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SUPER  ΠΡΟΦΟΡΑ!!!! 

       5 ήμερη Κροσαζιέρα  
“5 ελληνικά νηζιά & Σοσρκία”  

Πειραιάς-Μύκονος-Κοσζάνηαζι-Πάημος-Ρόδος -

Ηράκλειο-ανηορίνη-Πειραιάς 
 

 
 

AΝΑΥΩΡΗΗ  22  IOYΛΙΟΤ 

 

( ΑΠΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 21 ΙΟΤΛΙΟΤ) 

 

mailto:KALAMI.CORFU@GMAIL.COM


 

 

€ 495 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ANA ΑΣΟΜO 

ςε δίκλινη εςωτερική καµπίνα   
€ 550 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ANA ΑΣΟΜO 
ςε δίκλινη εξωτερική καµπίνα   

 

( ΓΙΑ  ΣΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΠΑΡΦΟΤΝ  ΕΚΠΣΩΕΙ,  ΑΝΑΛΟΓΩ  
ΗΛΙΚΙΑ  ΚΑΙ  ΚΑΜΠΙΝΑ) 

 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ TO AΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΦΡΙ 20 ΙΟΤΝΙΟΤ  ΚΑΙ 
ΕΥΌΟΝ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΚΑΜΠΙΝΕ ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 200 

ΕΤΡΩ !!  ΕΞΟΥΛΗΗ ΜΕΦΡΙ 15 ΗΜΕΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΦΩΡΗΗ  !! 
 

( Ακυρώςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν την αναχώρηςη. Διαφορετικά πληρώνουμε ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ 

πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχήσ, μετά δε την 

τρίτη μζρα πριν την αναχώρηςη, ΟΤΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ.) 

                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΑ 
 

  

Περιλαμβϊνονται:  
Εκδρομό ςτην Αρχαύα Έφεςςο (Κουςϊνταςι) , εκδρομό ςτην Ρόδο,  μεταφορϊ με 
πούλμαν ςτο κϋντρο τησ Μυκόνου, πρωινό, μεςημεριανό και βραδινό γεύμα εντόσ 
του πλούου, η ψυχαγωγύα ςτουσ χώρουσ διαςκϋδαςησ εντόσ του πλούου, 
πολυτελόσ καμπύνα τησ επιλογόσ ςασ, απεριόριςτο  πακϋτο ποτών , φόροι και 
λιμενικϊ τϋλη. 
 
 
Δεν Περιλαμβϊνονται: 
Οι επιπλέον προαιρετικέσ εκδρομέσ και οτιδήποτε αναφέρεται ςαν προαιρετικό. 

 
 

Ημέρα Ώρα Άφιξησ Ώρα Αναχωρ.  Προοριςμόσ 
1η (Δευτϋρα)  11:30 Πειραιάσ 

 18:00 23:00 Μύκονοσ 
       2η    (Σρύτη)     07:00  * 13:00 Κουςάνταςι 

 17.45 21:30 Πάτμοσ 
 3η (Σετϊρτη) 07:00 18:00 Ρόδοσ 
4η (Πϋμπτη) 07:00 12.00 Κρήτη(Ηράκλειο) 

 16:30         21.30 αντορίνη 
 5η (Παραςκευό) 07.00          Πειραιάσ 



 
 
 
Πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ηαμηδέςαηε θαη πνπ πεξάζαηε πξαγκαηηθά θαιά, ρσξίο λα 
αλεζπρείηε γηα ην παξακηθξό; αρ δίνοςμε ηην ηέλεια εςκαιπία για ξεθάνηυμα κάηυ από ηον 

αιγαιοπελαγίηικο ήλιο και ζαρ πηγαίνοςμε 1
η
 θέζη ζηοςρ πλέον μαγεςηικούρ πποοπιζμούρ όλος 

ηος κόζμος. Δπηβηβαζηείηε θαη ληώζηε ηελ επρή ζαο λα πξαγκαηνπνηείηαη! Γηα 5 κέξεο, γεπηείηε 
πξαγκαηηθή θξνπαδηέξα ζε 6 θνξπθαίνπο πξννξηζκνύο  Η αλαρώξεζε θαη ε επηζηξνθή ηεο 
θξνπαδηέξαο γίλεηαη κέζσ Πεηξαηά .Η αλαρώξεζε από Κέξθπξα είλαη ηελ Κπξηαθή 28 
Οθησβξίνπ, δηαλπθηεξεύνπκε ζηνλ Πεηξαηά θαη ε επηβίβαζε ζην θξνπαδηεξόπινην είλαη ζηηο 29 
Οθησβξίνπ ην πξσί. Η επηζηξνθή γίλεηαη άκεζα κεηά ηελ άθημε! 
 

