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SUPER  ΕΚΔΡΟΜΗ!!!! 

        8 ήμερη Κρουαζιέρα  
«3 ΗΠΕΙΡΟΙ» 

ΙΣΡΑΗΛ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ (ΕΦΕΣΟΣ) 

 
 

AΝΑΧΩΡΗΣΗ  18  ΜΑΡΤΙΟΥ, 2023 

 

Η κρουαζιέρα «3 ΗΠΕΙΡΟΙ» με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal CRYSTAL της CELESTYAL CRUISES 

σας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να συνδυάσετε κορυφαίους προορισμούς με τον πιο άνετο 

τρόπο. Ένα μοναδικό ταξίδι με ιδιαίτερα έντονο Θρησκευτικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Όχι 

μόνο θα επισκεφθούμε την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αλλά έχετε την ευκαιρία να το 

κάνετε εξερευνώντας την Ιερουσαλήμ και όλους τους καταπληκτικούς θησαυρούς της. 

Μοναδικό ταξίδι! Και ακόμη παραπάνω!Ελάτε λοιπόν μαζί μας να περάσετε πραγματικά καλά 

χωρίς να ανησυχείτε για το παραμικρό !  Σας δίνουμε την τέλεια ευκαιρία !! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ημέρα:    Πειραιάς, Ελλάδα: Επιβίβαση 12:00 με 16:00 και αναχώρηση 17:00 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας από Κέρκυρα, άνετο οδικό ταξίδι, με ενδιάμεσες απαραίτητες 
στάσεις μέχρι το λιμάνι του Πειραιά (Ακτή Ξαβερίου). Άφιξη, διαδικασίες επιβίβασης και 
αναχώρηση.  
 
2η ημέρα:    Εν πλω 
Απολαύστε το κρουαζιερόπλοιο, το φαγητό, τα θεάματα που σας προσφέρει αλλά κυρίως 
ετοιμαστείτε για τις μοναδικές εμπειρίες που θα ζήσετε! 
 

3η ημέρα:     Πορτ Σάιντ, Αίγυπτος: 06:30 – 22:00 
Στην Αιγυπτιακή ακτογραμμή της Μεσογείου βρίσκεται το Πορτ Σάιντ. Στην σημερινή μας  
εκδρομή, η συναρπαστική μας εξερεύνηση της Αιγύπτου ξεκινά από εκεί για να 
κατευθυνθείτε στο Κάϊρο (περίπου 200 χιλιόμετρα απόσταση) στις θεαματικές και άμεσα 
αναγνωρίσιμες Πυραμίδες της Γκίζας μαζί με τη Σφίγγα – το παλαιότερο γνωστό άγαλμα 
στον κόσμο και διαχρονικό έμβλημα της Αιγύπτου. Επισκεπτόμαστε επίσης το απίστευτο 
Μουσείο Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων στην καρδιά του Καΐρου, ένα από τα σημαντικότερα 
αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου το οποίο στεγάζει περισσότερα από 120.000 αντικείμενα. 
Εδώ βρίσκονται οι εξαιρετικοί θησαυροί του Τουταγχαμών και άλλων σπουδαίων Φαραώ, 
μαζί με δεκάδες μούμιες, αρχαία κοσμήματα, κτερίσματα κ.α  
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα μεταφερθείτε σε κάποιο χώρο για το φαγητό 
σας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή σας. 
 

4η ημέρα: Ασντόντ, Ισραήλ: 08:00 – 22:00 
Το λιμάνι του Ασντόντ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ. Με εφαλτήριο το Ασντόντ, 
σήμερα  θα έχετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε δύο από τα πιο σημαντικά ιερά σημεία του 
πλανήτη, τη Βηθλεέμ και την Ιερουσαλήμ (απόσταση από Ασντότ περίπου 63 με 77 
χιλιόμετρα ανάλογα με την διαδρομή που θα ακολουθήσει το πούλμαν). Στην επίσκεψη στην 
ηλικίας 5.000 ετών περιτειχισμένη πόλη, θα δείτε το Όρος των Ελαιών, το Δυτικό 
Τείχος (Τείχος των Δακρύων) και τον Πανάγιο Τάφο αλλά και τον κήπο της Γεσθημανή, όπου 
λέγεται ότι φυλάσσεται τμήμα του τιμίου σταυρού.    
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα μεταφερθείτε σε κάποιο χώρο για το φαγητό 
σας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή σας. 
 

