
Κρουαζιέρα Θησαυροί της Πόλης & Μαγευτική Βενετία

Σημαντική Σημείωση Οι παρακάτω τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη
διαθέσιμη κατηγορία. Οι τιμές Προσφοράς/Orange ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών ανά 
κατηγορία και για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. H εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα να ανακαλέσει τις τιμές Προσφοράς/Orange οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.
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09-07-2014 1089 € 889 € 1369 € 1169 € 1469 € 1269 € 1589 € 1389 €
19-07-2014 1149 € 949 € 1429 € 1229 € 1529 € 1329 € 1649 € 1449 €
29-07-2014 1219 € 1019 € 1499 € 1299 € 1599 € 1399 € 1719 € 1519 €
08-08-2014 1219 € 1019 € 1499 € 1299 € 1599 € 1399 € 1719 € 1519 €
18-08-2014 1219 € 1019 € 1499 € 1299 € 1599 € 1399 € 1719 € 1519 €
28-08-2014 1149 € 949 € 1429 € 1229 € 1529 € 1329 € 1649 € 1449 €
07-09-2014 1089 € 889 € 1369 € 1169 € 1469 € 1269 € 1589 € 1389 €

• Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 30% προκαταβολή της αξίας της και εξόφληση 30 ημέρες 
πρίν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 30 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.

• Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή 
ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες . 

• Επί του πλοίου υπάρχει Έλληνας πλοιοσυνοδός στην ρεσεψιόν. Το ημερήσιο πρόγραμμα τις κρουαζιέρας 
και τα μενού στο κεντρικό εστιατόριο του πλοίου είναι στα Ελληνικά.

• Χρέωση για 3ο/4ο ενήλικα στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες: 25% έκπτωση στις τιμές του 
τιμοκαταλόγου

• Επιβάρυνση μονόκλινης καμπίνας 75% επιπλέον στις τιμές του τιμοκαταλόγου.

• Παιδιά κάτω των 18 ετών, Δωρεάν όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν μόνο τα 
λιμενικά & λοιπά έξοδα 140 € 

Χρέωση παροχής υπηρεσιών:

• Ενήλικες: 80 € • Παιδιά & νέοι από 4 - 14 ετών: 40 € • 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 καταβάλλονται στο πλοίο.