Σο πεπήθανο Celestyal Οlympia, είναι ηο ππιγκιπικό πλυηό ξενοδοσείο ζαρ για αςηέρ ηιρ 5 μέπερ,  

 

Θα δέζει για λίγερ ώπερ ζηο «Νηζί ηυν Ανέμυν», ηη Μύκονο. Έξσηαο κε ηελ πξώηε καηηά! 
Αλαθαιύςηε ζπηζακή πξνο ζπηζακή ηα ζηελά ηεο Χώξαο θη όηαλ ν ήιηνο δύζεη αξγά θαη 
κεγαιόπξεπα, κνηξαζηείηε ηελ μέθξελε λπρηεξηλή δσή ηνπ θνζκνπνιίηηθνπ λεζηνύ κε ην 
δηεζλέο jet set πνπ ζπρλάδεη εδώ.  
Βάζοςμε πλώπη μέζα ζηη νύσηα για να ζαρ τιθςπίζοςμε «καλημέπα!» ηην επομένη από ηο ήζςσο 

Κοςζάνηαζι. Οη ιεπθέο ακκνπδηέο ηνπ παξαζαιάζζηνπ ζέξεηξνπ ζα ζαο ζπξώμνπλ γιπθά 
πξνο ηελ απσαία πόλη ηηρ Εθέζος, από ηα μεγαλύηεπα ςπαίθπια απσαιολογικά μοςζεία ηος 

κόζμος, κόιηο 19 ρηιηόκεηξα από ην ιηκάλη. Οη Οηθίεο ηεο Κνξεζνύ ή αιιηώο πίηηα ηεο 
Πιαγηάο, ην πίηη ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο, ην ρσξηό ηξίληδε θαη ιίγν πην καθξηά ε 
ζπλαξπαζηηθή κεηξόπνιε ηεο κύξλεο, είλαη δηαζέζηκα πξνο εμεξεύλεζε. Όζο για ηην αγοπά 

ηος Κοςζάνηαζι, πάνυ ζηο κύμα, ένα ζαρ λέμε: Εηοιμαζηείηε να επιδοθείηε ζε ζκληπά 

παζάπια! Θα ην απνιαύζεηε ζηα ζίγνπξα!!!   
Σν απνγεπκαηάθη ζα αληακώζεηε κε ηελ ηεξή αύξα ηεο Πάηκνπ. Απηό ην γαιήλην, παξζέλν, 
παξαδεηζέλην λεζί έρεη ςεθηζηεί σο ν Νν1 εηδπιιηαθόο ηόπνο γηα λα δήζεη θαλείο. Δδώ 
είλαη πνπ, ζύκθσλα κε ηε Χξηζηηαληθή παξάδνζε, ζην πήιαην ηεο Απνθάιπςεο απνηύπσζε 
ν Ισάλλεο ην θείκελν ηεο Απνθάιπςεο. Αλεβάζηε ην βιέκκα: ζην πην ςειό ζεκείν ηεο Χώξαο 
δεζπόδεη ην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Θενιόγνπ. Ιδξύζεθε ην 1088 από ηνλ όζην 
Χξηζηόδνπιν πξνο ηηκήλ ηνπ Ισάλλε ηνπ Δπαγγειηζηή. 