5η ημέρα: Λεμεσός, Κύπρος: 11:00 – 18:00 
Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η μεγαλύτερη κοινότητα του 
νησιού. Είναι κτισμένη στον Όρμο του Ακρωτηρίου στη νότια ακτή και είναι το μεγαλύτερο 
λιμάνι διαμετακομιστικού εμπορίο διαμετακομιστικού εμπορίου της Μεσογείου. Το 
Κάστρο της Λεμεσού βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης, λίγο πιο πάνω από το παλιό 
λιμάνι. Σύμφωνα με την παράδοση, είναι εδώ που ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος παντρεύτηκε  
τη Βερεγγάρια της Ναβάρρας και την έστεψε Βασίλισσα της Αγγλίας το 1191.  
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Εκτός όμως από την πανοραμική ξενάγηση στη Λεμεσό η εκδρομή μας θα μας μεταφέρει και 
στο  ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και ενδιαφέροντος σημείο όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός 
χώρος του Κούριου (Curium). Το Κούριο, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τους Έλληνες, 
αποτελεί έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο, δυτικά της 
Λεμεσού, με υπέροχη θέα στη θάλασσα.  
 

6η ημέρα:  Ρόδος, Ελλάδα: 12:00 – 18:30 
Η Ρόδος είναι ένα σαγηνευτικό νησί που λάμπει κάτω από τον ήλιο, αγκαλιασμένη από τα 
νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Η άλλοτε σημαντικότατη πόλη της αρχαιότητας, το διάσημο 
Νησί των Ιπποτών, φιλοξενεί δεκάδες γραφικά χωριά. Ένα από τα επτά θαύματα του 
κόσμου, ο Κολοσσός της Ρόδου, στεκόταν κάποτε στην είσοδο του λιμανιού της, έως το 226 
π.Χ., που ένας σεισμός το βύθισε! Σήμερα, τίποτα δεν έχει παραμείνει από το μεγαλειώδες 
άγαλμα, αλλά η παλαιά πόλη της Ρόδου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
παραμένει μια από τις πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης.Εδώ  θα 
περιπλανηθείτε στο μεσαιωνικό κάστρο και την οδό των Ιπποτών και θα μεταφερθείτε σε μια 
άλλη εποχή! 
  

7η ημέρα:  Κουσάντασι, (Έφεσος), Τουρκία: 07:00 – 17:00 
Αυτό το δημοφιλές θέρετρο στα παράλια της Μικράς Ασίας, για όσους συμμετέχουν στην 
προαιρετική εκδρομή, είναι το ορμητήριο για να επισκεφθείτε την αρχαία πόλη της Εφέσου. 
Διαφορετικά μπορείτε να απολαύσετε το Κουσάντασι,οπου και  θα έχετε την ευκαιρία για 
αγορές στα πολλά παζάρια της πόλης. 
 

8η ημέρα: Πειραιάς, Ελλάδα: 07:00 άφιξη και αποβίβαση 
Επιστροφή στην Ελλάδα μετά από μια αξέχαστη κρουαζιέρα .Το λεωφορείο μας θα μας 
περιμένει για να μας επιστρέψει στην Ηγουμενίτσα και από εκεί στο νησί μας …. 
γεμάτους εικόνες και εμπειρίες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας για μια ζωή!  

 

Ποιον  προορισμό  ξεχωρίζετε λοιπόν;  Όλους;  Κι εμείς!!!! 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜO  € 1150 

σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα  
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜO € 1350 

σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα   
 

Μονόκλινη καμπίνα :     € 300 ευρώ επιπλέον 
 

3ος / 4ος ενήλικας:    950 ευρώ,   σε εσωτερική ή εξωτερική καμπίνα,  
με την προϋπόθεση,  ότι οι 2 πρώτοι ανά καμπίνα έχουν πληρώσει κανονική  τιμή. 

 

Για  τα  παιδιά  υπάρχουν  εκπτώσεις,  αναλόγως  ηλικίας  και  καμπίνας. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ !!!       
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 

ΜΕΤΑ  ΤΙΣ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΟΔΙΚΑ. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, TO AΡΓΟΤΕΡΟ, ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 400 ΕΥΡΩ !!  

  

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  !! 
 

ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Σάββατο Πειραιάς - 17:00 

Κυριακή Εν πλω - - 

Δευτέρα Πορτ Σάιντ 06:30 22:00 

Τρίτη Ασντόντ 08:00 22:00 

Τετάρτη Λεμεσός 11:00 18:00 

Πέμπτη Ρόδος 12:00 18:30 

Παρασκευή Κουσάντασι 07:00 17:00 

Σάββατο Πειραιάς 07:00 - 

 

 

Περιλαμβάνονται: 
  Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας. 
  Γεύματα στο πλοίο: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. 
  Απεριόριστο Πακέτο Ποτών (Αλκοολούχων και Μη-αλκοολούχων). 
  Τρεις (3) εκδρομές: Κλασσικό Κάιρο - Αίγυπτος, Ιεροσόλυμα και Βηθλεέμ – Λεμεσός και  

Κούριον Έφεσος - Κουσάντασι. 
  Tο πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιερόπλοιο. 
  Πισίνα και γυμναστήριο. 
  Τα φιλοδωρήματα. 
  Ασφάλιση αστικής ‐ επαγγελματικής ευθύνης. 
  Λιμενικά τέλη. 
  Φόροι 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Οι επιπλέον προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται σαν προαιρετικό. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

 Για τους Έλληνες δε χρειάζεται βίζα από πριν, αλλά είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ σε ισχύ και μάλιστα να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες και πάνω από την 
ημέρα εξόδου είτε από την Αίγυπτο είτε από το Ισραήλ. 
 

 Επίσης αν υπάρχουν παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς έναν εκ των 2 γονέων τους (π.χ 
ταξιδεύουν με παππού και γιαγιά) χρειάζονται τα εξής 2 έγγραφα: 
 1) την έγγραφη συγκατάθεση και των 2 γονέων ότι συναινούν να πάρει τα παιδιά τους 
εκτός Ελλάδος σε κρουαζιέρα στα λιμάνια τάδε και μεταξύ των τάδε ημερομηνιών. 
 2) τη σχετική φόρμα ότι ο ενήλικας που τα συνοδεύει θα είναι υπεύθυνος για αυτά κατά 
τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Και τα 2 έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από Κ.Ε.Π. ή 
Α.Τ ή όπου αλλού σας υποδείξουν οι αρχές με γνήσιο υπογραφής.  

 

 Για ξένους υπηκόους ή έλληνες κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων άλλων χωρών 
επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της χώρας σας. 
Σας παρακαλούμε θερμά να ελέγξετε αν στο διαβατήριο σας υπάρχει σφραγίδα από 
επίσκεψή σας σε κάποια χώρα που πιθανόν να σας οδηγήσει σε εξονυχιστικό έλεγχο τέτοιο 
που ίσως να χάσετε μέρος της κρουαζιέρας σας. 

  

 Για τους κατόχους ξένων διαβατηρίων:  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Πρεσβείες των 
χωρών που πάει η κρουαζιέρα για να ελέγξετε αν χρειάζεστε κάποια βίζα ή όχι. Σε κάθε 
περίπτωση (είτε χρειάζεστε βίζα είτε όχι) είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ σε ισχύ και 
μάλιστα να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες και πάνω από την ημέρα εξόδου είτε από την 
Αίγυπτο είτε από το Ισραήλ. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2023 
 

Το ταξίδι είναι οπωσδήποτε κάτι το ευχάριστο. Όμως ενίοτε μπορεί να κρύβει κάποια 
δυσάρεστη έκπληξη όπως π.χ κατά τη διάρκειά του να βρεθείτε θετικοί στον covid-19 και να 
αναγκαστείτε να διακόψετε το ταξίδι σας ή ακόμη και να μην το ξεκινήσετε καν. 
Υπενθυμίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων… ενώ τις 
περισσότερες φορές  αναναγκαστείτε να διακόψετε το ταξίδι σας τα όποια έξοδα νοσηλείας ή 
επιστροφής στη βάση σας επιβαρύνουν εσάς.  ΟΙ ασφαλιστικές μας εταιρείες εχουν ειδικά 
σχετικά προγράμματα . Ενημερώστε μας κατά την κράτηση αν σας ενδιαφέρει !! Είναι ένα 
έξτρα κόστος το οποίο όμως μπορεί να αποδειχτεί πάρα πολύ χρήσιμο στην πορεία. 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2023 
 

Το 2022 για να κάνει κάποιος κρουαζιέρα,  οι εταιρείες ζητούσαν Πιστοποιητικό εμβολιασμού 
και αρνητικό ράπιντ τεστ 48 ωρών πριν την επιβίβαση.  Προς το παρόν, για το 2023 η 
πληροφόρηση που έχουμε από τις εταιρείες, είναι , ότι δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 
για το 2023 καθώς έχουν καταργηθεί οι προϋποθέσεις που υπήρχαν. Το ίδιο ισχύει και για 
τους προορισμούς στους οποίους πάει η κρουαζιέρα σας. Όμως το γραφείο μας 
παρακολουθεί τις εξελίξεις οπότε αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσουμε άμεσα.   

