου • Εν πλω

05 Αυγούστου • Εν πλω

Αναλυτικός τιμοκατάλογος • Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα

Μοναδική αναχώρηση 24 Ιουλίου 

Κατ. Περιγραφή	καμπίνων Τιμή 
Προσφοράς

Τιμή 
Κανονική Μονόκλινο

IV Εσωτερική	καμπίνα	guarantee	 2249 € 2349 € 3849 €

EV Εξωτερική	καμπίνα	με	παράθυρο	guarantee 2549 € 2649 € 4449 €

BV Μπαλκόνι	καμπίνα	με	μπαλκόνι	guarantee 2849 € 2949 € 4949 €

3ος/4ος	ενήλικας	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 1599 €

Παιδιά	&	νέοι	κάτω	των	18	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 899 €

Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων 380 €

Στις	ανωτέρω	τιμές	περιλαμβάνονται:
•	Εισιτήρια	κρουαζιέρας	στον	τύπο	καμπίνας	της	επιλογής	σας.
•		Αεροπορικά	εισιτήρια	Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα	με	απ’	ευθείας	πτήσεις	της	

Aegean Airlines.
•		Πλήρης	 διατροφή	 (πρωινό,	 μεσημεριανό,	 δείπνο),	 καθημερινά	 στο	 κρουαζιερό-
πλοιο	(για	τα	Club	&	Samsara	εστιατόρια	υπάρχει	χρέωση	κατ’	άτομο)	

•		Συμμετοχή	στις	διάφορες	εκδηλώσεις,	την	καθημερινή	ψυχαγωγία	και	το	καλλιτε-
χνικό	πρόγραμμα	του	πλοίου.

•		Όλες	οι	μεταφορές	σας	από/προς	αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο.
•		Έμπειρος	συνοδός	του	γραφείου	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	και	της	κρουα-
ζιέρας.

•	Ασφάλιση	αστικής	και	επαγγελματικής	ευθύνης.

Δεν	περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων	380	€,	ταξιδιωτική ασφάλεια	(προτείνεται	–	
κόστος	40	€	ανά	άτομο),	προαιρετικές	εκδρομές	στα	λιμάνια	προσέγγισης,	η	*χρέω-
ση παροχής υπηρεσιών,	οι	υπηρεσίες	του	κέντρου	αισθητικής	και	αναζωογόνησης,	
οι	αγορές	από	τα	καταστήματα	του	πλοίου,	είσοδοι	στα	μουσεία,	επιπλέον	φαγητά	
και	ποτά	εκτός	της	κρουαζιέρας,	προσωπικά	έξοδα	και	ότι	δεν	αναφέρεται	στο	πρό-
γραμμα	και	στα	περιλαμβανόμενα.

*	Χρέωση	παροχής	υπηρεσιών: 
Ενήλικες:	10	€	το	άτομο	ανά	ημέρα,	Παιδιά	από	4-14:	50%	έκπτωση	5€	το	άτομο	ανά	
ημέρα,	Παιδιά	έως	4	ετών:	ΔΩΡΕΑΝ	
Το	 ανωτέρω	 ποσά	 είναι	 κατ’	 άτομο	 και	 είναι	 αναπόσπαστο	 τμήμα	 της	 τιμής	 της	
κρουαζιέρας,	χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλ-
λονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.

Οι	πτήσεις	μας	με	την		Aegean	Airlines
Α3	624	 Αθήνα	–	Άμστερνταμ		 08:30	–	11:10
Α3	625	 Άμστερνταμ	–	Αθήνα	 12:00	–	16:15

Γενικές	σημειώσεις
•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης	 και	 σύμφωνα	με	 τη	πολιτική	 της	 εταιρίας,	
είναι	απαραίτητο	να	προσκομίσετε	τα	πλήρη	στοιχεία	όλων	των	επιβατών	όπως	
αυτά	αναγράφονται	στο	(α)	Διαβατήριο	(α)/Ταυτότητα	(ες)	ανάλογα	με	τη	κρουα-
ζιέρα	που	έχετε	επιλέξει	(Ονοματεπώνυμο,	Ημερομηνία	και	Τόπος	Γέννησης,	Ημε-
ρομηνία	έκδοσης	και	λήξης,	Εκδούσα	Αρχή).

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

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

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

•		Οι	καμπίνες guarantee	δεν	έχουν	συγκεκριμένο	αριθμό	και	κατηγορία.	Ο	αριθ-
μός	και	η	κατηγορία	τις	εκάστοτε	καμπίνας	γίνεται	γνωστός	από	την	Costa	Cruises	
περίπου	15	ημέρες	πριν	την	αναχώρηση.	Οι	κατηγορίες	των	καμπινών	που	είναι	
διαθέσιμες	κάνοντας	κράτηση	στις	κατηγορίες	guarantee	είναι	οι	ακόλουθες:

   *η κατηγορία EC έχει περιορισμένη θέα 90%
•		Η	σειρά	των	υπηρεσιών/εκδρομών	μπορεί	να	αλλάξει	για	την	καλύτερη	διεξαγωγή	
του	ταξιδιού

• Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ.
•		Οι	τιμές	Προσφοράς ισχύουν	για	κρατήσεις	έως και 60 ημέρες πριν την αναχώ-

ρηση.	Η	εταιρεία	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	αποσύρει	τις	τιμές	Προσφοράς	οποια-
δήποτε	στιγμή	χωρίς	καμία	προειδοποίηση.

Πολιτική	ακυρωτικών
• 90-45 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	απώλεια	προκαταβολής.
• 44-30 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	50%	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.

IV - Εσωτερική Αναβάθμιση σε: ΙC - Εσωτερική Classic ή IP Εσωτερική Premium
EV - Εξωτερική Αναβάθμιση	σε:	EC - Εξωτερική Classic*	ή	EP Εξωτερική Premium
BV - Μπαλκόνι Αναβάθμιση	σε:	BC - Μπαλκόνι Classic	ή	BP Μπαλκόνι Premium
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20 m2 περίπου

17 m2 περίπου

14 m2 περίπου

ΒC (Classic)    ή

IC (Classic)    ή

EC (Classic)    ή

ΒP (Premium)

IP (Premium)

EP (Premium)

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο

Εσωτερική καμπίνα
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό 
ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. 
Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη 
υπηρεσία δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος 
κλιματισμός, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz 
– 110 V/60Hz. Τετραγωνικά: 14 τμ περίπου.

Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν παράθυρο με θέα ή με περιο/νη θέα, είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια 
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου 
μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 
24ωρη υπηρεσία δωματίου (room service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται 
σε κρεβάτι, διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/
και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Έχουν 
μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της καμπίνας. Στις 
παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με ντους, δωρεάν 24ωρη υπηρεσία δωματίου (room 
service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται σε κρεβάτι, διαδραστική τηλεόραση και 
δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και 
τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Yπάρχει η κατάλληλη καμπίνα για όλους

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και 
ανά τύπο καμπίνας. 

Pranzo & Cena

Brindiamo

Più gusto Intenditore

Giovani

Το τέλειο πακέτο για όσους απολαμβάνουν ένα 
ποτήρι κρασί ή μια κρύα μπύρα με τα γεύματά τους. 
Επιλέξτε από μια επιλογή από απεριόριστα κρασιά, 
μπύρες και αναψυκτικά από το ποτήρι κάθε μέρα στο 
μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο.

Ιδανικό πακέτο για τους επισκέπτες που θέλουν να 
χαλαρώσουν και να έχουν τα αγαπημένα τους ποτά 
διαθέσιμα από το ποτήρι ανά πάσα στιγμή. Καφές 
και καπουτσίνο, αναψυκτικά και μπύρες για να 
απολαύσετε στην πισίνα, τα πιο δημοφιλή απεριτίφ 
και μια φανταστική επιλογή κρασιών και λικέρ. Οι 
τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και το πλοίο.
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα premium 
ποτά και το μίνι μπαρ στην καμπίνα σας. Αυτό το 
πακέτο δεν μπορεί να αγοραστεί για κρουαζιέρες που 
διαρκούν λιγότερο από 7 νύχτες. 

Ένα πακέτο για τους ανθρώπους που αγαπούν τα 
κοκτέιλ ειδικότερα, πριν ή μετά το δείπνο. Εκτός 
από αναψυκτικά, κρασιά, μπύρες και καφέ, το Più 
Gusto περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από 34 
είδη αλκοολούχων και μη αλκοολούχων κοκτέιλ, 
αναμειγμένων ποτών και παγωμένων ποτών.

Για τους πραγματικούς γνώστες των λικέρ και της 
σαμπάνιας που θέλουν να απολαύσουν τις καλύτερες 
ετικέτες στις διακοπές τους. Αυτό το πακέτο σας 
επιτρέπει να απολαύσετε εξαιρετικά ποτά σε μια 
βολική τιμή: απεριόριστα ποτά που σερβίρονται 
στο ποτήρι από ποτά που κοστίζουν μέχρι 9 ευρώ 
στα μπαρ. Επίσης, περιλαμβάνει ποτά από το μίνι 
μπαρ και ποτά που σερβίρονται σε καμπίνες. Για 
πραγματικούς γνώστες!

*  Tο πακέτο ποτών είναι υποχρεωτικό για όλους 
τους επιβάτες της καμπίνας και για όλες τις ημέρες 
της κρουαζιέρας. 

Oι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 
και επιβεβαιώνονται κατά την κράτηση.

Συνιστάται για παιδιά και εφήβους που θέλουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την κρουαζιέρα τους. Με 
το πακέτο Giovani, τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν 
να απολαύσουν αναψυκτικά, καφέ, cappuccino, 
smoothies και χυμούς και νόστιμη ζεστή σοκολάτα, 
όποτε θέλουν! Αυτό το πακέτο πρέπει να συνδυαστεί 
με ένα από τα πακέτα ποτών για ενήλικες - Brindiamo, 
Più Gusto περιλαμβάνει μια επιλογή απεριόριστων 
αναψυκτικών στο ποτήρι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ

Ενήλικες €16,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά € 7,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €24,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €27,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €45,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά 4-17 ετών €15,99 ανά ημέρα / ανά 
άτομο
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Το Costa Mediterranea είναι ένα κρουαζιερόπλοιο τάξης 
Spirit class όπως και το δίδυμο πλοίο του Costa Atlantica της 
Costa Cruises. Κατασκευάστηκε στο Ελσίνκι,στη Φιλανδία με 
κόστος πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ.
Με το Costa Mediterranea θα ταξιδέψετε σε μοναδικούς 
προορισμούς, με άνεση και ποικιλία σε επιλογές εστιατορίων 
και διασκέδασης.
Αφεθείτε στη χαλάρωση και την ηρεμία ταξιδεύοντας με το 
Costa Mediterranea!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•	Ολική	χωρ.:	85.000τ
•	Μήκος:	292μ
•	Πλάτος:	32μ
•	Αριθμός	επιβατών:	2114
•	Ταχύτητα:	22	κ

Διασκέδαση
•	Θέατρο	3	επιπέδων
•	Ντίσκο
•	Νεροστουλήθρες
•	Shopping	Center
•	Καζίνο
•  Χώρος	πρόσβασης	στο	διαδίκτυο
•	Βιβλιοθήκη
•	Παιδική	πισίνα

Εστιατόρια & Bar
•		4	εστιατόρια	
συμπεριλαμβανομένου 
του	εστιατορίου	Samsara

•	11	μπάρ

Ευεξία & Σπορ
•		Ischia	σπα	κέντρο	
αισθητικής

•	γυμναστήριο
•	σάουνα
•	σολάριουμ
•	υδρομασάζ
•	4	πισίνες
•	διάδρομος	για	τρέξιμο

Το κρουαζιερόπλοιο
Costa Mediterannea
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1H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (ΔΑΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

- 17.30

3H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

11:00 18:00

4H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΜΠΕΡΓΚΕΝ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:00 18:00

5H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:00 17:00

6H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ (ΣΟΥΗΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

10:00 17:00

3H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΧΕΛΕΣΙΛΤ (ΝΟΡΒΗΓΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:00 09:00

7/8ημερη κρουαζιέρα στα «Νορβηγικά Φιόρδ»
με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Favolosa 

Συνάντηση στις 06:30 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 
με τον αρχηγό/συνοδό της εκδρομής και αναχώρηση 
στις 08:20 για  Κοπεγχάγη με τη πτήση της Aegean 
Airlines. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης 
στις 10:45. Μετά την παραλαβή των αποσκευών μας 
θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή και αναχώρηση από 

το προς το λιμάνι της Κοπεγχάγης. Επιβίβαση στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Favolosa και 
τακτοποίηση στις καμπίνες.

