
 

 
Κρουαζιέρα: 7/8 ηµερών Φλόριντα & Μπαχάµες από Νέα Υόρκη 

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. 

Norwegian Jewel Εσωτερικές Καµπίνες Εξωτερικές Καµπίνες Καµπίνες µε Μπαλκόνι Μίνι Σουΐτες 

Ηµεροµηνίες  

αναχωρήσεων 
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ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΜΗ  
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ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟΥ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

17-02-2013 749 €   829 €   1019 €   1169 €   

24-02-2013 599 €   679 €   799 €   909 €   

03-03-2013 599 €   679 €   799 €   909 €   

10-03-2013 599 €   679 €   799 €   909 €   



17-03-2013 599 €   679 €   799 €   909 €   

24-03-2013 599 €   679 €   799 €   909 €   

31-03-2013 829 €   919 €   1139 €   1339 €   

07-04-2013 829 €   919 €   1139 €   1339 €   

14-04-2013 829 €   919 €   1139 €   1339 €   

27-04-2013                 

04-05-2013                 

11-05-2013                 

18-05-2013                 

25-05-2013                 

01-06-2013                 

08-06-2013                 

15-06-2013                 

22-06-2013                 

29-06-2013                 

06-07-2013                 

13-07-2013                 



20-07-2013                 

27-07-2013                 

03-08-2013                 

10-08-2013                 

17-08-2013                 

24-08-2013                 

31-08-2013                 

07-09-2013                 

 
Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται 
Η διαµονή σε καµπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή καθηµερινά στο κρουαζιερόπλοιο, όλα τα ποτά και αναψυκτικά, το 
πρόγραµµα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ασφάλιση – επαγγελµατικής ευθύνης. 
 
∆εν περιλαµβάνονται 
Αεροπορικά εισιτήρια, λιµενικά & λοιπά έξοδα, ασφάλιση αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης (7,30 € µε την Mondial Assistance), 
µεταφορές από/ προς λιµάνι/ αεροδρόµιο, η κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, η χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου 
(φιλοδωρήµατα), προαιρετικές εκδροµές, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήµατα 
του πλοίου και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβανόµενα. 
 
Γενικές σηµειώσεις 
Για τη συµµετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ. 
Για τις κρουαζιέρες στη ∆υτική Μεσόγειο µπορείτε να ταξιδέψετε και µε ταυτότητα νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες µόνο. 



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. 
Φιλοδωρήµατα 
Τα φιλοδωρήµατα είναι υποχρεωτικά και το ποσό είναι 7€ ανά ενήλικα, ανά ηµέρα, για κρουαζιέρες µε διάρκεια µέχρι 8 ηµέρες ή 6€ 
ανά ενήλικα ανά ηµέρα για κρουαζιέρες µε διάρκεια άνω των 8 ηµερών. ∆εν υπάρχει χρέωση για παιδιά µέχρι 14 ετών ενώ για 
παιδιά από 14 ετών έως 17 πληρώνουν το 50%. Σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική το αναλογούν ποσό θα χρεωθεί αυτοµάτως 
στους λογαριασµούς των επιβατών επί του πλοίου. 
Ακυρωτικά για µεµονωµένες κρατήσεις 
Για κρουαζιέρες διάρκειας µέχρι 9 ηµέρες 
90-45 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 30€ το άτοµο 
44-41 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 20% ακυρωτικά επί του συνόλου 
40-28 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 40% ακυρωτικά επί του συνόλου 
27-14 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 60% ακυρωτικά επί του συνόλου 
13-02 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου 
01-00 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 
Για κρουαζιέρες διάρκειας περισσότερες από 9 ηµέρες 
90-60 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 30€ το άτοµο 
59-45 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 20% ακυρωτικά επί του συνόλου 
44-28 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 40% ακυρωτικά επί του συνόλου 
27-14 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 60% ακυρωτικά επί του συνόλου 
13-07 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου 
06-00 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 
 
 

Κατά διαστήµατα υπάρχουν επιπλέον ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σε συγκεκριµένες αναχωρήσεις . 
Ρωτήστε µας για την αναχώρηση που σας ενδιαφέρει 


