7/8ήμερη κρουαζιέρα από Πειραιά "Αιγαίο & Κωνσταντινούπολη"
7/8ήμερη Κρουαζιέρα από Πειραιά με την Βασίλισσα των Θαλασσών στη «Βασιλεύουσα», την Ρόδο και τη Μύκονο!!!

Κρουαζιέρα στη μεσόγειο, σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Κορσική, Μαρόκο, Τυνησία, Μάλτα, Κανάρια, είναι μόνο μερικές
από τις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου που πλευρίζουν οι κρουαζιέρες μας.
Κρουαζιέρες όπου η Ευρώπη συναντά τις βόρειες ακτές της Αφρικής και η Μεσόγειος τον Ατλαντικό, προσφέροντας κρουαζιέρες
που συνδυάζουν τις περιηγήσεις σε σύγχρονες μεγαλουπόλεις, τη γνωριμία με ιστορικά αξιοθέατα και την ψυχαγωγία σε
εντυπωσιακά νησιά και κοσμοπολίτικα παραθεριστικά κέντρα. Απολαύστε μία κρουαζιέρα στη μεσόγειο όλο το χρόνο.

Δρομολόγιο
Ημέρα / Λιμάνι / Άφιξη / Αναχώρηση
• 1 / Πειραιάς, Ελλάδα / - / • 2 / Στενά Δαρδανελλίων (Βόσπορος), Τουρκία (διάπλους) / - / • 3 / Κωνσταντινούπολη / - / • 4 / Κωνσταντινούπολη / - / • 5 / Στενά Δαρδανελλίων (Βόσπορος), Τουρκία (διάπλους) / - / • 6 / Ρόδος, Ελλάδα / - / • 7 / Μύκονος, Ελλάδα / - / • 8 / Πειραιάς, Ελλάδα / - / -

Αναχωρήσεις
16 Ιουλίου 2016 — 27 Αυγούστου 2016
Queen Victoria της Cunard Line
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση
2007
Ανακαίνηση

-

Ολική χωρητικότητα 90,000 τ.
Μήκος

294,00μ.

Πλάτος

32,20μ.

Αρ. Επιβατών

2,014

Αρ. Πληρώματος

900

Σύνολο καμπίνων

1007

Ταχύτητα

23,7

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.

Πληροφορίες και κρατήσεις
Τηλ: 210 4123469 – 6936112293, Email: info@dodonitravel.gr - website: www.dodonitravel.gr

Queen Victoria

Εσωτερικές καμπίνες

Κανονικές
Τιμές

Εξωτερικές καμπίνες

Τιμές
Orange

Κανονικές
Τιμές

Καμπίνες με μπαλκόνι

Ημ/νίες αναχώρησης

Τιμές
Orange

Τιμές
Orange

16/07/2016

499 €

599 €

699 €

27/08/2016

499 €

599 €

699 €

Κανονικές
Τιμές

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, λιμενικά έξοδα, Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο, το πρόγραμμα
διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο, η κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, η χρέωση παροχής
υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα), 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.
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 προαιρετικά και το προτεινόμενο ποσό είναι 11$ USD ανά ενήλικα, ανά ημέρα. Για παιδιά ετών έως 17
πληρώνουν το 50%. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική το αναλογούν ποσό θα χρεωθεί αυτομάτως στους λογαριασμούς των
επιβατών επί του πλοίου. Οι πελάτες μπορούν να αναπροσαρμόσουν το ποσό των φιλοδωρημάτων (αν το επιθυμούν)
ακολουθώντας τη διαδικασία που θα τους υποδείξει το προσωπικό στη ρεσεψιόν του πλοίου.
Ακυρωτικά για μεμονωμένες κρατήσεις
 90-61 ημέρες πριν την αναχώρηση: κρατείται η προκαταβολή
 60-31 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
 30-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου
 14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου
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