Έχετε δει ποτέ έναν παγετώνα; Αυτό είναι ακριβώς 
ό, τι θα κάνουμε σε αυτή την προαιρετική εκδρομή - 
και όχι ακριβώς για οποιοδήποτε παγετώνα αλλά τον 
Briksdal, μια θεαματική έκταση του πάγου κρυμμένη 

Μια εξαιρετική εκδρομή για εξερεύνηση και 
ανακαλυψη του Μπέργκεν για να γνωρίσετε τα 
κύρια αξιοθέατα και την ιστορία του Μπέργκεν από 
όταν ήταν πρωτεύουσα της Νορβηγίας  εως το 
σημερινό μοντέρνο και επιχειρηματικό κέντρο. Το 

Βρισκόμαστε στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας, 
στην επαρχία Ρόγκαλαντ και τη μεγαλύτερη 
πόλη της, πάνω στο φιόρδ Μπίφιορντ ή 

στα μαγευτικά νορβηγικά φιόρδ. Η εκδρομή μας 
ξεκινάει στο χωριό Hellesylt, όπου μπορούμε να 
θαυμάσουμε τον  ομόνυμο καταρράκτη του οποίου 
τα νερά καταλήγουν στο πράσινο σμαραγδί και μπλε 
βαθύ γαλάζιο φιόρδ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς 
Hornindalsvanet το οποίο με βάθος 514 μέτρων, 
είναι η βαθύτερη λίμνη της Ευρώπης. Μπροστά μας 
απλώνεται η μαγευτική Nordfjord, παράλληλα με 
το δρόμο μέσα από τα χωριά του Stryn, Loen και 
Olden. Αυτό το συναρπαστικό χωριό βρίσκεται στο 

κάτω μέρος των φιόρδ και εκτείνεται κατά μήκος 
της κοιλάδας Olden μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο 
Briksdal Glacier. Στην αρχή το μονοπάτι ανεβαίνει 
και διασχίζει τον καταρράκτη με μία ξύλινη γεφυρα. Σε 
αυτό το σημείο βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με 
τον τεράστιο παγετώνα. Το ταξίδι της επιστροφής μας 
στο Γκέιρανγκερ περνά μέσα από πολλές σήραγγες 
και θα κάνουμε μια τελική στάση στο Flydal για να 
φωτογραφίσουμε το πλοίο μας που μας περιμένει στο 
φιόρδ. 

Η μικρή πόλη του Γκέιρανγκερ, είναι ένας γραφικός 
οικισμός, το πολύτιμο πετράδι στο στέμμα των 
φιόρδ της Νορβηγίας, περιβεβλημένο από ένα 
μαγευτικό φυσικό τοπίο. Από εδώ προσφέρεται 
εκδρομή στην κορυφή του όρους Νταλσνίμπα, 
απ’ όπου θα απολαύσετε μια μοναδική θέα στο 

μαγευτικό Γκεϊράνγκερφιορδ, που έχει αναγνωριστεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Στο γραφικό οικισμό μπορείτε να κάνετε 
αγορές παραδοσιακών προϊόντων ή να απολαύσετε 
τοπικές γεύσεις στα μικρά εστιατόρια.

μαγευτικό Μπέργκεν, η «Πρωτεύουσα των Φιόρδ», 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, 
σε μια μοναδική τοποθεσία, με θέα το Μπίφιορντεν, 
περιβεβλημένο από δάση και εντυπωσιακά 
βουνά. Όλη η πόλη είναι αναγνωρισμένο μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO, με επίκεντρο και σημαντικότερο αξιοθέατο 
τη Μεσαιωνική Παλιά Πόλης Μπρίγκεν - έδρα των 
Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης- με τα 
μεσαιωνικά ξύλινα, πολύχρωμα σπίτια, τα εργαστήρια 
των ντόπιων ζωγράφων, υφαντουργών και τεχνητών, 

το παλάτι του βασιλιά Χάκον, τον πύργο Ρόζενκρατζ 
και την εκκλησία της Αγίας Μαρίας (12ος αιώνας).  
Αυτό το πετρόκτιστο εκκλησάκι είναι το παλαιότερο 
κτίριο στο Μπέργκεν και διαθέτει μια ρωμαική 
είσοδο και δίδυμους πύργους, στο εσωτερικό του 
υπάρχουν τοιχογραφίες του 15ου αιώνα και ένας 
υπέροχος μπαρόκ άμβωνας δωρεά από τους εμπόρους 
της Χανσεατικής Ένωσης το 1676. Αν έχετε χρόνο, 
ανεβείτε με το τελεφερίκ στο λόφο Φλόιεν, απ’ όπου 
προσφέρεται πανοραμική άποψη της πόλης όταν ο 
καιρός είναι το επιτρέπει.

Μπόκναφιορντ, τμήμα του Στάβανγκερφιορδ. 
Το λιμάνι προστατεύεται από τα παρακείμενα νησιά 
και αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής. Το 
Στάβανγκερ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
χώρας, με ένα σημαντικό Καθεδρικό ναό στο κέντρο 
της – το σημαντικότερο μετά το ναό του Τρόντχαϊμ, 
κτισμένο τον 11ο αι. Στα αξιοθέατα συγκαταλέγονται 
το Δημοτικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, η Πλατεία 
της Αγοράς (Torget), κέντρο δράσης και σημείο 

συνάντησης ντόπιων και τουριστών, το μπρούτζινο 
άγαλμα του ντόπιου νομπελίστα και συγγραφέα, 
Alexander Kielland (1849-1906), το Ναυτικό 
Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι εμπόρου 
στην περιοχή Nedre Strandgate και φυσικά, η 
ιστορική συνοικία Gamle με πολλά παλιά σπίτια. Από 
το λόφο Βόλαντσχαουγκ στα 85 μ., προσφέρεται 
υπέροχη θέα του Στάβανγκερ, του φιόρδ και των 
παρακείμενων λόφων.

Το Γκέτεμποργκ είναι πόλη και δήμος στη δυτική ακτή 
της Σουηδίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, 
μετά την Στοκχόλμη. Διαθέτει πλήθος θεάτρων και 
μουσείων (Τέχνης, Σχεδίου και Εργοχείρων, Θαλάσσιας 
Ιστορίας, Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Ανατολικής 
Ινδίας, Μουσείο του Παγκόσμιου Πολιτιμού), ενώ 

το 1994 εγκαινιάστηκε ένα νέο κτίριο όπερας. Η 
πόλη φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους 
βοτανικούς κήπους στην Ευρώπη, αλλά και το 
πάρκο διασκέδασης Λίσεμπεργκ, το μεγαλύτερο 
της Σκανδιναβίας και έναν από τους πιο δημοφιλείς 
πόλους έλξης στη Σουηδία.

2η ημέρα • Εν πλω

πετάμε με
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ
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7H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΒΑΡΝΑΜΟΥΝΤΕ (ΓΕΡΜANIA)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:00 19:00

8H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (ΔΑΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:30 -

H μικρή παραλιακή πόλη - λιμάνι της 
βορειοανατολικής Γερμανίας στην περιφέρεια 
Μεκλεμβούργου - Δυτ. Πομερανίας, απέχει 
λίγο περισσότερο από 2 ώρες από το Βερολίνο, 

Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας στην Ελλάδα.

προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να 
επισκεφθείτε την όμορφη πρωτεύουσα της 
Γερμανίας. Το Βαρνεμούντε θεωρείται περίχωρο 
της γειτονικής Πανεπιστημιούπολης Ροστόκ. Τα 
κύρια αξιοθέατά του είναι ο ιστορικός φάρος του 
1897 και το χαρακτηριστικό κτίριο Teepott κατά 
μήκος της παραλιακής promenade. Η επίσκεψη 
στο Βερολίνο θα σας χαρίσει την ευκαιρία να δείτε 
σημαντικά αξιοθέατα, όπως την κεντρική και πάντα 
πολυσύχναστη πλατεία Κουρφίρστενταμ, τη 

μνημειώδη πύλη του Βρανδεμβούργου (18ος αι.) 
και σύμβολο της πόλης, το γερμανικό Κοινοβούλιο 
(Ράιχσταγκ), το Σημείο Ελέγχου Τσάρλι, το 
εναπομείναν τμήμα του τείχους, την όπερα, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο με τις ελληνικές αρχαιότητες, 
το μνημείο - κοιμητήριο των Ρώσων πεσόντων, αλλά 
και τα πέντε μουσεία στο Νησί των Μουσείων, με πιο 
γνωστό το περίφημο Μουσείο Περγάμου.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος • Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα

Ημερομηνίες αναχωρήσεων 27 Ιουλίου & 10 Αυγούστου

Κατ. Περιγραφή	καμπίνων Τιμή 
Προσφοράς

Τιμή 
Κανονική Μονόκλινο

IC Εσωτερική	καμπίνα	Classic 1449 € 1649 € 1899 €

EC Εξωτερική	καμπίνα	με	παράθυρο	Classic 1649 € 1849 € 2400 €

BC Εξωτερική	καμπίνα	με	Cove	(σκεπαστό)	μπαλκόνι	Classic 1799 € 1999 € 2600 €

*	τρίκλινες	και	τετράκλινες	καμπίνες	έχουν 100	€	επιβάρυνση	στο	1ο	&	2ο	άτομο	στις	ανωτέρω	τιμές

3ος/4ος	ενήλικας	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 1099 €

Παιδιά	&	νέοι	κάτω	των	18	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 699 €

Δε	περιλαμβάνονται,	λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων 270 €

Στις	ανωτέρω	τιμές	περιλαμβάνονται:
•	Εισιτήρια	κρουαζιέρας	στον	τύπο	καμπίνας	της	επιλογής	σας.
•		Αεροπορικά	εισιτήρια	με	απευθείας	πτήσεις	Αθήνα - Κοπεγχάγη - Αθήνα	με	την	

Aegean Airlines.
•		Πλήρης	διατροφή	καθημερινά	στο	 κρουαζιερόπλοιο	 (πρωινό,	μεσημεριανό	&	
βραδινό).

•		Συμμετοχή	στις	διάφορες	εκδηλώσεις,	την	καθημερινή	ψυχαγωγία	και	το	καλλι-
τεχνικό	πρόγραμμα	του	πλοίου.

•		Όλες	οι	μεταφορές	σας	από/προς	αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο.
•		Ξενάγηση	στην	Κοπεγχάγη	πριν	την	αναχώρηση	της	κρουαζιέρας	με	έλληνα	συ-
νοδό	και	τοπικό	ξεναγό.

•		Έμπειρος	συνοδός	του	γραφείου	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	και	της	κρου-
αζιέρας.

•	Ασφάλιση	αστικής	και	επαγγελματικής	ευθύνης.

Δεν	περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων	270	€,	ταξιδιωτική ασφάλεια	(προτείνεται	
–	 κόστος	20	€	ανά	άτομο),	προαιρετικές	 εκδρομές	στα	λιμάνια	προσέγγισης,	η 
*χρέωση παροχής υπηρεσιών,	οι	υπηρεσίες	 του	κέντρου	αισθητικής	και	ανα-
ζωογόνησης,		οι	αγορές	από	τα	καταστήματα	του	πλοίου,	είσοδοι	στα	μουσεία,	
επιπλέον	φαγητά	και	ποτά	εκτός	της	κρουαζιέρας,	προσωπικά	έξοδα	και	ό,τι	δεν	
αναφέρεται	στο	πρόγραμμα	και	στα	περιλαμβανόμενα.

*	Χρέωση	παροχής	υπηρεσιών: 
Ενήλικες:	10	€	το	άτομο	ανά	ημέρα,	Παιδιά	από	4-14:	50%	έκπτωση	5€	το	άτομο	
ανά	ημέρα,	Παιδιά	έως	4	ετών:	ΔΩΡΕΑΝ.	
Τα	ανωτέρω	ποσά	είναι	κατ’	άτομο	και	είναι	αναπόσπαστο	τμήμα	της	τιμής	της	
κρουαζιέρας,	χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και κατα-
βάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.

Οι	πτήσεις	μας	με	την		Aegean	Airlines
Αθήνα	–	Κοπεγχάγη	 Α3	750	 Αναχώρηση	 08:20	 Άφιξη		10:40
Κοπεγχάγη	–	Αθήνα		 Α3	751	 Αναχώρηση	 11:30	 Άφιξη		15:40

Γενικές	σημειώσεις
•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης	και	σύμφωνα	με	τη	πολιτική	της	εταιρίας,	
είναι	απαραίτητο	να	προσκομίσετε	τα	πλήρη	στοιχεία	όλων	των	επιβατών	όπως	
αυτά	αναγράφονται	στο	(α)	Διαβατήριο	(α)/Ταυτότητα	(ες)	ανάλογα	με	τη	κρου-
αζιέρα	που	έχετε	επιλέξει	(Ονοματεπώνυμο,	Ημερομηνία	και	Τόπος	Γέννησης,	
Ημερομηνία	έκδοσης	και	λήξης,	Εκδούσα	Αρχή).

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

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

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

•  Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών	μπορεί	να	αλλάξει	για	την	καλύτερη	διεξα-
γωγή	του	ταξιδιού.

•  Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ	ή	ταυτότητα	νέου	τύπου	με	λατινικούς	χαρα-
κτήρες.	

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

Πολιτική	ακυρωτικών
• 90-45 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	απώλεια	προκαταβολής.
• 44-30 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	50%	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.
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20 m2 περίπου

17 m2 περίπου

14 m2 περίπου

ΒC (Classic)

IC (Classic)

EC (Classic)

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο

Εσωτερική καμπίνα
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό 
ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. 
Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη 
υπηρεσία δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος 
κλιματισμός, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz 
– 110 V/60Hz.

Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν παράθυρο με θέα ή με περιο/νη θέα, είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια 
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου 
μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 
24ωρη υπηρεσία δωματίου (room service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται 
σε κρεβάτι, διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/
και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Έχουν 
μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της καμπίνας. Στις 
παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη υπηρεσία 
δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Yπάρχει η κατάλληλη καμπίνα για όλους

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και 
τον τύπο της καμπίνας.

Pranzo & Cena

Brindiamo

Più gusto Intenditore

Giovani

Το τέλειο πακέτο για όσους απολαμβάνουν ένα 
ποτήρι κρασί ή μια κρύα μπύρα με τα γεύματά τους. 
Επιλέξτε από μια επιλογή από απεριόριστα κρασιά, 
μπύρες και αναψυκτικά με το ποτήρι κάθε μέρα στο 
μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο.