 Σν επόκελν πξσηλό ζα ζαο βξεη ζηελ ππέξνρε Ρόδν. Η Ρόδνο είλαη ε πξσηεύνπζα 
ηνπ νκώλπκνπ λεζηνύ θαη ηνπ λνκνύ Γσδεθαλήζνπ. Δίλαη ε κεγαιύηεξε πόιε 
ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο. Η Ρόδνο έρεη πινύζηα ηζηνξία από ηα αξραία αθόκα ρξόληα 
θαη είλαη παγθόζκηα γλσζηή γηα ηα αμηνζέαηά ηεο κε ζεκαληηθόηεξν ηε κεζαησληθή πόιε.. 
Η κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ, κλεκείν ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 
UNESCO από ην 1988, αλαπηύρζεθε ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό γύξσ από 
ην θξνύξην-αθξόπνιε ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ, πηζαλώο κεηά ηνλ ζεηζκό ηνπ 515. Σν θξνύξην 
δηαηξείηαη ζε δύν δηαθξηηά πνιενδνκηθά ζρήκαηα, ην Κνιιαθηό βόξεηα θαη ηε Χώξα λόηηα. ην 
Κνιιαθηό πεξηιακβάλεηαη ν πνιύ γλσζηόο δξόκνο ησλ Ιππνηώλ, ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ 
Μαγίζηξνπ ή Καζηέιν, ην Ννζνθνκείν πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν, νη λανί ηνπ Σάγκαηνο 
θαη άιια ζεκαληηθά θηήξηα. Άιια αμηνζέαηα πνπ κπνξείηε λα δείηε νιόθιεξε ηελ εκέξα πνπ 
ζα είζηε ζηε Ρόδν ..είλαη ην Αξραηνινγηθό κνπζείν, ε Παλαγηά ηνπ Κάζηξνπ, ηα εξείπηα ηεο 
Παλαγίαο ηνπ Μπνύξγθνπ, ε κεζαησληθή ηάθξνο γύξσ από ηελ Παιηά Πόιε, ε αθξόπνιε ηεο 
Ρόδνπ, ην Φξνύξην Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηνλ ιηκέλα ηνπ Μαλδξαθίνπ  θαη πνιιά πνιιά άιια !!! 

 
Σν επόκελν πξσηλό ζα ζαο βξεη ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κξήηεο, ην Ηξάθιεην.  Σν 
κεγαιύηεξν λεζί ηεο Ειιάδαο είλαη ηδηαίηεξν, θηιόμελν, κε ηε δηθή ηνπ παξάδνζε θαη 
ηζηνξία. Βνπηήμηε ζηα απνκνλσκέλα αθξνγηάιηα, εμεξεπλήζηε ηα πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα, 
πηείηε από ηα γελλαηόδσξα πνηάκηα θαη ςειαθίζηε ακύζεηνπο αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο, 
όπσο είλαη ην Μηλσηθό Παιάηη ηεο Κλσζνύ θαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ηξαθιείνπ. Μελ 
μεραζηείηε από ηηο ηόζεο νκνξθηέο. Φεύγνληαο, πάξηε καδί ζαο παξζέλν ειαηόιαδν 
Κξήηεο. Δελ ζα ην βξείηε πνπζελά αιινύ! 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/515
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85_(%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85_(%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85


 
 
 
 
Απνιαύζηε ην λνζηηκόηαην γεύκα ζηελ πηζίλα, δίπια ζηα ήκεξα λεξά ηνπ Αηγαίνπ θαη πηείηε 
έλαλ ειιεληθό, γιπθύ βξαζηό, ζην κπαξ «Θάιαζζα» ηνπ θαηαζηξώκαηνο 10. 
 
 ε ιίγεο σξίηζεο δελ ζα πηζηεύεηε ην ζέακα… Η ππνβιεηηθή αληνξίλε, κε ηελ 
δαληεισηή θαιληέξα, ηνπο ππόζθαθνπο νηθηζκνύο θαη ηα άγξηα, πύξηλα βξάρηα ηεο 
πνπ νξζώλνληαη κέζα από ηε ζάιαζζα, ζαο λεύεη. Σνικήζηε έλα δηαθνξεηηθό ζαθάξη ζην 
εζσηεξηθό ηνπ λεζηνύ, επηζθεθηείηε ηα εθαηζηεηνγελή λεζάθηα ηεο, πεξπαηήζηε ζηνλ 
αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη δήζηε ηε καγεία ηνπ αληνξηληώηηθνπ 
ειηνβαζηιέκαηνο από ηελ Οία, 300 κέηξα πάλσ από ηα ζκαξαγδέληα λεξά. Απηό είλαη όλεηξν! 
 