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Το σημαντικότερο λιμάνι της Ελλάδας, μια από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές, με μεγάλη 
αγορά, θέατρα & μουσεία, ο Πειραιάς υπόσχεται να σας μαγέψει! Περπατήστε στο γραφικό 
Μικρολίμανο και την Καστέλα και απολαύστε αέρα θάλασσας δίπλα στην Αθήνα! Ζωντανή 
νυχτερινή ζωή, γκάμα εστιατορίων & υπέροχη θέα! Επισκεφθείτε ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα παράλια αστικά τοπία της Ελλάδας.  
ΕΝ ΠΛΩ 
Η κρουαζιέρα σας βρίσκεται εν πλω. Έτσι λοιπόν μέχρι να φτάσετε στον επόμενο προορισμό 
σας φροντίστε να απολαύσετε το πολύ ωραίο φαγητό στις τραπεζαρίες του πλοίου και να 
χαλαρώσετε κάτω από τον ήλιο δίπλα στην πισίνα. Το βράδυ παρακολουθήστε τα 
καλλιτεχνικά προγράμματα της ψυχαγωγικής ομάδας του πλοίου και διασκεδάστε με την 
ψυχή σας! 
ΠΟΡΤ ΣΑΪΝΤ 
Το Πορτ Σάιντ ιδρύθηκε κατά της κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ και βρίσκεται στο 
βόρειο άκρο του. Σημαντικό λιμάνι για τις εξαγωγές αιγυπτιακών προϊόντων, αλλά και 
πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο. 
ΑΣΝΤΟΝΤ 
Η Ασντόντ, γνωστή ως Άζωτος κατά την Ελληνιστική Περίοδο, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι 
εισαγωγών του Ισραήλ. Επισκεφθείτε το πάρκο Yam, το Μάτι του Ήλιου και κάντε μπάνιο στις 
υπέροχες παραλίες του. 
ΛΕΜΕΣΟΣ 
Η Λεμεσός είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου και η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Είναι 
γνωστή για την πολιτιστική της παράδοση, αλλά και την πλούσια νυχτερινή ζωή της. 
ΡΟΔΟΣ 
Το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το νησί των Ιπποτών, η Ρόδος προσφέρει άφθονη 
διασκέδαση, μοναδικά τοπία και ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν! Ανακαλύψτε το νησί των 
αντιθέσεων με τις απομονωμένες παραλίες, τη Μεσαιωνική Πόλη και την κοιλάδα με τις 
πεταλούδες! Συνδυάζοντας μοναδικές εμπειρίες και διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ρόδος είναι 
η Βασίλισσα του Αιγαίου!  
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Το Kusadasi, με εύκολη πρόσβαση στην Έφεσο, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της 
Τουρκίας, ιδανικό για διακοπές με ζεστές αμμώδεις παραλίες και υπέροχα ηλιοβασιλέματα! 
Κάντε μια βόλτα στο λιμάνι και απολαύστε τη θέα του Αιγαίου και την φημισμένη νυχτερινή 
ζωή. Συνδυάστε το ταξίδι σας με την Έφεσο, και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε αξέχαστα και 
οικονομικά! 
 

 Ποιον  προορισμό  ξεχωρίζετε λοιπόν;  Όλους;  Κι εμείς!!!! 
 
 

MHN XAΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!! 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚA EΓΓΡΑΦΑ 

 

θυμηθείτε να έχετε μαζί σας: 

Διαβατήριο σε ισχύ (ενήλικες και παιδιά) . Σε επιβάτες που δε διαθέτουν τα απαραίτητα 

έγγραφα, δεν θα τους επιτραπεί η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο, γεγονός για το οποίο το 

γραφείο δε φέρει καµία ευθύνη ούτε υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων. Προσοχή: οι 

κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να συμβουλευτούν την Πρεσβεία τους, αν χρειάζεται 

θεώρηση για τις χώρες που θα επισκεφθούν και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα.  