Ιδανικό πακέτο για τους επισκέπτες που θέλουν να 
χαλαρώσουν και να έχουν τα αγαπημένα τους ποτά 
διαθέσιμα με το ποτήρι ανά πάσα στιγμή. Καφές 
και καπουτσίνο, αναψυκτικά και μπύρες για να 
απολαύσετε στην πισίνα, τα πιο δημοφιλή απεριτίφ 
και μια φανταστική επιλογή κρασιών και λικέρ. Οι 
τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και το πλοίο.
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα premium 
ποτά και το μίνι μπαρ στην καμπίνα σας. Αυτό το 
πακέτο δεν μπορεί να αγοραστεί για κρουαζιέρες που 
διαρκούν λιγότερο από 7 νύχτες. 

Ένα πακέτο για τους ανθρώπους που αγαπούν τα 
κοκτέιλ ειδικότερα, πριν ή μετά το δείπνο. Εκτός 
από αναψυκτικά, κρασιά, μπύρες και καφέ, το Più 
Gusto περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από 34 
είδη αλκοολούχων και μη αλκοολούχων κοκτέιλ, 
αναμειγμένων ποτών και παγωμένων ποτών.

Για τους πραγματικούς γνώστες των λικέρ και της 
σαμπάνιας που θέλουν να απολαύσουν τις καλύτερες 
ετικέτες στις διακοπές τους. Αυτό το πακέτο σας 
επιτρέπει να απολαύσετε εξαιρετικά ποτά σε μια 
βολική τιμή: απεριόριστα ποτά που σερβίρονται 
στο ποτήρι από ποτά που κοστίζουν μέχρι 9 ευρώ 
στα μπαρ. Επίσης, περιλαμβάνει ποτά από το μίνι 
μπαρ και ποτά που σερβίρονται σε καμπίνες. Για 
πραγματικούς γνώστες!

*  Tο πακέτο ποτών είναι υποχρεωτικό για όλους 
τους επιβάτες της καμπίνας και για όλες τις ημέρες 
της κρουαζιέρας. 

Oι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 
και επιβεβαιώνονται κατά την κράτηση.

Συνιστάται για παιδιά και εφήβους που θέλουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την κρουαζιέρα τους. Με 
το πακέτο Giovani, τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν 
να απολαύσουν αναψυκτικά, καφέ, cappuccino, 
smoothies, χυμούς και νόστιμη ζεστή σοκολάτα, 
όποτε θέλουν! Αυτό το πακέτο πρέπει να συνδυαστεί 
με ένα από τα πακέτα ποτών για ενήλικες - Brindiamo, 
Più Gusto περιλαμβάνει μια επιλογή απεριόριστων 
αναψυκτικών στο ποτήρι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ

Ενήλικες €16,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά € 7,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €24,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €27,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €45,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά 4-17 ετών €15,99 ανά ημέρα / ανά 
άτομο

18



Οι χώροι είναι ειδικά σχεδιασμένοι με γεύση Ιταλίας για να 
σας προσφέρουν μεγαλύτερη απόλαυση και χαλαρότητα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Προσφέρει ευρύχωρες 
καμπίνες, ποικιλία σε εστιατόρια μπαρ και καζίνο για τη 
διασκέδασή σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•	Ολική	χωρ.:	114.000τ
•	Μήκος:	290μ
•	Πλάτος:	35μ
•	Αριθμός:	επιβατών:	3012
•	Ταχύτητα:	19	κ

Διασκέδαση
• 4D	Σινεμά	•	Καζίνο
•	Grand	Prix	Προσομοιωτής
•	Νεροτσουλήθρες
•	Βιβλιοθήκη
•		Διαδραστικός	κόσμος,	
Squok	Club,	παιδική	πισίνα,

•	Ντίσκο	•	Πισίνα
•  Χώρος	πρόσβασης	στο	Διαδίκτυο
•	Shopping	Center

Εστιατόρια & Bar
•		5	εστιατόρια	
συμπεριλαμβανομένου	του	
εστιατορίου	Samsara

•		13	μπάρ
•	Cognac	&	Cigar	μπάρ
•	Coffee	&	Chocolate	μπάρ

Ευεξία & Σπορ
•  Samsara	Σπά:	6,000	m2 
2	επιπέδων,	γυμναστήριο,	
μπάνιο,	πισίνα	
θαλασσοθεραπείας,	
δωμάτια	μασάζ,	σάουνα,	
Turkish	bath,	UVA-ray	
Σολάριουμ,

•	5	υδρομασάζ	•	4	πισίνες
•		εξωτερικός	χώρος	για	τρέξιμο

Το κρουαζιερόπλοιο Costa Favolosa
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Διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών εκδρομών 

Η μικρή πόλη του Γκέιρανγκερ, είναι ένας γραφικός οικισμός, 
το πολύτιμο πετράδι στο στέμμα των φιόρδ της Νορβηγίας, 
περιβεβλημένο από ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο. 
Από εδώ προσφέρεται εκδρομή στην κορυφή του όρους 
Νταλσνίμπα (1,500μ), απ’ όπου θα απολαύσετε μια μοναδική 

Μια εξαιρετική εκδρομή για εξερεύνηση και ανακάλυψη του 
Μπέργκεν για να γνωρίσετε τα κύρια αξιοθέατα και την ιστορία 
του από όταν ήταν πρωτεύουσα της Νορβηγίας και κομβικό 
σημείο της Χανσεατικής Ένωσης  έως το σημερινό μοντέρνο και 
επιχειρηματικό κέντρο που διατηρεί το παραδοσιακό ναυτικό 
του ύφος. Θα θαυμάσετε τα αξιοθέατα αυτού του γραφικού 
τοπίου που είναι περιτριγυρισμένο από Φιόρδ και οροσειρές και 
θα σας μείνει αξέχαστη η βόλτα με το τελεφερίκ του Φλομπάνερ. 
Το μαγευτικό Μπέργκεν, η «Πρωτεύουσα των Φιόρδ», είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, σε μια μοναδική 
τοποθεσία, με θέα το Μπίφιορντεν, περιβεβλημένο από δάση 
και εντυπωσιακά βουνά. Όλη η πόλη είναι αναγνωρισμένο 
μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Η εκδρομή μας θα ξεκινήσει από το παλάτι του 
βασιλιά Χάκον χτισμένο το 1261, τον παρακείμενο πύργο 
Ρόζενκρατζ, χτισμένο το 1560 από τον κυβερνήτη του 
Bergen Erik Rosenkrantz, που χρησιμοποιούταν τόσο ως 
κατοικία αλλά και ως κάστρο. Έως σήμερα διατηρείται ένα 
κομμάτι του οικήματος από την εποχή του Βασιλιά Μάγκνους 
(Magnus the Lawmender 1273) και του φρούριού του Γιόργκεν 
Χάρισον (1520). Η τρίτη μας στάση θα είναι η Μεσαιωνική 

Η συγκεκριμένη εκδρομή θα μας ταξιδέψει πίσω στο Μεσαίωνα, 
όταν οι Βίκινγκς κυριαρχούσαν στη στεριά και τη θάλασσα και 
έδιναν μάχες στο Χάφρσφιορδ μέχρι τη σημερινή εποχή όπου 
κυριαρχεί το έντονο ναυτικό στοιχείο με την παρουσία πολλών 
εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων χωρίς να μπορεί να 
ξεχαστεί η εποχή των ιστιοφόρων και των ατμόπλοιων.
Η εκδρομή σας με το λεωφορείο θα περάσει μέσα από ένα 
καταπράσινο τοπίο για να φτάσετε στο Ουλλαντχάουγκ, μια 
περιοχή φημισμένη για την ανοικοδόμηση της από την Εποχή 
του Σιδήρου. Από το Ουλλαντχάουγκ μπορείτε να απολαύσετε 
τη μαγική θέα του Χαφρσφιόρδ όπου το 872 ο Βίκινγκ Βασιλιάς 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ
Διάρκεια: περίπου 3 ώρες Κωδ.: 2361

EΝΗΛΙΚΕΣ 70 € ΠΑΙΔΙΑ 49 €

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Διάρκεια: περίπου 3 ώρες Κωδ.: 2892

EΝΗΛΙΚΕΣ 70 € ΠΑΙΔΙΑ 49 €

ΤΟ ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΟΥ
Διάρκεια: περίπου 3 1/2 ώρες Κωδ.: 2882

EΝΗΛΙΚΕΣ 75 € ΠΑΙΔΙΑ 53 €

θέα στο μαγευτικό Γκεϊράνγκερφιορδ, που έχει αναγνωριστεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα δείτε τη λίμνη 
Ντζουπβάτν, το όρος Νταλσνίμπα, βουνά, παγετώνες, καταρράκτες και 
λίμνες. Στο γραφικό οικισμό Ντζουπβασχίτα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος 
όπου μπορείτε να κάνετε αγορές παραδοσιακών προϊόντων ή να απολαύσετε 
τοπικές γεύσεις στα μικρά εστιατόρια. Σημειώσεις: Οι θέσεις για τη συγκεκριμένη 
εκδρομή είναι περιορισμένες και προτείνουμε να γίνεται έγκυρη κράτηση. Για 
λόγους ασφαλείας αν ο δρόμος προς το όρος Dalsnibba είναι κλειστός ή αν έχει 
καλυφθεί από χιόνι θα προταθεί εναλλακτική διαδρομή με πανοραμική θεά προς 
το μαγευτικό Γκεϊράνγκερφιορδ.

Παλιά Πόλη Μπρίγκεν - έδρα των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής 
Ένωσης-χτισμένη γύρω στα 1350,  με τα μεσαιωνικά ξύλινα, πολύχρωμα σπίτια, 
τα εργαστήρια των ντόπιων ζωγράφων, υφαντουργών και τεχνητών που 
προεκτείνεται μέχρι την Ανατολική πλευρά του λιμανιού Βάγκεν. Στη συνέχεια, 
φτάνουμε στο τελεφερίκ Fløibanen, το οποίο λειτουργεί από το 1910. Από εκεί θα 
μεταφερθούμε σε ένα υψόμετρο 320 μέτρων, ένα ταξίδι που θα διαρκέσει περίπου 
8 λεπτά για να φτάσουμε στην κορυφή του όρους Fløien (ένα από τα επτά βουνά 
που περιβάλλουν το Μπέργκεν). Το όνομά του προέρχεται από το αλεξίπτωτο που 
τοποθετήθηκε στην κορυφή πριν από πολλούς αιώνες για να δείξει τη δύναμη και 
την κατεύθυνση του ανέμου στους ναυτικούς που εισέρχονται ή εξέρχονται από 
το λιμάνι. Το όρος Fløien είναι πολύ δημοφιλές στους κατοίκους του Μπέργκεν 
ως χώρος αναψυχής όλο το χρόνο. Από την κορυφή η θέα είναι πραγματικά 
εντυπωσιακή: μπορούμε να δούμε την καρδιά του Μπέργκεν στα πόδια μας και 
κοιτάζοντας προς τα δυτικά, σε μια καθαρή μέρα, μπορείτε επίσης να δείτε τη 
Βόρεια Θάλασσα και το γειτονικό αρχιπέλαγος. Τέλος θα επιστρέψουμε πίσω με το 
τελεφερίκ και επιβίβαση στο λεωφορείο στη συνέχεια θα διασχίσουμε την πλατεία 
της αγοράς ψαριών, με τα θαλασσινά της, τα λουλούδια, τα φρούτα, τα λαχανικά 
και τα σουβενίρ και κατευθυνόμαστε προς το κεντρικό πάρκο και τη λίμνη. Τέλος 
θα περάσουμε την κατοικημένη περιοχή, θαυμάζοντας τα καλοδιατηρημένα 
ξύλινα σπίτια, τους κήπους και τη Βασιλική Κατοικία στο δρόμο μας προς το 
Fantoft Stavkirke. Η ξύλινη παραδοσιακή Νορβηγική εκκλησία χτισμένη στη νότια 
πλευρά του Μπέργκεν, ανοικοδομήθηκε το 1992 μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά 
που ξέσπασε στη περιοχή και είναι ακριβές αντίγραφο του αρχικού κτιρίου που 
χρονολογείται το 1150. Το Μεσαίωνα στη Νορβηγία υπήρχαν τουλάχιστον 800 
εκκλησίες αυτής της αρχιτεκτονικής. Σήμερα έχουν παραμείνει μόνο 30. 