Κη όκσο θάπνπ εδώ, απηή ε θξνπαδηέξα θηάλεη ζην ηέινο ηεο, θάησ από ηνλ Αηηηθό νπξαλό.  

 

 

Ποιον πποοπιζμό ξεσυπίζεηε λοιπόν; Όλοςρ; Κι εμείρ!!!! 

 

 

MHN XAΕΣΕ ΛΟΘΠΟΝ ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ !!! 

 
 
 

ΑΝΘΔΕΣΞΣΛΕ ΛΕ ΑΣΞΗΑ ΜΕΞΣ ΣΟΞΣ  

 
 
 
 

ΠΡΟΟΦΗ  
 
 

ΓΙΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΕ  ΑΝΩ  ΣΩΝ  20 ΑΣΟΜΩΝ  ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΟΔΙΚΗ 

 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΡΚΤΡΑ –ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΑ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ 100 

 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ,ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΣΟΤ ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ   

ΚΑΙ ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Θ ΟΠΕΟΕΘ ΜΑ ΓΜΩΠΘΖΕΕ ΟΠΘΜ ΗΜ ΙΠΞΣΑΖΘΕΠΑ 

ΑΝΘΔΘΩΘΙA EΓΓΠΑΦΑ 

θσμηθείηε να έτεηε μαζί ζας: 

Δηαβαηήξην ζε ηζρύ (ελήιηθεο θαη παηδηά) . Σε επηβάηεο πνπ δε δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, δελ ζα ηνπο 

επηηξαπεί ε επηβίβαζε ζην θξνπαδηεξόπινην, γεγνλόο γηα ην νπνίν ην γξαθείν δε θέξεη θαµία επζύλε νύηε 

ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεµάησλ. Οροζοτή: νη θάηνρνη μέλσλ δηαβαηεξίσλ πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ηελ 

Πξεζβεία ηνπο, αλ ρξεηάδεηαη ζεώξεζε γηα ηηο ρώξεο πνπ ζα επηζθεθζνύλ θαη γηα ηελ επαλείζνδό ηνπο ζηελ 

Ειιάδα.  

ΕΜΔΣΛΑΡIΑ 

Για ηα λιµάνια προζέγγιζης: 

Σπληζηνύµε αλαπαπηηθά ραµεινηάθνπλα παπνύηζηα γηα πεξπάηεµα, άλεηα ξνύρα, θαπέιν θαη γπαιηά 

ειίνπ.Επίζεο γηα ηελ  πηζαλόηεηα βξνρήο, θαιό ζα ήηαλ λα πάξεηε καδί ζαο πνπιόβεξ, νµπξέια θαη 

αδηάβξνρν. Καηά ηελ δηάξθεηα επηζθέςεσο ζε ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο, δελ επηηξέπνληαη θνληά παληειόληα θαη 

κπινύδεο ρσξίο καλίθηα. 

Για ηο κροσαζιερόπλοιο: 

Σπληζηάηαη κία ειαθξηά δαθέηα  θαζώο όινη νη ρώξνη θιηκαηίδνληαη. 

Γηα ηε βξαδηλή ζαο ελδπµαζία ζα ελεµεξώλεζηε θαζεµεξηλά από ην εµεξήζην πξόγξαµµα ηνπ 

θξνπαδηεξόπινηνπ. 

Γηα ηηο επίζεµεο βξαδηέο ζπληζηάηαη θνζηνύµη θαη γξαβάηα γηα ηνπο θπξίνπο θαη βξαδηλό θόξεµα γηα ηηο θπξίεο. 

Γηα ηηο αλεπίζεµεο βξαδηέο ζπληζηάηαη απνγεπµαηηλή ελδπµαζία. 

Αποζκεσές: 

Τνπνζεηήζηε ηελ εηδηθή θαξηέια ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην όλνκά ζαο θαη ν αξηζκόο 

ηεο θακπίλαο ζαο, ζηελ απνζθεπή ζαο.  Τηο απνζθεπέο ζαο πξέπεη λα ηηο έρεηε θιεηδσµέλεο θαη λα ηηο 

παξαδώζεηε ζην ζεµείν επηβίβαζεο ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ. Θα παξαδνζνύλ ζηελ θαµπίλα ζαο εληόο 2 σξώλ. 