 

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ 

Για τα λιµάνια προσέγγισης: 

Συνιστούµε αναπαυτικά χαµηλοτάκουνα παπούτσια για περπάτηµα, άνετα ρούχα, καπέλο 

και γυαλιά ηλίου.Επίσης για την  πιθανότητα βροχής, καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας 

πουλόβερ, οµπρέλα και αδιάβροχο. Κατά την διάρκεια επισκέψεως σε θρησκευτικούς 

χώρους, δεν επιτρέπονται κοντά παντελόνια και μπλούζες χωρίς μανίκια. 

 

Για το κρουαζιερόπλοιο: 

Συνιστάται μία ελαφριά ζακέτα  καθώς όλοι οι χώροι κλιματίζονται. 

Για τη βραδινή σας ενδυµασία θα ενηµερώνεστε καθηµερινά από το ηµερήσιο πρόγραµµα 

του κρουαζιερόπλοιου. 

Για τις επίσηµες βραδιές συνιστάται κοστούµι και γραβάτα για τους κυρίους και βραδινό 

φόρεµα για τις κυρίες. 

Για τις ανεπίσηµες βραδιές συνιστάται απογευµατινή ενδυµασία. 

 

Αποσκευές: 

Τοποθετήστε την ειδική καρτέλα του κρουαζιερόπλοιου, στην οποία αναφέρεται το όνομά 

σας και ο αριθμός της καμπίνας σας, στην αποσκευή σας.  Τις αποσκευές σας πρέπει να τις 

έχετε κλειδωµένες και να τις παραδώσετε στο σηµείο επιβίβασης του κρουαζιερόπλοιου. Θα 

παραδοθούν στην καµπίνα σας εντός 2 ωρών. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει περιορισµός στον 

αριθµό των αποσκευών, θυµηθείτε ότι ο χώρος της καµπίνας σας, όσο ευρύχωρη και αν 

είναι, είναι περιορισµένος. Υπολογίστε για κάθε δίκλινη καµπίνα δύο βαλίτσες και δύο 

χειραποσκευές στις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε το ειδικό καρτελάκι µε 

τα στοιχεία σας και τον αριθµό της καµπίνας σας, πριν την επιβίβαση. Μην δεχθείτε να 

μεταφέρετε αποσκευές ή δέµατα τρίτων.  
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Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών 

του κρουαζιερόπλοιου που ταξιδεύετε. Δεν επιτρέπεται να φέρετε μαζί σας ή στις αποσκευές 

αντικείµενα που είναι επικίνδυνα ή παράνοµα. Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε στις 

βαλίτσες σας το ειδικό καρτελάκι, θα πρέπει να τις αναζητήσετε στη ρεσεψιόν του πλοίου. 

 

 

XPHΣIMEΣ OΔHΓIEΣ 

Ειδικές ανάγκες: 

Οποιαδήποτε ειδική ανάγκη ή ασθένεια που χρειάζεται προσοχή ή θεραπεία, πρέπει να γίνει 

γνωστή κατά την κράτηση. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτη, αν κρίνει 

ότι δεν δύναται να ταξιδέψει  ή ότι η ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας του είναι επικίνδυνη 

για τους άλλους επιβάτες. Η φροντίδα των επιβατών µε ειδικές ανάγκες ανήκει αποκλειστικά 

στους συνοδούς τους και η εταιρεία δεν επιβαρύνεται µε μεγαλύτερη ευθύνη λόγω της 

κατάστασής τους. 

 

Φαρµακευτική αγωγή: 

Επιβάτες που λαµβάνουν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να προνοήσουν να 

έχουν την ανάλογη ποσότητα φαρµάκων μαζί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και 

κάποιο σηµείωµα από τον προσωπικό τους γιατρό. Αν το φάρµακό τους χρειάζεται κάποια 

ειδική φύλαξη, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε το  γραφείο  µας πριν την αναχώρηση. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ηµερήσιο πρόγραµµα: 

Κάθε βράδυ διανέµεται στην καµπίνα σας το πρόγραµµα της επόµενης ηµέρας που 

περιλαµβάνει τις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων στα λιµάνια προσέγγισης, τις ώρες των 

γευμάτων, το καλλιτεχνικό πρόγραµµα της ηµέρας, την ενδυµασία που συνιστάται για το 

βράδυ, τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις στο πλοίο και οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να 

γνωρίζετε. 