Χάραλντ Φέρχερ νικώντας το πριγκιπάτο ένωσε 29 μικρά βασίλεια κάτω από 
έναν άρχοντα ιδρύοντας το Βασίλειο της Νορβηγίας. Στα ανατολικά εκτείνεται 
το πράσινο τοπίο του Τζάρεν, με τα βουνά του Ριφίλκε να φαίνονται από μακριά. 
Μετά θα συνεχίσετε στα περίχωρα του Σταβάνγκερ για να θαυμάσετε τα πέτρινα 
σπαθιά του Σβέρντ, ένα εκπληκτικό έργο του γλύπτη Φρίτζ Ρόεντ. Το μνημείο 
αυτό με τα τρία σπαθιά ύψους δέκα μέτρων απεικονίζει την ιστορική μάχη 
στο Χαφρσφιόρδ. Το μεγαλύτερο σπαθί αναπαριστά το νικητή Βασιλιά Χάρολντ, 
ενώ τα μικρότερα συμβολίζουν τους ηττημένους Βασιλιάδες. Το μνημείο αυτό 
επίσης συμβολίζει την ειρήνη αφού τα σπαθιά αυτά είναι καρφωμένα μέσα σε 
βράχο από τον οποίο δεν μπορούν να μετατοπιστούν.Στη συνέχεια θα περάσετε 
μέσα από την παλιά πόλη καθώς και τις νεότερες περιοχές του Σταβάνγκερ. Θα 
θαυμάσετε το εσωτερικό του Καθεδρικού ναού, χτισμένος γύρω στο 1125 από 
τον επίσκοπο Ρέιναλντ του Ουίντσεστερ με τη βοήθεια Βρετανών εργατών. Απ’ 
όλες τις εκκλησίες που χτίστηκαν στη Νορβηγία το Μεσαίωνα, ο Καθεδρικός του 
Σταβάνγκερ είναι ο μοναδικός που διατηρεί αυτούσια στοιχεία. Πριν επιστρέψετε 
στο λεωφορείο θα περπατήσετε μέσα στην παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια και 
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Η εκδρομή σας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψετε τα καλύτερα 
αξιοθέατα της περιοχής. Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία 
Gustav Adolf, όπου θα ανακαλύψουμε την ιστορία του 
Γκέτεμποργκ και την σημαντικότητα των καναλιών του, θέτοντάς 
το ως εμπορικό κέντρο. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε την 
Όπετα του Γκέτεμποργκ. Θα συνεχίσουμε προς το κέντρο 
της πόλης όπου θα περάσουμε από το γαλήνιο και γεμάτο 
πράσινο πάρκο της πόλης, το Σλοτσκόγκεν, το οποίο βρίσκεται 

Τι θα δούμε
•  Τα Αρχαία Τείχη, τον Πύργο Kröpeliner, τους κήπους του 

μοναστηριού του Ιερού Σταυρού.
•  Το Πανεπιστήμιο του Ροστόκ, το μνημείο Blücher, το συντριβάνι 

«η χαρά των ζωντανών».
• Την Εκκλησία της Αγίας Marien, το ρολόι αστρονομίας.
•  Την παραδοσιακή μπυραρία Brauhaus Trotzenburg για δοκιμή 

μπύρας και πρέτζελ.
•  Μεταφορά με βάρκα από το Ροστόκ στο Βαρναμούντε.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ €
ΚΩΔ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
CPH01 Κοπεγχάγη, Δανία Ξενάγηση Κοπεγχάγης 3 ½ ώρες Δωρεάν Δωρεάν
2361 Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία Τα αξιοθέατα του Γκέιρανγκερ 3 ώρες 70 € 49 €
2892 Μπέργκεν, Νορβηγία Τα αξιοθέατα του Μπέργκεν 3 ½ ώρες 70 € 49 €
2882 Σταβάνγκερ, Νορβηγία Το Σταβάνγκερ και τα περίχωρά του 3 ½ ώρες 75 € 53 €
00UP Γκετεμποργκ, Σουηδία Τα αξιοθέατα του Γκέτεμποργκ 3 ½ ώρες 55 € 39 €
2961 Βαρναμούντε, Γερμανία Τα αξιοθέατα του Ροστόκ 4 ½ ώρες 65 € 45,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 335 € 235,5 €

Προτεινόμενο πακέτο εκδρομών - Νορβηγικά Φιόρδ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•  Η έγκαιρη συμμετοχή και προκράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζουμε λεωφορείο, αποκλειστικά για τους Έλληνες επιβάτες. 
•  Για την προκράτηση ιδιωτικού λεωφορείου και ελληνόφωνου τοπικού ξεναγού, απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον 35 ατόμων για το κάθε πακέτο 

εκδρομών. Σε διαφορετική περίπτωση η ξενάγηση θα είναι σε δύο γλώσσες και ΔΕΝ θα γίνεται μετάφραση στα Ελληνικά.
• Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις εκδρομές ή κάποιες από αυτές.
• Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις προτεινόμενες εκδρομές, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκδρομές τους μόνο στο 
κρουαζιερόπλοιο και να ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κτλ.).
• Παιδιά: κάτω των 2,99 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές εφόσον δεν καταλαμβάνουν θέση και μεταφέρονται από τους γονείς τους συνέχεια.
•  Παιδιά: έως 3 έως 12,99 ετών πληρώνουν τις ανωτέρω τιμές του τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως αναγράφεται 

στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ’ άτομο.
•  Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται κανένα σημείο της προαναφερθείσας ξενάγησης.
•  Όλες οι ανωτέρω περιγραφές είναι σωστές σύμφωνα με τα έντυπα της Costa Cruises. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση η εκδρομή να διαφέρει 

ελάχιστα από την περιγραφή.
•  Αν έχετε κάποια κινητικά προβλήματα παρακαλώ ενημερώστε το γραφείο εκδρομών και το/τη συνοδό του γκρουπ.
•  Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν το οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο προσφέρεται στην εκδρομή. Τα γεύματα και τα ποτά  παρέχονται μόνο όταν 

αναφέρονται στην περιγραφή. Η Costa Cruises διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις τιμές και την σειρά των εκδρομών χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
Διάρκεια: περίπου 3 1/2 ώρες Κωδ.: 00UP

EΝΗΛΙΚΕΣ 55 € ΠΑΙΔΙΑ 39 €

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΟΣΤΟΚ
Διάρκεια: περίπου 3 1/2 ώρες Κωδ.: 2961

EΝΗΛΙΚΕΣ 65 € ΠΑΙΔΙΑ 45,50 €

στο κέντρο της περιοχής Λιννεστάντεν. Επιπλέον θα δείτε το διάσημο άγαλμα 
του Ποσειδώνα, έργο του Καρλ Μάιλς, το οποίο δεσπόζει στο κέντρο της γνωστής 
πλατέιας Γκοταπλάτσεν, που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Άβελιν, γνωστό για 
τις παμπ, τα καταστήματα και τα εστιατόριά του. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην 
διάθεσή σας για να εξερευνήσετε και να κάνετε αγορές στην πόλη.

Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Μασθαγκσκίρκαν (ξεχωριστή 
χρέωση), και θα θαυμάσουμε τα λουλούδια στην σύντομη επίσκεψή μας στον 
Βοτανικό κήπο. Έπειτα θα περάσουμε οδικώς από τα υπόλοιπα αξιοθέατα της 
πόλης όπως η Σουηδική Έκθεση, το Κογκρέσο, το διασημότερο Σουηδικό πάρκο 
Λίζεμπεργκ, την αρένα Χόκει επί πάγου και το στάδιο ποδοσφαίρου όπου 
αγωνίζεται η τοπική ομάδα Angels. Στο τέλος θα σταματήσουμε για φωτογραφίες 
στο Ράμπεργκετ όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την πανοραμική θέα της πόλης.

Μετά από μια σύντομη μεταφορά από το λιμάνι του Βαρναμούντε, θα ξεκινήσει 
η εκδρομή μας περπατώντας στο κέντρο του Ροστόκ, όπου ακολουθώντας 
τον ξεναγό μας θα φτάσουμε στα αρχαία τείχη. Θα περάσουμε από τον 
Πύργο Kröpeliner, που βρίσκεται σε μία από τις πύλες της πόλης, και μετά θα 
επισκεφθούμε τους κήπους του μοναστηριού του Ιερού Σταυρού. Κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής θα δούμε την πλατεία της πόλης στο οποίο βρίσκεται το 
Πανεπιστήμιο του Ροστόκ, το παλαιότερο στη Βαλτική, με έτος ίδρυσης το 1419. 
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το μνημείο Blücher, μνημείο νίκης εναντίον 
των στρατευμάτων του Ναπολέοντα, και το συντριβάνι «η χαρά των ζωντανών». 
Σε αυτό το σημείο, θα έχετε ελεύθερο χρόνο να περπατήσετε στο κέντρο της πόλης 
ή να αγοράσετε κάποια αναμνηστικά. Η εκδρομή μας συνεχίζεται με επίσκεψη 
στη μεγαλειώδη εκκλησία της Αγίας Μάριεν, όπου βρίσκει στέγη το ρολόι 
αστρονομίας με προέλευση από τον 15ο αιώνα. Θα έχουμε ένα σύντομο 
πέρασμα προς την παραδοσιακή μπυραρία Brauhaus Trotzenburg, όπου θα έχετε 
την ευκαιρία να γευτείτε ένα ποτήρι ξεχωριστής μπύρας μαζί με γευστικά πρέτζελ. 

τα ξύλινα σπίτια που χρονολογούνται το 18ο και 19ο αιώνα, μια 
εποχή που έσφυζε από ναυτικούς, εργάτες και εμπόρους. Αυτή 
η μοναδική περιοχή, σε απόσταση μερικών λεπτών μακριά από 
το λιμάνι, είναι σήμερα στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου έργου 
ανοικοδόμησης.

• Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Προτείνεται να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων.
•  Στις θρησκευτικές περιόδους οι επισκέψεις στον Καθεδρικό ναό γίνονται 

αποκλειστικά στους εξωτερικούς μόνο χώρους. 
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5H
 H

Μ
ΕΡ

Α ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΡΩΣΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

- 18:00
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Α ΕΛΣΙΝΚΙ (ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

08:00 18:00

7/8ήμερη κρουαζιέρα Βαλτική Ανακάλυψη
με το πολυτελές Costa Magica

Συγκέντρωση στις 19:15 μμ. στο αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος με το συνοδό του γραφείου μας και 
αναχώρηση για Στοκχόλμη με απευθείας πτήση 
της Norwegian Air. Άφιξη στη Στοκχόλμη στις 
23:50 μμ. Μετά την παραλαβή των αποσκευών μας, 

μεταφορά στον επιβατικό σταθμό και επιβίβαση στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Magica. Σήμερα 
το κρουαζιερόπλοιο μας θα διανυκτερεύσει στην 
Στοκχόλμη.

Σήμερα ξυπνήστε ό,τι ώρα θέλετε. Το πλοίο μας θα 
σαλπάρει από την όμορφη πόλη της Στοκχόλμης 
για μια μοναδική κρουαζιέρα. Το πρόγευμα σας 
περιμένει και ολόκληρη η μέρα είναι για ανάπαυλα 
με φόντο το γαλάζιο. Γνωριστείτε με το πολυτελές 

κρουαζιερόπλοιό σας, κάντε γυμναστική, κολυμπήστε 
στην πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα 
καλό βιβλίο. Απολαύστε το γεύμα σας στο μπουφέ ή 
στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε και 
δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!

Η πρωτεύουσα της Φινλανδίας, που συχνά καλείται 
χαϊδευτικά «Η Κόρη της Βαλτικής», απλώνεται 
στην άκρη μιας χερσονήσου, περιβαλλόμενη από 
αρχιπέλαγος με 315 νησιά. Είναι μια καταπράσινη 
πόλη, που ενσωματώνει με εξαιρετικό τρόπο τα 
εντυπωσιακά νεοκλασικά κτίρια με τις σύγχρονες 
κατασκευές, τις ευρύχωρες λεωφόρους και τα πάρκα. 
Η Φινλανδία είναι γενέτειρα διάσημων δημιουργικών 
ταλέντων, με πολύ γνωστούς εκπροσώπους τον 
συνθέτη Σιμπέλιους και τους αρχιτέκτονες Eliel & 
Eero Saarinen και Alvar Aalto, των οποίων τα έργα 
αποτελούν ζωντανή απόδειξη της λατρείας των 
Φιλανδών για την αρχιτεκτονική και τις τέχνες. Η 
αναγνώριση του Ελσίνκι ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα 

Ολόκληρη η αριστοκρατική πόλη στις όχθες του 
ποταμού Νέβα είναι αναγνωρισμένο μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
Βόρειας Ευρώπης, που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως 

Δεύτερη ημέρα στη μοναδική Αγία Πετρούπολη και 
όσοι έχουν αγοράσει τη 2ήμερη εκδρομή συνεχίζουν 
την περιήγησή τους σε μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Ρωσίας με μοναδικά αξιοθέατα. Αργά 

το απόγευμα επιστροφή στο πλοίο γεμάτοι από 
συναισθήματα και εικόνες.  

του Design για το 2012 επισφραγίζει το γεγονός 
ότι το Ελσίνκι ανήκει στην ομάδα των πόλεων που 
κινούνται στην πρώτη γραμμή των αρχιτεκτονικών 
εξελίξεων. Μεταξύ των αξιοθέατων που θα 
συναντήσετε, είναι η Πλατεία της Αγοράς, μπροστά 
στη θάλασσα, η διάσημη Καουπατόρι, η Πλατεία 
Γερουσίας με το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο και 
τον Καθεδρικό ναό, το Finlandia Hall του διάσημου 
αρχιτέκτονα Άλβαρ Άαλτο, το συγκρότημα της 
Εθνικής Πινακοθήκης, που περιλαμβάνει τρία 
μουσεία (φινλανδικής τέχνης, Ευρωπαϊκής τέχνης και 
σύγχρονης τέχνης), την εκκλησία Τεμπελιαούκιο και 
το Μνημείο Σιμπέλιους, στο ομώνυμο πάρκο στην 
περιοχή Toolo, αφιερωμένο στον διάσημο Φιλανδό 
συνθέτη Jean Sibelius (1865–1957). Για όσους θέλουν 
να πάρουν μια γεύση από τη Φιλανδική επαρχία αξίζει 
να επισκεφθείτε το Πόρβο, μια από τις παλαιότερες 
πόλεις της Φινλανδίας με τη χαμηλή δόμηση και τις 
χαρακτηριστικές “κόκκινες” αποθήκες στις όχθες του 
ποταμού.