Παξ’ όιν πνπ δελ ππάξρεη πεξηνξηζµόο ζηνλ αξηζµό ησλ απνζθεπώλ, ζπµεζείηε όηη ν ρώξνο ηεο θαµπίλαο ζαο, 

όζν επξύρσξε θαη αλ είλαη, είλαη πεξηνξηζµέλνο. Υπνινγίζηε γηα θάζε δίθιηλε θαµπίλα δύν βαιίηζεο θαη δύν 

ρεηξαπνζθεπέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηνπνζεηήζεηε ην εηδηθό θαξηειάθη µε ηα ζηνηρεία ζαο θαη 

ηνλ αξηζµό ηεο θαµπίλαο ζαο, πξηλ ηελ επηβίβαζε. Μελ δερζείηε λα κεηαθέξεηε απνζθεπέο ή δέµαηα ηξίησλ. Σε 

πεξίπησζε απώιεηαο πξέπεη λα ελεµεξώζεηε άµεζα ην Γξαθείν Εμππεξέηεζεο Επηβαηώλ ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ 

πνπ ηαμηδεύεηε. Δελ επηηξέπεηαη λα θέξεηε καδί ζαο ή ζηηο απνζθεπέο αληηθείµελα πνπ είλαη επηθίλδπλα ή 

παξάλνµα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηήζεηε ζηηο βαιίηζεο ζαο ην εηδηθό θαξηειάθη, ζα πξέπεη λα ηηο 

αλαδεηήζεηε ζηε ξεζεςηόλ ηνπ πινίνπ. 

XPHΡIMEΡ OΔHΓIEΡ 

Ειδικές ανάγκες: 

Οπνηαδήπνηε εηδηθή αλάγθε ή αζζέλεηα πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ή ζεξαπεία, πξέπεη λα γίλεη γλσζηή θαηά ηελ 

θξάηεζε. Η εηαηξεία κπνξεί λα αξλεζεί ηελ επηβίβαζε ζε επηβάηε, αλ θξίλεη όηη δελ δύλαηαη λα ηαμηδέςεη  ή όηη 

ε ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη επηθίλδπλε γηα ηνπο άιινπο επηβάηεο. Η θξνληίδα ησλ επηβαηώλ µε 

εηδηθέο αλάγθεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο ζπλνδνύο ηνπο θαη ε εηαηξεία δελ επηβαξύλεηαη µε κεγαιύηεξε 

επζύλε ιόγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. 

Φαρµακεσηική αγωγή: 

Επηβάηεο πνπ ιαµβάλνπλ ζπγθεθξηµέλε θαξµαθεπηηθή αγσγή, ζα πξέπεη λα πξνλνήζνπλ λα έρνπλ ηελ αλάινγε 

πνζόηεηα θαξµάθσλ καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, θαζώο θαη θάπνην ζεµείσµα από ηνλ πξνζσπηθό 

ηνπο γηαηξό. Αλ ην θάξµαθό ηνπο ρξεηάδεηαη θάπνηα εηδηθή θύιαμε, παξαθαινύµε όπσο ελεµεξώζεηε ην  

γξαθείν  µαο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

ΤΠΗΡΘΛΕΡ ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΕΡ 

Ηµερήζιο πρόγραµµα: 

Κάζε βξάδπ δηαλέµεηαη ζηελ θαµπίλα ζαο ην πξόγξαµµα ηεο επόµελεο εµέξαο πνπ πεξηιαµβάλεη ηηο ώξεο 

αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ ζηα ιηµάληα πξνζέγγηζεο, ηηο ώξεο ησλ γεπκάησλ, ην θαιιηηερληθό πξόγξαµµα ηεο 

εµέξαο, ηελ ελδπµαζία πνπ ζπληζηάηαη γηα ην βξάδπ, ηηο πξνγξαµµαηηζµέλεο εθδειώζεηο ζην πινίν θαη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πξέπεη λα γλσξίδεηε. 


