7/8ήμερη κρουαζιέρα "Ελληνικά Νησιά" από Πειραιά
Για ακόμα μια φορά, το κρουαζιερόπλοιο Horizon καλύπτει τις
διαδρομές μεταξύ των Ελληνικών νησιών. Ταξιδέψτε σε Ελλάδα και
Τουρκία σε αυτή την 8ήμερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο και το Αιγαίο
που περιλαμβάνει πόλεις γεμάτες από ιστορία και μαγευτικά τοπία που
κόβουν την ανάσα.
Επισκεφθείτε φυσικά καταφύγια όπως το Μαρμαρίς και την Πάτμο.
Περάστε ένα βράδυ στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, κάντε τις αγορές σας
στην γραφική Σαντορίνη πριν αποβιβαστούμε στο λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγιο
Ημέρα / Λιμάνι / Άφιξη / Αναχώρηση
• 1 / Πειραιάς, Ελλάδα /  / 23:00
• 2 / Μύκονος, Ελλάδα / 10:00 / 
• 3 / Μύκονος, Ελλάδα /  / 16:00
• 4 / Εν Πλω /  / 
• 5 / Μαρμαρίδα, Τουρκία / 07:00 / 18:00
• 6 / Πάτμος, Ελλάδα / 09:00 / 17:00
• 7 / Σαντορίνη, Ελλάδα / 09:00 / 19:00
• 8 / Πειραιάς, Ελλάδα / 07:00 / 

Αναχωρήσεις
21, 28 Μαϊου 2017 — 4, 11, 18 Ιουνίου 2017 — 9, 16 Ιουλίου 2017 — 6, 13 Αυγούστου 2017 — 3, 10, 17, 24
Σεπτεμβρίου 2017

Horizon της Pullmantur
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση

1990

Ανακαίνηση
2012
Ολική χωρητικότητα 46,811 τ.
Μήκος
Πλάτος
Αρ. Επιβατών

208.00μ.
29.00μ.
1,354

Αρ. Πληρώματος
Σύνολο καμπίνων
Ταχύτητα

642
721
18

Καμπίνες

Εσωτερικές Καμπίνες Εξωτερικές Καμπίνες

Σουϊτες Junior

Σουϊτες

Καμπίνα με Μπαλκόνι

Τιμοκατάλογος
Σημαντική Σημείωση
Οι παρακάτω τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία καμπίνας.
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπίνων και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή να
αποσυρθούν από τις εταιρίες χωρίς καμία προειδοποίηση.
Horizon

Εσωτερικές Καμπίνες

Κανονικές
Τιμές

Εξωτερικές Καμπίνες

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Καμπίνα με Μπαλκόνι

Ημ/νίες αναχώρησης

Τιμές
Προσφοράς

Τιμές
Προσφοράς

21/05/2017

465 €

515 €

680 €

28/05/2017

465 €

515 €

680 €

04/06/2017

699 €

799 €

11/06/2017

490 €

540 €

685 €

18/06/2017

525 €

560 €

720 €

09/07/2017

560 €

590 €

750 €

16/07/2017

999 €

1099 €

1534 €

06/08/2017

765 €

795 €

945 €

13/08/2017

999 €

1099 €

1534 €

03/09/2017

610 €

640 €

800 €

10/09/2017

610 €

640 €

800 €

17/09/2017

560 €

590 €

750 €

24/09/2017

699 €

799 €

1149 €

Κανονικές
Τιμές

Σουϊτες Junior

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο
κρουαζιερόπλοιο, όλα τα ποτά και αναψυκτικά ALLINCLUSIVE, συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που
προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφάλιση –
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια, λιμενικά & λοιπά έξοδα 200 € το άτομο, μεταφορές από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο, η χρέωση
παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα), Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται), προαιρετικές εκδρομές
στα λιμάνια προσέγγισης, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα
του πλοίου, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών
Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: 72 € το άτομο στην δίκλινη καμπίνα. Στην
μονόκλινη καμπίνα υπάρχει 50% επιβάρυνση της προαναφερθείσας τιμής.
Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο
λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.
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 κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης
και λήξης, Εκδούσα Αρχή).

Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Κινητό/
Σταθερό) ενός προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ.
Σε κάποιες κρουαζιέρες με προορισμό λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου μπορείτε να ταξιδέψετε και με ταυτότητα
νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ρωτήστε μας για την κρουαζιέρα που σας ενδιαφέρει.
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 30% προκαταβολή της συνολικής αξίας της κράτησης και εξόφληση 30 ημέρες
πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο
των 30 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων όπως επίσης και της κρουαζιέρας δεν είναι σταθερές. Είναι συνδεδεμένες
με την διαθεσιμότητα / πληρότητα των αεροσκαφών και των κρουαζιερόπλοιων.
Η έγκαιρη κράτηση σας εξασφαλίζει διαθεσιμότητα στην κρουαζιέρα, την κατηγορία καμπίνας που επιθυμείτε
και αεροπορικές θέσεις σε ανταγωνιστικές τιμές.