«Βενετία του Βορρά» και ως «Κόσμημα στο στέμμα 
της Βαλτικής» και πράγματι, οι θησαυροί που έχει 
να επιδείξει είναι αμέτρητοι. Μεταξύ των σημαντικών 
αξιοθέατων, είναι το φρούριο των Πέτρου & Παύλου, 
που φιλοξενεί τους τάφους των Ρώσων Τσάρων, το 
μεγαλειώδες Μουσείο Ερμιτάζ με τη μεγαλύτερη 
συλλογή έργων τέχνης στον κόσμο, ανάμεσά τους 
και έργα των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Γκογκέν, 
Ρέμπραντ και Ματίς, το συγκρότημα των Χειμερινών 
Ανακτόρων, το Θέατρο Όπερας και Μπαλέτων Κίροφ, 
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ισαάκ με το χρυσό 

τρούλο που κυριαρχεί στο ουράνιο στερέωμα της 
πόλης και τους μαρμάρινους τοίχους που είναι 
Επενδεδυμένοι με ημιπολύτιμους λίθους, ο Ναός του 
Χυμένου Αίματος με τον κρεμμυδόσχημο τρούλο και 
το πολεμικό πλοίο - μουσείο Aurora. Η προαιρετική 
περιήγηση ολοκληρώνεται με έναν περίπατο 
στην κεντρική λεωφόρο Nevsky Prospect, με τα 
εντυπωσιακά κτίρια, τα υπέροχα καφέ και τα πολυτελή 
καταστήματα.

πετάμε με
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ
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Στις	ανωτέρω	τιμές	περιλαμβάνονται:
•	Εισιτήρια	κρουαζιέρας	στον	τύπο	καμπίνας	της	επιλογής	σας.
•		Αεροπορικά	εισιτήρια	με	Norwegian Air: Αθήνα – Στοκχόλμη – Αθήνα με απευ-

θείας πτήσεις.
•		Πλήρης	διατροφή	καθημερινά	στο	 κρουαζιερόπλοιο	 (πρωινό,	μεσημεριανό	&	
βραδινό).

•		Συμμετοχή	στις	διάφορες	εκδηλώσεις,	την	καθημερινή	ψυχαγωγία	και	το	καλλι-
τεχνικό	πρόγραμμα	του	πλοίου.

•		Όλες	οι	μεταφορές	σας	από/προς	αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο.
•		Ξενάγηση	Στοκχόλμης	με	Έλληνα	συνοδό	και	τοπικό	ξεναγό	μετά	το	τέλος	της	
κρουαζιέρας.

•		Έλληνας	συνοδός	του	γραφείου	μας	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	και	της	
κρουαζιέρας.

•	Ασφάλιση	αστικής	και	επαγγελματικής	ευθύνης.

Δεν	περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων	270	€,	προαιρετικές	εκδρομές,	ταξιδιωτι-
κή ασφάλεια (προτείνεται),	η	κατανάλωση	ποτών	και	αναψυκτικών,	η	*χρέωση 
παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου,	οι	υπηρεσίες	του	κέντρου	αισθητικής	
και	αναζωογόνησης,	οι	αγορές	από	τα	καταστήματα	του	πλοίου,	είσοδοι	στα	μου-
σεία,	ότι	δεν	αναφέρεται	στο	πρόγραμμα	και	στα	περιλαμβανόμενα.

*	Χρέωση	παροχής	υπηρεσιών: 
Ενήλικες:	10	€	το	άτομο	ανά	ημέρα,	Παιδιά	από	4-14:	50%	έκπτωση	5€	το	άτομο	
ανά	ημέρα,	Παιδιά	έως	4	ετών:	ΔΩΡΕΑΝ	
Το	ανωτέρω	ποσά	είναι	κατ’	άτομο	και	είναι	αναπόσπαστο	τμήμα	της	τιμής	της	
κρουαζιέρας,	χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και κατα-
βάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.

Οι	Πτήσεις	μας	για	Στοκχόλμη
DY	4384	 Αθήνα	–	Στοκχόλμη		 21:15	–	23:50
DY	4383	 Στοκχόλμη	–	Αθήνα	 15:55	–	20:35

Γενικές	σημειώσεις
•  Για την ολοκλήρωση της κράτησης	και	σύμφωνα	με	τη	πολιτική	της	εταιρίας,	
είναι	απαραίτητο	να	προσκομίσετε	τα	πλήρη	στοιχεία	όλων	των	επιβατών	όπως	
αυτά	αναγράφονται	στο	(α)	Διαβατήριο	(α)/Ταυτότητα	(ες)	ανάλογα	με	τη	κρου-
αζιέρα	που	έχετε	επιλέξει	(Ονοματεπώνυμο,	Ημερομηνία	και	Τόπος	Γέννησης,	
Ημερομηνία	έκδοσης	και	λήξης,	Εκδούσα	Αρχή).

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

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

•  Για	να	αποβιβαστείτε	στην	Αγία	Πετρούπολη	θα	πρέπει	να	συμμετέχετε	σε	κά-
ποια	από	τις	προαιρετικές	εκδρομές	του	προσφέρονται	στο	πλοίο.	Εναλλακτικά	
θα	πρέπει	να	έχετε	προμηθευτεί	με	βίζα	Ρωσίας	για	να	αποβιβαστείτε	μεμονω-
μένα	στην	Αγία	Πετρούπολη.	Η	έκδοση	βίζας	δεν	γίνεται	στο	πλοίο.

•		Για	 τη	 συμμετοχή	 σας	 στην	 ανωτέρω	 κρουαζιέρα	 είναι	 απαραίτητο	 να	 έχετε 
διαβατήριο και να έχει ισχύ έξι (6) μήνες μετά το τέλος της κρουαζιέρας.

•  Η περιγραφή των λιμανιών είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί περιγραφή εκ-
δρομής.

•  Οι αναλυτικές περιγραφές εκδρομών με το κόστος τους, βρίσκονται μετά το 
τέλος των γενικών σημειώσεων.

•		Η	σειρά	των	υπηρεσιών/εκδρομών	μπορεί	να	αλλάξει	για	την	καλύτερη	διεξαγω-
γή	του	ταξιδιού	χωρίς	καμία	παράληψη.

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

Πολιτική	ακυρωτικών
• 90-45 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	απώλεια	προκαταβολής.
• 44-30 ημέρες	πριν	την	αναχώρηση:	50%	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.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος • Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα

Ημερομηνίες αναχωρήσεων 3 Αυγούστου 17 Αυγούστου

Κατ. Περιγραφή	καμπίνων Τιμή 
Προσφοράς

Τιμή 
Κανονική Μονόκλινο Τιμή 

Προσφοράς
Τιμή 

Κανονική Μονόκλινο

IC Εσωτερική	καμπίνα	Classic 1299 € 1499 € 1799 € 1199 € 1399 € 1699 €

EC Εξωτερική	καμπίνα	με	παράθυρο	Classic 1449 € 1649 € 2099 € 1349 € 1549 € 1999 €

BC Εξωτερική	καμπίνα	με	Cove	μπαλκόνι	Classic 1649 € 1849 € 2299 € 1549 € 1749 € 2199 €

Τρίκλινες	και	τετράκλινες	καμπίνες	έχουν 100	€	επιβάρυνση	στο	1ο	&	2ο	άτομο	στις	ανωτέρω	τιμές	

3ος/4ος	ενήλικας	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 1049 € 999 €

Παιδιά	&	νέοι	κάτω	των	18	στην	ίδια	καμπίνα	με	δύο	ενήλικες 699 € 649 €

Δε	περιλαμβάνονται,	λιμενικά	έξοδα	&	φόροι	αεροδρομίων 270 €
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Α ΤΑΛΛΙΝ (ΕΣΘΟΝΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09:00 17:00

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλλίν, είναι μια 
ευρωπαϊκή πόλη με μοναδική ατμόσφαιρα και 

Αποβίβαση από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Στοκχόλμης για τις τελευταίες 
αγορές σας και μεταφορά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Ελλάδα.

Άφιξη στο λιμάνι της Στοκχόλμης. Αμέσως μετά το 
πρωινό μας θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας 
για μια ξενάγηση στο κέντρο της πόλης. Η μοντέρνα 
πρωτεύουσα της Σουηδίας γοητεύει και προσκαλεί 
τους επισκέπτες να απολαύσουν τον ήλιο της 
και την υπέροχη φύση, που της χάρισε τον τίτλο 
της «Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για 

αποτελεί το εμπορικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο 
της χώρας. Η παλιά πόλη, που δίκαια χαρακτηρίζεται 
«μουσείο μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής», σφύζει 
από απίστευτους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, σπίτια 
με επίχρυσες στέγες, εκκλησίες με ψηλά καμπαναριά, 
ενώ κορυφαίο αξιοθέατο είναι το περίφημο Φρούριο 
Τούμπα του 13ου αιώνα. Μια πεζή περιήγηση θα 
σας γοητεύσει. Περιπλανηθείτε στο λαβύρινθο των 

μεσαιωνικών δρόμων και περασμάτων και χαλαρώστε 
πίνοντας τοπική μπύρα σε ένα από τα υπαίθρια μπαρ ή 
εστιατόρια στην ιστορική πλατεία του Δημαρχείου. 
Αν επισκεφθείτε τα καταστήματα, επιλέξτε τοπικά 
αναμνηστικά, όπως ξύλινες κουτάλες, πλεκτά και 
πήλινες κούπες, ελέγχοντας το σήμα γνησιότητας Eesti 
Käsitöö.

το 2010. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και χαρακτηρίζεται 
από 750 χρόνια ιστορίας και πλούσιο πολιτισμό. 
Πρόκειται για μια πανέμορφη πόλη, που συνδυάζει 
το μεσαιωνικό προφίλ της παλιάς πόλης Γκάμλα 
Σταν με σύγχρονα κτίρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
καφετέριες στο λιμάνι. Απλώνεται σε 14 διαφορετικά 
νησιά - στο αρχιπέλαγος που την περιβάλλει τα νησιά 
και οι νησίδες αγγίζουν τα 24.000 και το 1/3 της 
συνολικής έκτασής καλύπτεται από νερό. Διαθέτει 
αναρίθμητα κανάλια, 57 γέφυρες και πράσινα πάρκα 
που ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά. Επισκεφθείτε 
το Δημαρχείο, ανεβείτε στον Πύργο του για μια 
ανεπανάληπτη θέα της πόλης, περπατήστε στο 
ιστορικό κέντρο Γκάμλα Σταν που είναι ένα από 

τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κέντρα στον 
κόσμο και απολαύστε τα καταστήματα χειροτεχνίας, 
τις γκαλερί τέχνης και τις καφετέριες. Μην αμελήσετε 
το Βασιλικό Ανάκτορο και τον Καθεδρικό Ναό 
Storkyrkan, καθώς και το διάσημο πολεμικό πλοίο 
Vasa, ή το αρχαιότερο υπαίθριο μουσείο του 
κόσμου, το Skansen. Για αγορές, οι επιλογές είναι 
πολλές, από κρυστάλλινα αντικείμενα ιδιαίτερου 
design και exclusive καταστήματα μόδας μέχρι μαγαζιά 
με χειροτεχνήματα και υπέροχα διακοσμητικά.

Μετά το τέλος της εκδρομής επιστροφή στο πλοίο μας. 
Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ.
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Α ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ	(ΣΟΥΗΔΊΑ)

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

09:00 ΔΊΑΝ/ΣΗ	ΣΤΟ	ΠΛΟΊΟ
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Α ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ 

AΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

- ΑΠΟΒΊΒΑΣΗ
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20 m2 περίπου

17 m2 περίπου

14 m2 περίπου

ΒC (Classic)

IC (Classic)

EC (Classic)

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΘΕΣΙMΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο

Εσωτερική καμπίνα
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό 
ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. 
Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη 
υπηρεσία δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος 
κλιματισμός, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz 
– 110 V/60Hz.

Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν παράθυρο με θέα ή με περιο/νη θέα, είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια 
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου 
μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Στις παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 
24ωρη υπηρεσία δωματίου (room service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται 
σε κρεβάτι, διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/
και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Έχουν 
μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της καμπίνας. Στις 
παροχές περιλαμβάνονται ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη υπηρεσία 
δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz.

Yπάρχει η κατάλληλη καμπίνα για όλους

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και 
τον τύπο της καμπίνας.

Pranzo & Cena

Brindiamo

Più gusto Intenditore

Giovani

Το τέλειο πακέτο για όσους απολαμβάνουν ένα 
ποτήρι κρασί ή μια κρύα μπύρα με τα γεύματά τους. 
Επιλέξτε από μια επιλογή από απεριόριστα κρασιά, 
μπύρες και αναψυκτικά με το ποτήρι κάθε μέρα στο 
μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο.

Ιδανικό πακέτο για τους επισκέπτες που θέλουν να 
χαλαρώσουν και να έχουν τα αγαπημένα τους ποτά 
διαθέσιμα με το ποτήρι ανά πάσα στιγμή. Καφές 
και καπουτσίνο, αναψυκτικά και μπύρες για να 
απολαύσετε στην πισίνα, τα πιο δημοφιλή απεριτίφ 
και μια φανταστική επιλογή κρασιών και λικέρ. Οι 
τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και το πλοίο.
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα premium 
ποτά και το μίνι μπαρ στην καμπίνα σας. Αυτό το 
πακέτο δεν μπορεί να αγοραστεί για κρουαζιέρες που 
διαρκούν λιγότερο από 7 νύχτες. 

