
 

www.dodonitravel .gr   

 info@dodonitravel .gr  

ΙΑΚ. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 8 -  4ος όροφος - 18535  ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 210 4123469 & 6936 112293 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ: 0207Ε60000569600 

 

 

4ήμερη Κρουαζιέρα Εικόνες του Αιγαίου 

κάθε Δευτέρα 18/3 – 11/11/2019 

 Πειραιάς (Ελλάδα) ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ :

: Celestyal Olympia ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 

 Εσωτερικές, εξωτερικές, σουϊτες ΚΑΜΠΙΝΕΣ :

 Μύκονος (Ελλάδα), Κουσάντασι (Τουρκία), Πάτμος (Ελλάδα), Ρόδος (Ελλάδα), Ηράκλειο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ :
(Ελλάδα), Σαντορίνη (Ελλάδα) & Πειραιάς (Ελλάδα) 

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

Δευ Πειραιάς (Ελλάδα) - 11.30 

Δευ Μύκονος (Ελλάδα) 18.00 23.00 

Τρί Κουσάντασι (Τουρκία) 07.30 13.00 

Τρί Πάτμος (Ελλάδα) 17.45 21.30 

Τετ Ρόδος (Ελλάδα) 07.00 18.00 

Πέμ Ηράκλειο (Ελλάδα) 07.00 12.00 

Πέμ Σαντορίνη (Ελλάδα) 16.30 21.30 

Παρ Πειραιάς (Ελλάδα) 07.00 - 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
Οι τιμές ξεκινούν από 449€/άτομο ενήλικα στη χαμηλότερη κατηγορία καμπίνας και αυξάνονται αναλογικά. 
Υπάρχουν ημερομηνίες που ισχύουν ειδικές προσφορές ενώ η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει τιμή 
προσφοράς για λόγους προώθησης χωρίς προειδοποίηση. 
 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας. 
 Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) 
 Τα λιμενικά τέλη & λοιπά έξοδα 
 H χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου 
 Η εκδρομή στο Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος)  
 H εκδρομή στη Λίνδο & το παλάτι των Ιπποτών (Ρόδος) 
 Πακέτο Ποτών/Αναψυκτικών (σε απεριόριστη κατανάλωση) 
 Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου. 
 Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης 

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης. 
 Οι μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης. 
 Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται). 
 Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης. 
 Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου. 
 Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 105€ ευρώ προκαταβολή ανά άτομο και εξόφληση 30 ημέρες πριν 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 αστυνομική 
ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.  
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) για την 
ορθότητα την έκδοση και την παράδοση των εισιτηρίων. 
Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς τους χρειάζονται διαβατήριο σε ισχύ. 
Τα παιδιά που έχουν αστυνομική ταυτότητα και είναι με τους δύο γονείς τους ταξιδεύουν κανονικά 
Τα παιδιά που συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του έταιρου γονέα για να 
μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων 
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων 
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων 
Επιβάρυνση μονόκλινων καμπίνων: οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 95 € στις τιμές 
ατόμου ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 300 € 
Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα ακόλουθα: 
Στην 3/4ήμερη κρουαζιέρα πληρώνει μόνο τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 100€ το κάθε βρέφος 
Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα ακόλουθα: Στην 
3/4ήμερη κρουαζιέρα το κάθε παιδί πληρώνει 200€ όπου συμπεριλαμβάνονται τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 109€ 
Πολιτική ακύρωσης 
>45 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 
44-31 ημέρες πριν την αναχώρηση: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου 
30-16 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 
15-08 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου 
07-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 
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