Ένα πακέτο για τους ανθρώπους που αγαπούν τα 
κοκτέιλ ειδικότερα, πριν ή μετά το δείπνο. Εκτός 
από αναψυκτικά, κρασιά, μπύρες και καφέ, το Più 
Gusto περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από 34 
είδη αλκοολούχων και μη αλκοολούχων κοκτέιλ, 
αναμειγμένων ποτών και παγωμένων ποτών.

Για τους πραγματικούς γνώστες των λικέρ και της 
σαμπάνιας που θέλουν να απολαύσουν τις καλύτερες 
ετικέτες στις διακοπές τους. Αυτό το πακέτο σας 
επιτρέπει να απολαύσετε εξαιρετικά ποτά σε μια 
βολική τιμή: απεριόριστα ποτά που σερβίρονται 
στο ποτήρι από ποτά που κοστίζουν μέχρι 9 ευρώ 
στα μπαρ. Επίσης, περιλαμβάνει ποτά από το μίνι 
μπαρ και ποτά που σερβίρονται σε καμπίνες. Για 
πραγματικούς γνώστες!

*  Tο πακέτο ποτών είναι υποχρεωτικό για όλους 
τους επιβάτες της καμπίνας και για όλες τις ημέρες 
της κρουαζιέρας. 

Oι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 
και επιβεβαιώνονται κατά την κράτηση.

Συνιστάται για παιδιά και εφήβους που θέλουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την κρουαζιέρα τους. Με 
το πακέτο Giovani, τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν 
να απολαύσουν αναψυκτικά, καφέ, cappuccino, 
smoothies, χυμούς και νόστιμη ζεστή σοκολάτα, 
όποτε θέλουν! Αυτό το πακέτο πρέπει να συνδυαστεί 
με ένα από τα πακέτα ποτών για ενήλικες - Brindiamo, 
Più Gusto περιλαμβάνει μια επιλογή απεριόριστων 
αναψυκτικών στο ποτήρι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ

Ενήλικες €16,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά € 7,49 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €24,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €27,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Ενήλικες €45,99 ανά ημέρα / ανά άτομο

Παιδιά 4-17 ετών €15,99 ανά ημέρα / ανά 
άτομο
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Το Costa Magica είναι ένα κρουαζιερόπλοιο τάξης Destiny class 
και δίδυμο πλοίο του Costa Fortuna κατασκευάστηκε το 2004.
Προσφέρει ποικίλες επιλογές σε εστιατόρια, χώρους 
διασκέδασης και καμπίνες. Παρέχει ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους ώστε να προσφέρει στο μέγιστο χαλάρωση και 
ηρεμία όσο εσείς θα ταξιδεύετε.
Αφήστε το Costa Magica να σας ταξιδέψει σε μοναδικούς 
προορισμούς!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•	Ολική	χωρ.:	101.000τ
•	Μήκος:	272μ
•	Πλάτος:	35μ
•	Αριθμός	επιβατών:	2702
•	Ταχύτητα:	20	κ

Διασκέδαση
•	Θέατρο	3	επιπέδων
•	Ντίσκο
•	Βιβλιοθήκη
•	Καζίνο,	παιδική	πισίνα
•		Χώρος	πρόσβασης	
διαδικτύου

•	Shopping	Center

Εστιατόρια & Bar
•		4	εστιατόρια	
συμπεριλαμβανομένου 
του	εστιατορίου	Samsara

•	11	μπάρ

Ευεξία & Σπορ
•		1,300	m2	κέντρου	ευεξίας,	
γυμναστήριο,	σάουνα

•	5	υδρομασάζ
•	4	πισίνες

Το κρουαζιερόπλοιο Costa Magica
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Διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών εκδρομών 

Η μοντέρνα πρωτεύουσα της Σουηδίας γοητεύει και 
προσκαλεί τους επισκέπτες να απολαύσουν τον ήλιο της και 
την υπέροχη φύση, που της χάρισε τον τίτλο της «Πράσινης 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το 2010. Ιδρύθηκε τον 13ο 
αι. και χαρακτηρίζεται από 750 χρόνια ιστορίας και πλούσιο 
πολιτισμό. Πρόκειται για μια πανέμορφη πόλη, που συνδυάζει το 
μεσαιωνικό προφίλ της παλιάς πόλης Γκάμλα Σταν με σύγχρονα 
κτίρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες στο λιμάνι. 
Απλώνεται σε 14 διαφορετικά νησιά - στο αρχιπέλαγος που την 
περιβάλλει τα νησιά και οι νησίδες αγγίζουν τα 24.000 και το 

Ξεκινώντας από το λιμάνι του Ελσίνκι, θα περάσουμε από μια 
σειρά αξιοθέατων εθνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος: τη 
Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, την Όπερα, το Ολυμπιακό Στάδιο, 
το οποίο χτίστηκε το 1952 και το Finlandia Hall, ένα μοναδικό 
κέντρο συνεδρίων και εκδηλώσεων σχεδιασμένο από τον 
διάσημο αρχιτέκτονα Alvar Aalto, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και 
για την ανέγερση της εκκλησίας Riola di Vergato  στην Μπολόνια 
τη δεκαετία του 1970. Θα θαυμάσουμε επίσης την πανέμορφη 
εξοχή της Φιλανδίας στο δρόμο μας προς την αρχαία πόλη του 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (ΣΟΥΗΔΊΑ)

Διάρκεια: περίπου 3 ώρες Κωδ.: STO01

EΝΗΛΙΚΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΛΣΙΝΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΠΟΡΒΟ
Διάρκεια: περίπου 4 ώρες Κωδ.: 2552

EΝΗΛΙΚΕΣ 75 € ΠΑΙΔΙΑ 45,50 €

1/3 της συνολικής έκτασής καλύπτεται από νερό. Διαθέτει αναρίθμητα κανάλια, 
57 γέφυρες και πράσινα πάρκα που ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά. Επισκεφθείτε 
το Δημαρχείο, ανεβείτε στον Πύργο του για μια ανεπανάληπτη θέα της πόλης, 
περπατήστε στο ιστορικό κέντρο Γκάμλα Σταν που είναι ένα από τα καλύτερα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κέντρα στον κόσμο και απολαύστε τα καταστήματα 
χειροτεχνίας, τις γκαλερί τέχνης και τις καφετέριες. 
Μην αμελήσετε το Βασιλικό Ανάκτορο και τον Καθεδρικό Ναό 
Storkyrkan, καθώς και το διάσημο πολεμικό πλοίο Vasa, ή το αρχαιότερο 
υπαίθριο μουσείο του κόσμου, το Skansen. Για αγορές, οι επιλογές είναι πολλές, 
από κρυστάλλινα αντικείμενα ιδιαίτερου design και exclusive καταστήματα μόδας 
μέχρι μαγαζιά με χειροτεχνήματα και υπέροχα διακοσμητικά. Μετά το τέλος 
της εκδρομής μεταφορά στον επιβατικό σταθμό και επιβίβαση στο πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο Costa Luminosa.

Σημείωση: Το Δημαρχείο ενδέχεται να είναι κλειστό, χωρίς προειδοποίηση, λόγω 
ειδικών συνθηκών.

Πόρβο, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου όπου θα έχουμε πανοραμική θέα. 
Η πόλη του Πόρβο είναι η δεύτερη πιο παλιά πόλη στην Φιλανδία και αποτελεί ένα 
διαμάντι στην ιστορία της Φιλανδικής αρχιτεκτονικής, ειδικά στην κατοικημένη 
περιοχή της παλιάς Πόλης του Πόρβο, μία γραφική γειτονιά χτισμένη πάνω σε 
ένα λόφο κοντά στις όχθες του ποταμού Πορβονιόκι. Τα σπίτια είναι χτισμένα 
κρατώντας το μεσαιωνικό χαρακτήρα και διατηρούν την αρμονική συνύπαρξη του 
παλιού με το νέο. Τα όμορφα κόκκινα σπίτια, χτισμένα στις όχθες του ποταμού 
αποτελούν σήμα κατατεθέν του Πόρβο, τα οποία παλαιότερα ήταν αποθήκες 
εξωτικών προϊόντων από μακρινούς τόπους. 
Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, όπου είναι γεμάτο από 
καταστήματα χειροτεχνιών και τοπικών προϊόντων. Όλα τα είδη είναι άριστης 
ποιότητας σε βαθμό που αποτελούν αξιοθέατο από μόνα τους! Έπειτα θα 
επιστρέψουμε στο Ελσίνκι, περνώντας από την όμορφη εξοχή της Φιλανδίας.
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1η ημέρα:
Γνωρίστε από κοντά τα ομορφότερα αξιοθέατα της Αγίας 
Πετρούπολης, μέσα από μια εκδρομή που σχεδιάστηκε ειδικά για 
εσάς, ώστε να γνωρίσετε όσο το δυνατό καλύτερα την πόλη σε 
μόλις δύο ημέρες. 

Η 1η ημέρα θα ξεκινήσει με οδική διαδρομή μίας ώρας στην 
πόλη Πούσκιν και την πιο εντυπωσιακή από τις πρώην θερινές 
κατοικίες των Ρώσων τσάρων. Απολαύστε τη ξενάγηση στο 
όμορφο ανάκτορο της Αικατερίνης, που διαθέτει πολλές 
εξαιρετικές αίθουσες και δωμάτια, συμπεριλαμβανομένης, 
φυσικά, της αίθουσας του θρόνου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο, που στο παρελθόν 
είχε χαρακτηριστεί ως το 8ο θαύμα του κόσμου! 

Παλαιές φωτογραφίες και ιστορικά αρχεία βοήθησαν τους 
Ρώσους ειδικούς της τέχνης να δημιουργήσουν ακριβή 
αντίγραφα των αυθεντικών αντικειμένων που είχαν κλαπεί από 
τα Ναζιστικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, χρησιμοποιώντας λεπτά κομμάτια ήλεκτρου. Τα 
αντίγραφα εντυπωσιάζουν με άπειρες και ζεστές αποχρώσεις 
του κεχριμπαριού, από βαθύ κίτρινο έως βαθύ κόκκινο. Μετά 
την ξενάγηση στο εσωτερικό του ανακτόρου, θα περπατήσουμε 
στους κήπους που εκτείνονται σε 566 εκτάρια, με περίτεχνα 
κιόσκια γύρω από την κεντρική λίμνη. 

Θα επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης για ένα παραδοσιακό 
ρωσικό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και μετά, θα συνεχίσουμε για 
το Φρούριο Πέτρου και Παύλου και μια ξενάγηση μέσα στον 
Καθεδρικό Ναό. Εντός του ναού θα θαυμάσουμε πολλά τρόπαια 
από κατακτηθείσες πόλεις. Επίσης, εδώ βρίσκονται οι τάφοι των 
Τσάρων.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 3 & 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ €
ΚΩΔ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
STO01 Στοκχόλμη, Σουηδία Πανοραμική Ξενάγηση 3 ½ ώρες περίπου Δωρεάν Δωρεάν
2552 Ελσίνκι, Φιλανδία Ελσίνκι και το μεσαιωνικό χωριό Πόρβο 4 ώρες περίπου 75 € 45,50 €

00FD
Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία (1η ημέρα)

Μεγάλος Γύρος Αγ. Πετρούπολης 19 ½ ώρες περίπου 285 € 195 €
Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία (2η ημέρα)

ΣΥΝΟΛΟ 360 € 240,50 €

Προτεινόμενο πακέτο εκδρομών - Βαλτική ανακάλυψη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•  Η έγκαιρη συμμετοχή και προκράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζουμε λεωφορείο, αποκλειστικά για τους Έλληνες 
επιβάτες. 

•  Για την προκράτηση ιδιωτικού λεωφορείου και ελληνόφωνου τοπικού ξεναγού, απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον 25 ατόμων για 
το κάθε πακέτο εκδρομών. Σε διαφορετική περίπτωση η ξενάγηση θα είναι σε δύο γλώσσες και ΔΕΝ θα γίνεται μετάφραση στα Ελληνικά.

  Η εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη είναι 9 ώρες και 45 λεπτά περίπου την 1η ημέρα και 9 ώρες και 45 λεπτά περίπου την 2η ημέρα

   Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις προτεινόμενες εκδρομές, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις 
εκδρομές τους μόνο στο κρουαζιερόπλοιο και να ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κτλ.). 

•  Παιδιά: έως 2 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές έως 13 ετών πληρώνουν τις ανωτέρω τιμές του τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω 
πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ’ άτομο

•  Η σειρά των εκδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να γίνει καμία παράλειψη.

•  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω τιμές χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Οι Επιβάτες που συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές της Costa στην Αγ. Πετρούπολη (Ανεξαρτήτως Εθνικότητας), δεν χρειάζονται Βίζα Ρωσίας, 
καθώς η Costa Cruises θα κανονίσει ομαδικές βίζες για όλους τους συμμετέχοντες.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διάρκεια: 9 ώρες και 45 λεπτά περίπου / ημέρα Κωδ.: 00FD

EΝΗΛΙΚΕΣ 285 € ΠΑΙΔΙΑ 195 €

Η περιήγηση της πόλης θα ήταν ελλιπής χωρίς την επίσκεψη στο Μουσείο 
Ερμιτάζ, που ιδρύθηκε το 1764 ως ιδιωτικό μουσείο της Αικατερίνης της Μεγάλης, 
στο οποίο είχε πρόσβαση μόνο αυτή και οι αυλικοί της και σήμερα φιλοξενεί 
μια συγκλονιστική συλλογή 3 εκατομμυρίων έργων τέχνης. Τα εκθέματα 
φιλοξενούνται σε τέσσερα κτίρια: το Χειμερινό Ανάκτορο, πρώην επίσημη κατοικία 
της βασιλικής οικογένειας, το Μικρό Ερμιτάζ, το Παλαιό Ερμιτάζ και το Νέο 
Ερμιτάζ που άνοιξε το 1852. Απολαύστε την ξενάγηση στο μουσειακό συγκρότημα, 
πριν την επιστροφή στο πλοίο. Την πρώτη ημέρα της ξενάγησης έχει προβλεφθεί 
χρόνος για αγορές αναμνηστικών.

2η ημέρα:

Τη 2η ημέρα αναχωρούμε με πούλμαν για μια πανοραμική περιήγηση στην πόλη, 
περνώντας από σημαντικά ιστορικά μνημεία. Θα δούμε την πλατεία Ανακτόρων, 
το Μπαρόκ Χειμερινό Ανάκτορο και το νησί Βασιλιέβσκι, που ορίζεται από τις 
δύο Εμβολοφόρες Στήλες. Συνεχίζουμε με μια κρουαζιέρα στο κανάλι, διάρκειας 
60 λεπτών, όπου θα θαυμάσουμε πολλές γραφικές γέφυρες και τις προσόψεις 
εντυπωσιακών κτιρίων. Φυσικά, η κορυφαία στιγμή της ημέρας θα είναι η επίσκεψη 
στο Ναό της Ανάστασης του ρέοντος Αίματος. Στη διάρκεια της εκδρομής θα 
έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε αναμνηστικά και δώρα, κάνοντας το απαραίτητο 
παζάρι με τους ντόπιους μικροπωλητές. 

Ύστερα από ένα παραδοσιακό ρωσικό γεύμα, συνεχίζουμε για μια διαδρομή 90 
λεπτών μέχρι το Ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου, το συγκρότημα παλατιών, 
συντριβανιών και κήπων που θεωρείται από τις ομορφότερες θερινές κατοικίες 
των Ρώσων Τσάρων και σχεδιάστηκε από τον Μεγάλο Πέτρο ως αντίποδας των 
Βερσαλλιών. Κατά την άφιξη, θα κατεβούμε στους Κάτω Κήπους, ένα πάρκο 121 
εκτάρια, με συντριβάνια, περίπτερα και παλάτια με θέα στον κόλπο της Φινλανδίας. 
160 συντριβάνια, 4 καταρράκτες, επίχρυσα αγάλματα μυθολογικών όντων, 
στολίζουν τους κήπους. Μετά την ξενάγηση, επιστρέφουμε στα πούλμαν για τη 
μετάβαση στο λιμάνι.

Σημειώσεις: Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Συστήνουμε να κάνετε εγκαίρως 
την κράτησή σας. Η περιήγηση περιλαμβάνει δίωρη αναμονή κατά την είσοδο 
στο Ερμιτάζ και περίπου 2 ώρες περπάτημα. Λόγω της έκτασης του μουσείου, 
δεν είναι εφικτό να δούμε όλους τους χώρους και οι επισκέψιμες αίθουσες θα 
καθοριστούν από τον έφορο, κατά την άφιξη. Το καραβάκι έχει εσωτερικές και 
εξωτερικές θέσεις, συνεπώς θα πρέπει να έχετε μαζί σας κατάλληλα ενδύματα για 
την περίπτωση κακοκαιρίας. Το εισιτήριο που απαιτείται για τη φωτογράφηση ή τη 
βιντεοσκόπηση εντός του Ανακτόρου περιλαμβάνεται στο κόστος της εκδρομής. 
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Γνωρίστε τον κόσμο με την MSC Cruises
σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων και εμπειριών!

Όλα σε μία τιμή γιατί είναι καλύτερα κρουαζιέρα!

7/8ήμερη κρουαζιέρα

Αδριατική & Αιγαίο 
με Ντουμπρόβνικ
με το πολυτελές MSC MUSICA

Πειραιάς, Άγιοι Σαράντα, Ντουμπρόβνικ, Βενετία, 
Πρίντεζι, Κατάκολο, Μύκονος, Πειραιάς

Αναχωρήσεις 2019: Κάθε Τετάρτη από 5/6 έως 2/10

7/8ήμερη κρουαζιέρα

Αδριατική & Αιγαίο 
με Κότορ

με το πολυτελές MSC MAGNIFICA

Πειραιάς, Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Μπάρι, 
Κατάκολο, Σαντορίνη, Πειραιάς

Αναχωρήσεις 2019: Κάθε Πέμπτη από 6/6 έως 3/10

Μοναδικές κρουαζιέρες από Πειραιά από 599 €

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία και δεν περιλαμβάνουν λιμενικά έξοδα.
Στις οργανωμένες αναχωρήσεις περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, όλες οι μεταφορές, Έλληνας συνοδός.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΛΟΙΟΣΥΝΟΔΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018 σχετικά με τα 
οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμ-
βασης του οργανωμένου ταξιδιού και παρακαλούμε να διαβαστούν προσεκτικά 
πριν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. 
Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι/κρουαζιέρα της Εταιρείας μας 
προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου τα-
ξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη των Γενικών 
Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018
Σημειώνουμε, ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές 
πληροφορίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων 
μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές 
πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστρο-
φής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε 
οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε 
ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο ή τις κατά περίπτωση τιμές & κόστη που 
σας έχουν δοθεί από το τουριστικό γραφείο. 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «Cruiseway Travel Τουριστικές επιχειρήσεις 
Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο “Cruiseway Travel”, με έδρα τo Μαρούσι, Λεωφ 
Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, Τ.Κ.15124, με αριθμό  ειδικού  σήματος ΕΟΤ 
0206E60000356901, (στο εξής «τουριστικό γραφείο»), μέλος του Συνδέσμου των 
εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με αριθμό. 2101 
που διοργανώνουμε ή πρακτορεύουμε ταξίδια είτε μόνοι είτε σε κοινοπρακτική 
συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και τα πωλούμε ή τα διαθέτουμε προς 
πώληση οι ίδιοι ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή) 

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») προϋποθέτει την υπο-
γραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας μας και του «ταξιδιώτη», δηλαδή εσάς, η 
οποία καλύπτει και την οικογένεια σας ή την ομάδα που εκπροσωπείτε και κα-
λύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες 
Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. 

3. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμε-
τοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου 
αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξι-
διού. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και 
αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που 
δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπη-
ρεσιών και της τιμής του περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, 
την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (τουριστικό γραφείο 
και ταξιδιώτες). 
Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του τα-
ξιδιώτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνο-
νται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγμα-
τοποίηση τους. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να συνιστούν προσωπικά 
δεδομένα του ταξιδιώτη (συχνά, μάλιστα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), το 
γραφείο μας τα διατηρεί αποκλειστικά για το χρόνο της διάρκειας του ταξιδιού, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταξιδιώτη στο ταξίδι, και στη συ-
νέχεια τα διαγράφει. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των τα-
ξιδιών/κρουαζιέρων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλ-
λαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς 
σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο μας αλλά και η εταιρία κρουαζιέρας που 
ταξιδεύετε, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, 
fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή μαζί σας.

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια/κρουαζιέρες μας αν είστε άνω 
των 18 ετών. Κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να γίνουν από τους νόμιμους κη-
δεμόνες τους και θα γίνονται δεκτές μόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει με τουλάχι-
στον έναν από τους γονείς του/της ή άλλο ενήλικα ο οποίος αναλαμβάνει όλη 
την ευθύνη για τον ανήλικο και έχει μαζί του τα σχετικά έγγραφα. Παιδιά που 
κατά την πρώτη ημέρα της αναχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα της 
ηλικίας τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Για ταξίδια που διαρκούν άνω των 15 
ημερών προς τους ακόλουθους προορισμούς το επιτρεπτό όριο ηλικίας συμμε-
τοχής είναι 12 μήνες: Αφρική, Άπω Ανατολή, Ινδικό Ωκεανό και Υπερατλαντικά. 
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υποκαταστήματα των διοργα-
νωτών ή των πωλητών, [ή στα γραφεία των συνεργατών μας στην κοινοπραξία] 
με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προ-
κειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 
α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου 
του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο ή μέσω πιστωτι-
κής/χρεωστικής κάρτας και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης 
με τους παρόντες Όρους. 
Έγκυρη είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκα-
ταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστρο-
φής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι 
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών 
επιβαρύνσεων το αργότερο 30 πλήρων εργασίμων ημερών προ της εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της 
αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό 
γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. 
Ειδικές προσφορές ή εκδρομές που πωλούνται με ευνοϊκότερους όρους από 
αυτούς που αναφέρονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο προσφέρονται για περιο-
ρισμένο χρονικό διάστημα και αναλόγως διαθεσιμότητας όπως γνωστοποιείται 
από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει 
την υποχρέωση να εγγυηθεί ότι έχει την εξουσιοδότηση να προβεί σε κράτη-
ση για λογαριασμό όλων των συνταξιδιωτών που αναφέρονται στη δήλωση 

συμμετοχής και ότι αυτοί θα συμμορφωθούν με τους Όρους Συμμετοχής και να 
ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις 
λεπτομέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε 
τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν τού ζη-
τηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπλη-
ρωματικούς όρους για ειδικούς τύπους συμβάσεων (για παράδειγμα ομαδικά 
ταξίδια ή ταξίδια κινήτρων ή επιβράβευσης). Οι ειδικότεροι όροι που θα συμ-
φωνηθούν σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται 
σε ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την 
Εταιρεία κρατούνται από αυτόν για λογαριασμό σας. Έπειτα από την επιβεβαί-
ωση της συμμετοχής σας από την Εταιρεία τα παραπάνω ποσά κρατούνται από 
τον ταξιδιωτικό πράκτορα για λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν 
προβείτε κατά το χρόνο που αυτό απαιτείται σε καταβολή οποιουδήποτε οφειλό-
μενου ποσού, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής και θα 
υποβληθείτε σε ακυρωτικά τέλη όπως ορίζονται στην παράγραφο 12.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 
Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποια-
δήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου. Στην περίπτωση αυτή, ο τα-
ξιδιώτης θα καταβάλει εύλογη και δικαιολογημένη χρέωση καταγγελίας στο 
γραφείο μας, ανάλογα με τον χρόνο καταγγελίας (ακυρωτικά). Ο ταξιδιώτης έχει 
επίσης το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από 
την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελί-
ας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορι-
σμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του 
πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό. 
Σε περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των πο-
σών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

6. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ
Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμο-
κατάλογο μας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις 
(τέλη - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa 
κλπ.), ή σας δίνεται αναλυτικά από το γραφείο μας όταν ρωτάτε για κάποιο τα-
ξίδι Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση τα κοστολογικά δεδομένα των 
υπηρεσιών κάθε ταξιδιού κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με 
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φό-
ρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το 
Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού 
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής 
των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού 
μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώ-
ρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ., 
Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα σας κοινοποιηθεί, υπολογισμένη αναλυ-
τικά, με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο σε σταθερό μέσο, μαζί με την 
αιτιολόγησή της. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του πακέτου κατά ποσοστό που 
υπερβαίνει το 8%, ο ταξιδιώτης μπορεί να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποί-
ηση ή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας. Εάν 
ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση, τότε μπορεί να δεχθεί ένα άλλο πακέτο, 
εφόσον μπορούμε να το προσφέρουμε, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας και 
αξίας. Αν το ταξίδι που θα προσφερθεί στον ταξιδιώτη είναι κατώτερης αξίας, θα 
τού μειωθεί αντίστοιχα η τιμή Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει 
στο γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό δι-
άστημα, που όμως δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση 
που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας το 
γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επι-
στρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Οι 
επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, 
επιβαρύνσεις από την αύξηση της τιμής των καυσίμων/επίναυλος καυσίμων, 
συναλλαγματικές διαφορές κλπ.).
Αν, αντί για αύξηση, προκύψει οποιαδήποτε μείωση του κόστους του ταξιδιού, 
οφειλόμενη σε μείωση του κόστους των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, 
των φόρων ή τελών (τουριστικών φόρων, φόρων αεροδρομίου, τελών επιβίβα-
σης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, συναλλαγματικών ισοτιμιών που 
αφορούν το πακέτο), ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής αντίστοιχη προς τη 
σχετική μείωση του κόστους. Στην περίπτωση αυτή, το γραφείο μας έχει το δικαί-
ωμα να αφαιρέσει τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής 
που οφείλει στον ταξιδιώτη. Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων διαφέρει 
από εταιρία σε εταιρία κρουαζιέρας και αναφέρεται στους ειδικούς επιπρόσθε-
τους όρους της κάθε εταιρίας. Οι τιμές τον οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα 
άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσί-
ες. Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατό-
μων. απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων 
προπληρωμένων από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους ταξιδιώτες 
να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους νωρίς 
να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριστικό γραφείο έχει επίσης 
το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι 
παιδικές χρεώσεις (και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/ 
καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση, από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς 
φαγητό στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση ή ειδική τιμή. Στα 
charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι Επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, 
πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαμείνετε σε 
τρίκλινο ή τετράκλινο δωμάτιο/καμπίνα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτο-
μο στα τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Οι ακριβείς 
διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και διαθέτει 
στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέρ-

γειες και παραλείψεις προερχόμενες από δική σας υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα 
οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων 
προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες 
καταστάσεις, μη συνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής 
της Εταιρείας, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των 
διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων 
κλπ.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα διδάγματα 
της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων κα-
θυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες 
δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις 
κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν 
προορισμό στον άλλο. 
Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται 
στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της. 
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργα-
νωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται 
καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση 
πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίη-
σή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές 
εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευ-
ρά (διοργανωτή / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας 
ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το 
γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγ-
ματοποιούνται από αυτό. 
Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει 
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγή-
σουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή 
πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχή-
ματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, 
υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, 
τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδη-
μιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέ-
ρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη 
για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές ή υποχρέωση κάλυ-
ψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως 
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες, 
Θα εξαντλήσει πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει 
τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, κυρίως όσον αφορά την παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας, τις τοπικές αρχές και την προξενική συν-
δρομή, καθώς και την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για τη διευκόλυνση 
της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και την εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Το γραφείο μας μπορεί να επιβάλει εύλογη χρέωση για τέτοιου 
είδους συνδρομή, σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση 
ή αμέλεια του ταξιδιώτη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος που 
προέκυψε. Αν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η επιστροφή των ταξιδιωτών 
όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, λόγω αναπόφευ-
κτων και έκτακτων περιστάσεων, το γραφείο μας θα επιβαρυνθεί με το κόστος 
της αναγκαίας παροχής καταλύματος -όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγο-
ρίας- για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών διανυκτερεύσεων ανά 
ταξιδιώτη. Ο περιορισμός αυτός του κόστους δεν ισχύει για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, για κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, για τις εγκύους, για τους 
ασυνόδευτους ανήλικους και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική 
βοήθεια, εφόσον το γραφείο μας έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανά-
γκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Σε περίπτωση 
που, μετά την αναχώρηση του ταξιδιώτη για το ταξίδι, ένα μεγάλο ποσοστό των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη 
σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας οφείλει να προσφέρει, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονι-
σμούς, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζό-
μενους στη σύμβαση, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί. Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί 
διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το 
οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα προσφέρει 
στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης μπορεί να απορρίψει 
τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρί-
σιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν 
η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής. Εύλογα παράπονα, κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, που αφορούν έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε 
κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συ-
νοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του 
σχετικά με το θέμα. Εάν κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται 
σύμφωνα με τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα πρέπει 
να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή 
αν συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της 
μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται. Αν 
η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αποκατασταθεί, ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση 
της τιμής για το χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, εκτός αν το γραφείο μας 
αποδείξει ότι ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης.
Ο ταξιδιώτης δικαιούται και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω 
τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης, η οποία καταβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρη-
ση, εκτός αν το γραφείο μας αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης: α) καταλο-
γίζεται στον ταξιδιώτη, β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου 
ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή γ) οφείλεται σε ανα-
πόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις. Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει 
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ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και το γραφείο μας δεν την αποκαταστήσει 
εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο τελευταίος μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, 
κατά περίπτωση, να λάβει μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση. Σε περίπτωση 
αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους 
προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 
ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση, 
χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Η ευθύνη της Εται-
ρείας είναι περιορισμένη και δεν θα ξεπερνά την ευθύνη του Μεταφορέα κατά 
τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς. Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά 
επιβατών, το γραφείο μας, στις περιπτώσεις αυτές, μεριμνά επίσης για τον επα-
ναπατρισμό του ταξιδιώτη με ανάλογο μεταφορικό μέσο χωρίς υπαίτια καθυστέ-
ρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος γι’ αυτόν. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε 
δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα 
πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο 
μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση του 
15ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδή-
ποτε απαίτηση. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους, η 
πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθ-
μός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του 
προγράμματος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το 
γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει 
δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός τουλάχιστον 21 ημερών προ της ενάρξε-
ως του ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να 
τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης 
για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργα-
νωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται 
καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση 
πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίη-
σή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές 
εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά 
(διοργανωτή / ταξιδιώτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας 
ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το 
γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγ-
ματοποιούνται από αυτό. Σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου θα 
λάβετε από το γραφείο μας τα απαραίτητα, κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες 
σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχε-
τικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, καθώς και τις προγραμματι-
σμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης. Με 
την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, θα μπορείτε να παραλάβατε από το γραφείο μας 
τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδείξεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμ-
μετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση 
απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για 
τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς 
το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών, η έγκαιρη 
προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του 
προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) και 
η συμμόρφωσή τους με οποιουσδήποτε διοικητικούς ή νομοθετικούς κανονι-
σμούς έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η καθυστέρηση 
και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκ-
δρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να 
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Το τουριστικό γρα-
φείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα 
αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες 
πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επι-
βεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και 
να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση 
σας και ποια ώρα. Οι ταξιδιώτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ 
νωρίτερα, κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα, στον τόπο αναχώρησης του 
ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απερ-
γία των τοπικών μεσών μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του 
οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του 
συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με 
την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν 
τους ίδιους τους ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. 
Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και 
πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη 
συμπεριφορά τους. 
Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και 
αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται 
καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασ-
δήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, 
το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι 
οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή 
λόγω ασθένειας του. 
Πριν την αναχώρηση σας από το κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο ή το κατάλυμα 
σας, να μεριμνάτε έγκαιρα νια την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών 
(από τηλεφωνήματα. ποτά. κλπ.). 
Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή και σε 
οποιονδήποτε παροχέα οποιασδήποτε υπηρεσίας η οποία αποτελεί τμήμα των 
διακοπών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής του με τους παρόντες όρους 
ή με τους επιμέρους ειδικότερους όρους που διέπουν τις συμβάσεις μεταφοράς 
του. Ο πελάτης ευθύνεται επίσης για κάθε κύρωση, πρόστιμο και δαπάνη που 
εξαιτίας της συμπεριφοράς του αποδίδεται στην Εταιρεία ή παροχέα της και έχει 
την ευθύνη να πληρώσει σε λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές 
οποιασδήποτε χώρας. Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία οποια-
δήποτε έγγραφα και πληροφορίες έχει στην κατοχή του/της τα οποία μπορεί να 
χρειασθούν στην Εταιρεία ούτως ώστε να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής της 
κατά τρίτων οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο 
πελάτης. Ο πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε διακινδύ-
νευση του δικαιώματος αναγωγής της Εταιρείας η οποία θα προκληθεί από τη μη 
συμμόρφωσή του με τον παρόντα όρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρά-
σχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθεί με σκοπό να βοηθήσει 

την Εταιρεία ή οποιουσδήποτε παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συναπαρτίζουν τις 
διακοπές, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικώς με την ασφάλεια. 
Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι 
στο οποίο έχει κρατήσει θέση, και αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως το 
γραφείο μας σε σταθερό μέσο, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο 
πρόσωπο, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο 
ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετική περίοδος από τους επιπρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής 
της κάθε κρουαζιέρας. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού 
ή ενδεχόμενων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων ή άλλων δαπανών που 
προκύπτουν από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος ταξιδιώτης είναι 
άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών την κράτηση και ο εκδοχέας ευθύνονται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρων απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημαν-
θεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Επιβάτη, αλλά μόνο η ακύ-
ρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Το γραφείο μας θα 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως 
καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη 
υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμε-
νους στο παρόν όρους ακύρωσης.

9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των 
ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των 
οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, 
η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν 
υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων 
και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία 
τους όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Στην περίπτωση 
υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και 
με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής, Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και 
να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα αλλά προσωπικά σας 
είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, 
καθώς και στα μέσα μεταφοράς.). 
Στα πλοία, γενικά οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων 
και εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξω-
τερικές (με μπαλκόνι, με παράθυρο με θέα ή με περιορισμένη θέα ή φινιστρίνι) 
και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου 
«κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων 
(Σουίτες, lux, superior κλπ) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών 
εταιρειών και ων εταιριών κρουαζιέρας.

10. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙ-
ΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να 
έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και 
τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς 
χαρακτήρες. Το γραφείο μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 6 μηνών μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επι-
στροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή 
προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας.
Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει του-
λάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πλη-
ροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο 
πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του 
προγράμματος. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε 
ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν 
παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη 
έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να 
απευθυνθεί ο ταξιδιώτης.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλί-
κων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. 
Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και 
άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγρά-
φως το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές 
της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να 
ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 
για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για 
την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη 
εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων 
δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυ-
ρωτικών. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απα-
ραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές 
τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών ευαίσθητων προ-
σωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί 
σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Προσοχή: α) Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για 
τον οργανισμό των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συν-
θήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο 
νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ.
Οι ταξιδιώτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα 
υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυ-
ες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν 
σχετικά το τουριστικό γραφείο, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, 
η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παροχείς υπηρεσιών, ότι 
μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμ-
βάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους.
Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη 
Ηπατίτιδας Α και Β τύπου, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται 
αυστηρά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριό-
τητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιμου νερού.

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής 
Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευ-
θυνών έναντι των ταξιδιωτών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του γραφείου, 

την υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των καταβληθέντων, ποσών από τους 
ταξιδιώτες ή για λογαριασμό τους, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτε-
λούνται λόγω της αφερεγγυότητας του γραφείου. Εφόσον η σύμβαση οργανω-
μένου ταξιδιού περιλαμβάνει μεταφορά των ταξιδιωτών, η ασφάλιση καλύπτει 
και τον επαναπατρισμό τους. Μπορεί, όμως, να προσφέρεται και η δυνατότητα 
συνέχισης του πακέτου. Σε περίπτωση που τυχόν αφερεγγυότητα του γραφείου 
μας επηρεάσει την εκτέλεση του πακέτου, η ασφάλιση θα ενεργοποιηθεί χωρίς 
επιβάρυνση, ώστε να διασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και, εφόσον είναι ανα-
γκαίο, η κάλυψη της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό. Για τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές των καταβληθέντων ποσών 
πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώ-
τη. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής 
εταιρείας (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση) αναγράφονται στη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του ταξιδιώτη. 

Το γραφείο μας έχει γνωστοποιήσει τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας στην οικεία Περιφερειακή Υπηρε-
σία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου τουρισμού προκειμένου να καταχωρι-
στούν στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμέ-
νες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας 
ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η 
δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο 
μας προτείνει ανεπιφύλακτα. 

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι ο ίδιος και όσοι αναφέρονται στην κράτηση διαθέτουν 
την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψουν Αν ενδιαφέρεστε για πρό-
σθετες ασφαλιστικές καλύψεις, [και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού 
σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς 
(ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη 
αντίστοιχη αιτία)], μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερω-
θείτε σχετικά. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη διάρκεια ταξιδιού 
σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον 
Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας». Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα 
επιθυμητά ποσά για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, 
ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξι-
ών, που δεν καλύπτονται από τις ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για 
την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά 
σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους 
οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία).

12. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως 
προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ 
όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο), υπόκεινται 
στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία γίνεται η ακύρωση:

• 90-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής.

• 44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% 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.

Σε περίπτωση όπου ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση και δεν επι-
βιβαστεί σε κανένα από τα επόμενα λιμάνια δεν δικαιούται καμία επιστροφή 
χρημάτων και έχει 100% ακυρωτικά επί του συνόλου. Για ειδικές αναχωρήσεις, 
εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γε-
γονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά 
ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες 
χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσε-
ων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραμμα του συγκεκριμένου 
ταξιδιού. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το 
αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.

13. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη 
και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπρο-
σώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο 
Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για 
κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση 
αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. 

Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. 
Σε ορισμένα είδη ταξιδιών (π.χ. με πούλμαν), κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να με-
ταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το 
βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην 
οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγα-
λύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη 
και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστά-
σεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 
100 ml (οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο), σε διαφανή 
θήκη 20x20 εκατοστών. Εφίσταται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε χρήματα, 
είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς 
αποζημιώνουν με βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, 
σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό. Εφ’ όσον έχετε μαζί σας τιμαλφή 
είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδο-
χείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους.

14. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πί-
στη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
του οργανωμένου ταξιδιού. Ο ΗΑΤΤΑ μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση 
αυτή, μέσω της Επιτροπής Φιλικής Επίλυσης Διαφορών που διαθέτει, εφ’ όσον 
τα μέρη το επιθυμούν. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, 
οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή δικαστικές ενέργειες εναντίον της Εταιρείας ή των 
υπαλλήλων της θα ασκείται, εκτός εάν η Εταιρεία ρητά συμφωνεί εγγράφως για 
το αντίθετο, στα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.



31

Κρουαζιέρες 
με Ιταλική 
Φινέτσα

•  Ανακαλύψτε 

όλα όσα σας κάνουν 

ευτυχισμένους.

•  Γευτείτε 

την πιο εκλεκτή πλευρά 

της γαστρονομίας.

•  Απολαύστε 

την ολική αναζωογόνηση.

•  Διασκεδάστε 

με εκλεπτυσμένη 

ψυχαγωγία.

•  Διευρύνετε 

τους ορίζοντές σας 

και εξερευνήστε τον κόσμο 

με την Costa Cruises.

•  Χαλαρώστε 

στην καμπίνα σας 

κάθε βράδυ.

•  Θα ανακαλύψετε πόσο 

εύκολο είναι να είσαι 

ευτυχισμένος.
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